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Partea 1 

Contextul 
 
                                                             
 

CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Suntem contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în ţara noastră în ultima 

perioadă și totul confirmă că acestea vor continua într-un ritm tot mai accelerat. În acest sens, se 

impune accentuată ideea că educația trebuie să fie primul și cel mai bine gândit pas, din punctul de 

vedere al politicilor și al mecanismelor implementate. 

 Reacția Colegiului Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, ca instituţie de educaţie, 

formare şi orientare la schimbările socio-economice ale comunității noastre, este de adaptare a 

conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le 

asigure succesul integrării sociale și personale ulterioare și le crească șansele de angajare în viitor. 

În acest sens, copilul este plasat în centrul procesului didactic și al demersurilor noastre și în 

jurul lui sunt actorii principali, respectiv: profesorul, părintele și comunitatea. O dimensiune 

importantă este EUL, implicarea și efortul personal al copilului, fără de care nu putem vorbi de 

atingerea potențialului maxim propriu. 

Un mijloc de promovare a schimbărilor necesare și intenționate, de îmbunătățire continuă a 

calității educației din școala noastră este Planul de acțiune al școlii, deoarece întreaga noastră 

activitate este focalizată puternic pe proiectarea și asigurarea unei educații de calitate. 

Echipa de management are capacitatea de a implementa planurile operaţionale anuale şi îşi 

propune ca bunele practici privind metodologia implementării programului să fie preluate de către 

toţi factorii interesaţi.  

Relaţia școală - comunitate va fi consolidată pe parcursul activităţilor prin conlucrarea 

echipei de implementare a proiectului cu reprezentanţii partenerilor locali, ceea ce va genera, pe 

termen lung, o încredere sporită a comunităţii în unitatea noastră școlară şi o implicare mai mare a 

acestora în educaţia copiilor. 

Structura PAS 2015-2020  (revizuit 2017) şi modalităţile de realizare ale acestuia se bazează 

pe recomandările formulate în Planul regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic (PRAI), Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 

(PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare planificării în învăţământul 

profesional şi tehnic şi Ghidul de elaborare a planurilor de acţiune şi dezvoltare ale şcolii emis de 

către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.  
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1.1. Misiunea școlii 

 

Misiunea scolii noastre este de a promova un învățământ tehnic si profesional flexibil, care 

sa asigure pregătirea viitorilor specialiști, capabili sa răspundă exigentelor europene; dorim sa 

oferim un învățământ  fluid care sa corespunda criteriilor de inserție socio-profesionala pe piața 

muncii aflata in schimbare, care sa ofere posibilitatea continuării studiilor. 

Prin profilul scolii oferim oportunități de educație si instruire  a copiilor si adulților din 

zona industriala a Iașului, din satele apropiate prin naveta, din localitățile aflate pe raza 

Regionalei CF Iași (prin tradiția scolii de peste 40 de ani) astfel ca ne dorim sa oferim șanse egale 

la educație pentru toți, pregătirea de calitate a elevilor în domeniile: mecanic, electric, electronică 

şi automatizări, transporturi şi specializările: tehnician telecomunicaţii, tehnician automatizări, 

tehnician desenator in construcții si instalații, tehnician mecatronist, mecanic auto, maistru 

electromecanic; şanse egale tuturor tinerilor din zona Iașului, conform dorinţei de formare 

profesională şi socială a acestora; dezvoltarea de relaţii benefice cu agenţii economici din 

transporturi si construcții , comunitatea locală; experienţă educaţională deosebită dobândita prin 

proiectele naționale si europene derulate în şcoală şi prin parteneriatele realizate cu alte unităţi 

şcolare şi instituţii. 

 

 

1.2. Viziunea școlii 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcții este o organizaţie educaţională, complexă,  

care va oferi oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii 

cerute pe piaţa muncii: Transporturi si Construcții, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei şi 

sporirea calităţii vieţii.  

Dorim sa dezvoltam transporturile și ca mentenanță, nu numai ca servicii, deoarece este un 

domeniu complex ce poate avea valențe educative în toate ramurile: mecanic, electric, IT.  

In viitor avem intenția de a dezvolta oferta educațională pe toate palierele transporturilor, 

incluzând si transportul comercial cerut pe piața muncii si ținând cont evident, de faptul ca aria 

construcțiilor intra in infrastructura transporturilor, astfel ca vom diversifica oferta educaționala si 

pe palierul construcțiilor de instalații, civile si construcțiilor de montaj. 

 

 

 

1.3. Profilul actual al scolii 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iaşi este infiintat in 2013, urmare a 

fuziunii prin comasare a doua licee iesene cu traditie: Colegiul Tehnic de Transporturi Iasi si 

respectiv Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Iasi, fiecare dintre ele avand o vechime de peste 40 

de ani. 
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Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iaşi este situat în capital culturala a 

Moldovei - oraşul Iaşi - si deserveste prin actul educaţional o zonă importantă situată pe aria 

Regionalei CFR Iaşi, de la Făurei la Ilva Mică, avand 6 judeţe arondate. 

 Şcoala oferă instruire de specialitate în domeniul transporturilor, telecomunicaţiilor, 

electromecanicii şi construcţii, instalatii si lucrari publice. 

 Având în vedere că instituţia noastră asigură printr-o colaborare fructuoasă cu agentii 

economici o instruire de specialitate de nivel III, IV si V în domeniul transporturilor, 

telecomunicaţiilor, electromecanicii, construcţii, instalatii si lucrari publice, scolarizam elevi din 

intraga zona Moldova si in special din judetul Iasi, la multi  dintre aceştia asigurandu-le masa la 

cantina proprie si cazarea în internatul scolii (cu o capacitate de 300 locuri).  

Mentionam faptul ca atat căminul cat si cantina scolii deservesc si alte licee din Iasi 

care nu pot asigura aceste servicii. 

Pentru procesul instructiv–educativ important este faptul ca orele de instruire practica 

se desfasoara la agentii economici pe baza de conventii de practica sau  protocole de colaborare.  

S-a conceput un plan de renovare si modernizare a cladirilor scolii. S-au realizat 

lucrari importante la nivel de institutie, incepind cu 2005, lucrari de anvergura care se refera la: 

amplasarea unui modul termic propriu, inlocuirea intregii retele de tevi subteran si exterior, 

realizarea hidroizolatiilor, bituminarea spatiilor aferente scolii.  

Aceste investitii au contribuit la crearea conditiilor optime pentru elevi. 

S-au instalat  doua retele de calculatoare prin fibra optica, s-a introdus wireless si   

s-au amenajat 8 laboratoare performante pentru transporturi, electromecanica, instalatii electrice, 

informatica, constructii si  instalatii, echipate cu instrumente IT. 

 S-a amenajat cabinet pentru proiectele europene si sala Mediatech pentru noile 

abordari ale actului didactic e-learning.  

De asemenea s-a finalizat amenajarea amfiteatrului scolii. 

Din fonduri proprii s-au reabilitat toate grupurile sanitare din scoala si camin cu 

tamplarie PVC la geamuri si usi, gresie si faianta; s-au achizitionat echipamente IT, materiale 

didactice, de birotica si materiale pentru curatenie.  

In prezent scoala are acreditari pentru scoala de maistri la urmatoarele  specializari: 

- maistru electromecanic auto 

- maistru electrician in constructii  

- maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii. 

In anul 2012 scoala a fost evaluata de ARACIP pe domeniul transporturi (fostul 

Colegiu de Transporturi Iasi) si s-a primit atestatul de functionare cu calificativul Foarte bine pe o 

perioada de 5 ani. 

                   

                  In anul scolar 2017-2018 scoala functioneaza cu un numar de 35 clase dupa cum 

urmeaza: 

 8 clase invatamant liceal zi; 

 9 clase invatamant profesional de 3 ani; 

 15 clase invatamant liceal seral; 

  3 clase invatamant postliceal maistri. 
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Specializarile / calificarile profesionale pe care le oferim elevilor sunt redate in tabelul 1. 

 

  

FORMA DE 

INVATAMANT 

FILIERA PROFIL 

 

SPECIALIZARE / CALIFICARE 

PROFESIONALA 

LICEU ZI 

Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi 

Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist 

Tehnologica Tehnic Tehnician proiectant CAD 

Tehnologica Tehnic Tehnician electromecanic 

Tehnologica Tehnic Tehnician telecomunicatii 

Tehnologica Tehnic Tehnician automatizari 

Tehnologica Tehnic Tehnician operator tehnica de calcul  

Tehnologica Tehnic Tehnician instalatii electrice 

Tehnologica Tehnic 
Tehnician desenator constructii si 

instalatii 

Tehnologica Tehnic Tehnician constructii si lucrari publice 

LICEU SERAL 

Tehnologica Tehnic Tehnician transporturi 

Tehnologica Tehnic Tehnician in automatizari 

Tehnologica Tehnic Tehnician constructii si lucrari publice 

Tehnologica Tehnic 
Tehnician desenator in constructii si 

instalatii 

SCOALA 

PROFESIONALA 

Tehnologica Tehnic Mecanic auto 

Tehnologica Tehnic electromecanic material rulant 

Tehnologica Tehnic Inst. electrice de joasa tensiune 

Tehnologica Tehnic 
Instalator instalatii tehnico-sanitare si de 

gaze 

Tehnologica Tehnic Zidar, pietrar, tencuitor 

Tehnologica Tehnic Dulgher, tamplar, parchetar 

Tehnologica Tehnic Zugrav, ipsosar,vopsitor,tapetar 

SCOALA 

POSTLICEALA 

MAISTRI 

Tehnologica Tehnic Maistru electromecanic auto 

Tehnologica Tehnic Maistru electrician in constructii 

Tehnologica Tehnic Maistru mecanic masini si utilaje 

Tabelul 1. Domeniile de calificare profesionala 

   

Pentru anul scolar 2017-2018 in unitatea noastra de invatamant sunt inscrisi 897 elevi. 
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1.4. Analiza rezultatelor anului scolar 2016 – 2017 

 

 Fiecare an scolar inchide in el “o poveste”, un cumul de sensuri , de reusite si proiecte 

desavarsite , dar si inevitabile neimpliniri, probleme cu rest sau amanari. 

 Activitatea din anul scolar 2016-2017 s-a desfasurat in acord cu planul managerial al 

Colegiului Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi avand ca prioritate crearea unui mediu 

dinamic si democratic care sa asigure accesul la educatie si sa ofere sanse egale de dezvoltare 

personala fiecarui elev prin dobandirea  competentelor cheie , care sa permita tinerelor insertia 

socio-profesionala si invatarea pe tot parcursul vietii. 

 

Planul de scolarizare 

 

  

LICEU ZI 

CLASA  Specializare/Calificare 
TOTAL 

TTRA TCAD TELM TTLC TIEL TDCI 

IX 1 - - - -  1 2 

X 1 - 1 - - - 2 

XI 1 -  - - 1  - 2 

XII 1/2 1/2 1 1  - 1 4 

TOTAL 3.5 0.5 2 1 1 2 10 

 

 

SCOALA PROFESIONALA 

CLASA Specializare/Calificare 
TOTAL 

MECA ZPT ITSG EMR  ZIVT  

IX 1  -  - 1   1 3 

X 1 1/2 1/2  -  - 2 

XI 1 - 1  -  - 2 

TOTAL 3 0,5 1,5 1 1 7 

 

LICEU SERAL 

CLASA Specializare/Calificare 
TOTAL 

TTRA TCLP 

IX 1 1 2 

X 1 1 2 

XI 2 2 4 

XII 1 2 3 

XIII 1 1 2 

TOTAL 6 7 13 

 

 

SCOALA POSTLICEALA DE MAISTRI 

CLASA Specializare/Calificare 
TOTAL 

ELMA MECO ELCO CCIA IECO 

I 1 1 - - - 2 

II 1 1 1 - - 3 

TOTAL 2 2 1 - - 5 
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In anul scolar 2016-2017 am functionat cu un numar de 35 clase dupa cum urmeaza: 

 10 clase invatamant liceal zi 

 7 clase invatamant profesional de 3 ani  

 13 clase invatamant liceal seral 

 5 clase invatamant postliceal maistri 

 

Date  privind unitatea de invatamant 

Număr de elevi  2016 – 2017 

 
INSCRISI VENITI PLECATI RAMASI 

TOTAL 800 31 76          755 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 

 

Numar de elevi pe forme de invatamant 2016 – 2017 

  INSCRISI VENITI PLECATI RAMASI 

Liceu zi 172 5 15 162 

Liceu seral RD 340 19 42 317 

Profesionala 165 4 6 163 

Maistri 123 3 13 113 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 
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Pierderile de elevi 2016 – 2017 

 

  

TRANSFER 

ALTE 

SCOLI 

PLECATI 

ALTE 

TARI 

ABANDON 

SCOLAR 
DECEDATI 

EXMATRICULATI  

DEFINITIV 

ALTE  

SITUATII 

TOTAL 7 0 3 0 0 66 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 

 

Pierderile de elevi pe nivele de invatamant 2016 – 2017 

 

  

TRANSFER 

ALTE 

SCOLI 

PLECATI 

ALTE 

TARI 

ABANDON 

SCOLAR 
DECEDATI 

EXMATRICULATI  

DEFINITIV 

ALTE  

SITUATII 

Liceu zi 3 0 1 0 0 11 

Liceu seral RD 0 0 2 0 0 40 

Profesionala 4 0 0 0 0 2 

Maistri 0 0 0 0 0 13 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 
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Situatia scolara 2016 – 2017 

 
PROMOVATI REPETENTI EXMATRICULATI 

SITUATIE 

NEINCHEIATA 

TOTAL 697 58 66  

 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 

 

 

Situatia scolara pe nivele de invatamant 2016 – 2017 

  PROMOVATI REPETENTI EXMATRICULATI   
SITUATIE 

NEINCHEIATA 

Liceu zi 152 9 11  

Liceu seral RD 292 26 40  

Profesionala 140 23 0  

Maistri 113 0 13  

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 
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Promovati - Rezultate la invatatura 2016 – 2017 

 
5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

TOTAL 75 205 224 138 55  

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 

 

 

Promovati - Rezultate la invatatura pe forme de invatamant 2016 – 2017 

  
5-

5,99 
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Liceu zi 27 37 49 30 9  

Liceu seral RD 33 126 106 26 1  

Profesionala 15 40 59 25 1  

Maistri  2 10 57 44  

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 
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Promovati - Specializari / calificari profesionale 2016 – 2017 

TTRA TCAD TELM TTLC TIEL TDCI MECA 
 

ITSG 
 

ZPT 
 

ZIVT 
 

EMR 
 

ELMA 
 

MECO 
 

ELCO 

194 7 29 14 14 186 71 23 11 17 18 50 41 22 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 

 

Promovati - Specializari/calificari profesionale pe forme de invatamant 2016 – 2017 

 

  TTRA TMCT TCAD TELM TOTC TTLC TAUT TIEL TDCI 

Liceu zi 59   7 29   14   14 56 

Liceu seral 

RD 
135               130 

Profesionala   71   18         51 

Maistri       18         63 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 
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Bacalaureat -Numar candidati/serie curenta 2016 – 2017 

 
Inscrisi Prezentati Neprezentati Reusiti Respinsi 

TOTAL 55 45 10 19 26 

Din care absolventi 

din anul curent 
27 25 2 14 11 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 

 

 

Bacalaureat -Medii reusiti/serie curenta 2016-2017 
 

  6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Reusiti 10 4 0 0 0 

 

 
*Sursa de date statistice: Documentele unitatii  de invatamant din anul scolar 2016-2017 
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REZULTATE BACALAUREAT SI  EXAMEN DE COMPETENTE 

 Promovabilitatea elevilor dupa sustinerea Examenului de competente profesionale –Nivel 4 

liceu tehnologic este de 100% ; 

 Promovabilitatea elevilor dupa sustinerea Examenului de competente profesionale –Nivel 5 

scoala de maistri este de 100%, in conditiile in care scoala a organizat examenul pentru  

absolventii de la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi  

 Promovabilitatea elevilor dupa sustinerea Bacalaureatului este de 56 % pentru seria 

curenta si de 42.2 % pentru seriile anterioare. 

 Infiintarea unui cabinet nou si echipat cu materiale audio-video de consiliere, informare, 

consultanta si indrumare elevi si parinti; 

 Toti elevii claselor a XII a au dat teste de orientare socio-profesionala pentru descoperirea 

profilului psihologic si orientarea in cariera , ca urmare a derularii proiectului european 

de insertie socio-profesionala. 

 Incheierea conventiilor de desfasurare a practicii in domeniul transporturilor si 

constructiilor; 

 Elevii scolii au participat la Olimpiade interdisciplinare, concursuri judetene si 

interjudetene, proiecte si reviste, la competitii sportive, la care au obtinut premii; 

 In unitatea noastra sunt publicate: Revista liceelor feroviare, Revista de matematica/ 

literatura si Foaie de suflet romanesc. Se desfasoara simpozionul national de comunicari 

stiintifice “Creativitate si modernitate in scoala Romaneasca” 

 S-a realizat curricula pentru disciplinele CDL in domeniul scolii cu experti din companiile 

de transporturi si constructii pentru pregatirea practicii comasate. 

 S-a derulat un proiect european in 2015-2017 Erasmus, iar pentru perioada 2017-2019 a 

fost aprobat unnou proiect Erasmus KA2; 

 

 

Proiect 

Elevi 

participanti 

din EU 

Elevi 

participanti 

din RO 

Scoli 

participante 

din EU 

Scoli 

participante 

din RO 

Profesori 

participant 

din UE 

Profesori 

participanti 

din RO 

Bridging Insula 636 112 34 5 92 14 

Patch World 112 17 12 1 42 6 

Euclides 522 84 22 4 84 12 

Proiectul YES (Youth, 

educational, system) 0 0 6 3 9 5 

Prossociality against 

violence – Daphne 640 170 7 4 24 6 

Prossociality Sport 

Club 150 122 22 4 100 12 

Train for Europe-

RELOADED 1000 25 23 1 150 18 

MOMA – Grundtvig - - 6 1 35 8 

SEE – Civil protection   7 1 50 7 

Water every drops 

counts – Comenius 

Multilateral  140 8 2 80 9 

Erasmus – The fight 

against drugs 

addiction 350 62 5 1 60 12 
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1.5. Contextul national 

 

Priorităţi la nivel naţional: 

 Învăţarea centrată pe elev; 

 Parteneriatul cu întreprinderile; 

 Dezvoltare curriculum; 

 Dezvoltare de standarde; 

 Formarea continuă a personalului (metodica); 

 Asigurarea calităţii; 

 Orientarea şi consilierea; 

 Sistemul informaţional; 

 Modernizarea bazei materiale; 

 Management educaţional; 

 Şanse egale; 

 Utilizarea IT in predare; 

 Elevii cu nevoi speciale; 

 Zone dezavantajate; zone rurale; 

 Formarea continua a adultilor; 

 Integrarea europeană; 

 Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată. 

               Situaţia sistemului educaţional şi de formare profesională din România coroborată 

cu direcţiile strategice de dezvoltare în domeniu, pe plan european, au determinat în esenţă o 

abordare dintr-o nouă perspectivă a reformei învăţământului. Conform acestei abordări, 

politica educaţională promovată de Ministerul Educaţiei Nationale are in vedere 3 tipuri de 

reforma: 

1. Sistemica 

2. Continua 

3. Asumata 

 Invatarea centrata pe elev, inseamna substituirea “scolii profesorului”cu cealalta  scoala a 

elevului pentru ca invatarea sa devina dominanta. 

 Parteneriatul cu intreprinderile se bazeaza pe o veche colaborare cu companiile 

feroviare si de constructii si Dezvoltarea curriculumului – trebuie sa se realizeze in 

conformitate cu dezvoltarea parametrilor invatamantului de calitate. 

 Dezvoltarea de standarde                                                                                                                 

Evaluarea rezultatelor educaţionale este obligatorie la fiecare nivel de învăţămînt şi se 

realizează în conformitate cu standarde educaţionale de stat.  

 Formarea continua a personalului                                                                                 

Pentru dezvoltarea sistemului de formare continua a personalului didactic, auxiliar, si a 

celor 2 manageri, scoala pune un accent deosebit in colaborarea cu furnizorii acreditati 

pentru dezvoltarea unor parteneriate in vederea perfectionarii personalului din scoala. 

Astfel in permanenta avem in vedere o serie de actiuni: 

 Indrumarea si consilierea profesorilor debutanti si participarea lor la cursuri de 

abilitare curriculara si de consiliere. 

 Prezentarea de oferte de programe de perfectionare de la CCD si din domeniul 

universitar. 

 Incurajarea tuturor profesorilor pentru sustinerea gradelor didactice, a cursurilor post 

universitare si masterate. 
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 Incurajarea profesorilor si asigurarea bazei informationale pentru acestia in scopul 

participarii la burse Comenius 2.2 a,c, la realizarea unor proiecte europene.   

 Asigurarea unor conditii materiale pentru personalul necalificat si auxiliar, pentru 

participarea la cursuri de calificare si perfectionare (pt. administratorul financiar) 

 Incurajarea profesorilor pentru participarea la cursurile de AEL si de utilizarea a 

metodelor E-learning. 

 Asigurarea calitatii 
 Educatia este privita ca furnizor de calitate, care este evaluata/autoevaluata ca institutie in baza 

unor standarde si al carei management asigura satisfacerea beneficiarilor in conditii de eficienta. 

Este important managementul calitatii, care presupune utilizarea sistemica si sistematica a 

tuturor resurselor institutiei. Pentru un invatamant de calitate, autoevaluarile/evaluarile 

administrative referitoare la performanta, impact, eficienta si proces scot in evidenta performanta 

manageriala.  Trebuie sa ne orientam catre indicatorii de performanta ai sistemului de evaluare 

institutionala: resursele materiale si financiare, resursele umane, procesul de invatamant, 

managementul si dezvoltarea institutionala, relatia cu comunitatea. Aici trebuie inclusa ideea de 

director bun care adopta stilul conducerii centrate pe echipa  si care ia in calcul strategia 

calitatii. Politica, strategia si tacticile de asigurare a calitatii trebuie concretizate prin stabilirea 

viziunii, misiunii, valorilor si obiectivelor institutionale. 

 Orientarea si consilierea 

  Consilierea şi orientarea reprezintă o componenta a sistemului de educaţie care facilitează 

integrarea socio-profesională a viitorilor absolvenţi prin servicii de informare, consiliere si 

orientare, care trebuie dezvoltata la nivel institutional 

    Sistemul informaţional                                                                                           

Informatizarea scolii noastre trebuie concepută nu ca un scop în sine, ci pentru creşterea 

parametrilor de realizare a fluxului informaţional – atât pe componenta internă, cât şi pe 

componenta externă.  

 Modernizarea bazei materiale 

Strategia masurilor privind modernizarea bazei materiale este o prioritate nationala, astfel incat 

pentru a asigura conditiile optime de desfasurare a procesului de invatamant in Colegiul Tehnic de 

Transporturi si Constructii Iasi permanent se urmareste acest lucru.  

 Management educational 

Activitatea si “arta conducerii” in domeniul educational trebuie sa aiba in vedere faptul ca 

scoala este un furnizor de calitate. Cele mai bune practici si schimbari pe care trebuie sa le 

aplicam la nivel institutional, se bazeaza pe: 

  Stabilirea sensului urgentelor (piata, realitati, oportunitati, crize, solutii) 

  Crearea unui ghid al echipei manageriale, al consortiilor, aliantelor 

  Dezvoltarea unei viziuni si a unei strategii 

  Comunicarea viziunii privind schimbarile de personal, pe baza unui repertoriu de modele 

comportamentale asteptate 

  Actiunea manageriala bazata pe delegare, pe imputernicire, cu asumare de risc 

  Promovarea/afirmarea pe termen scurt a “bunelor practici” si a autorilor lor, cu 

planificarea pentru imbunatatiri vizibile in materie de performanta institutionla 

  Consolidarea progreselor si producerea mai multor schimbari prin cresterea credibilitatii 

in inovatia din sistem, prin structuri si politici adecvate, prin promovarea si dezvoltarea 

celor care actioneaza la schimbarea viziunii prin cooperare cu noi agenti ai schimbarii; 
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 Ancorarea noilor abordari in cultura performantei, in comportamente orientate spre 

eficienta educationala si in comportamente educationale de succes 

    Sanse egale 

Noi credem că această strategie nationala trebuie să pună în centrul preocupărilor ei educaţia, 

învăţământul şi specializarea pe tot parcursul vieţii active.  

   Utilizarea IT in predare 

Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei este o prioritate, care trebuie sa se rasfranga 

in sistemul de predare a oricarei discipline. Introducerea programul educational a sistemului 

AEL, care este un sistem integrat de predare/ învăţare şi management al conţinutului, menit să 

sprijine profesorii/ tutorii, elevii, dezvoltatorii de conţinut, precum şi pe ceilalţi participanţi la 

actul educaţional în procesul de învăţare.  

    Elevi cu nevoi speciale 

O mare atentie in procesul educational trebuie oferita, incluziunii elevilor cu cerinte speciale 

(copii aflati in esec scolar, violenti, ce provin din familii monoparentale, care au un alt ritm de 

invatare, cu deficit de atentie). In mod concret se prevad o serie de masuri, menite sa integreze 

acesti copii in viata scolara si sa fie in permanenta consiliati si monitorizati prin parteneriatul 

parinte-psihopedagog-scoala. 

 Formarea continua a adultilor 

Formarea profesionala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor 

profesionale necesare pentru obtinerea unui loc de munca. La nivel institutional acest lucru se 

poate rasfrange prin cateva activitati concrete pe care le poate aplica scoala: 

 Realizarea unor cursuri de calificare pentru personalul din transporturi, prin 

colaborare cu agentul economic 

 Antrenarea profesorilor in participarea la cursuri europene de e-learning (cursuri on 

line) pentru testarea curriculei proiectate de istorie a integrarii europene si de 

educatie civica realizate prin proiectul de integrare europeana  

 Functionarea scolii de maistri in domeniul transporturilor, prin colaborare cu agentul 

economic 

 Incurajarea profesorilor pentru partciparea la cursuri AEL si TIC 

 Integrarea europeana 

Cum reforma învăţământului românesc vizează printre altele şi introducerea dimensiunii 

europene în procesul de educaţie, colaborarea cu instituţii similare din diferite ţări ale Europei, 

acest lucru este marcat de participarea scolii noastre in nenumarate proiecte europene (Comenius, 

Leonardo, Erasmus). 

Astfel, cu scopul de a-i determina pe copiii de azi, adulţii de mîine să-şi cunoască partenerii 

lor din ţările europene, să fie conştienţi de propria lor cultură şi de tradiţii, în spiritul acceptării şi 

toleranţei celuilalt, avem ca fundament in educatie si in viata cotidiana noţiunea de „cetăţenie 

europeană . În plus, tinerii au conştientizat pericolul xenofobiei şi au realizat faptul că indiferent de 

sex, religie sau naţionalitate au  şanse pentru a promova şi a se integra într-o societate europeană 

unită numai în funcţie de competenţe.  

 Realizarea si participarea in cadrul proiectelor europene Erasmus si in cadrul 

proiectelor multilaterale de cooperare pentru elaborarea de programe de studiu, de 

cursuri si module sau materiale didactice, in contextul sporirii dimensiunii europene a 

educatiei in scoli 

 Incurajarea profesorilor pentru participarea la bursele Erasmus 

 Organizarea la nivel institutional a activitatilor ce tin de promovarea dimensiunilor 

europene 
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 Promovarea schimburilor de experienta cu institutii similare din Europa 

 Extinderea colaborarii cu comunitatile (primariile) din tarile europene partenere pe 

probleme educationale 

 Derularea unor actiuni ce tin de cunoaşterea aspectelor legate de cultura şi civilizaţia 

europeană . 

 Participarea profesorilor la cursuri on-line cu parteneri straini pentru implementarea 

e-learning  

 Dezvoltarea de materiale pentru formare diferentiala 

Aceasta prioritate nationala implica crearea unor materiale educationale diferentiate pe 

forme de invatamant, pentru formarea initiala, continua, pentru asigurarea competentelor 

cognitive, de executie si sociale, in functie de nevoile educationale ale institutiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 21 

 

 

 

 

Partea 2 

Analiza nevoilor 
 

 

2.1 Analiza mediului extern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza profilului demografic 

Judetul Iasi, aflat in partea de N-E a tarii are o suprafata de 5476 km.p. si intreaga activitate 

economica este determinata de influenta factorilor specifici referitori la asezarea geografica, relief, 

resurse naturale modeste si potential hidrografic redus. 

 Economia judetului este reprezentata de activitati industriale, comert, servicii etc. 

 

Prin Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 – 2020, se propune: 

Prioritatea 1 - obiectivul specific 1: cresterea ocuparii in randul tinerilor si a grupurilor 

vulnerabile, s-au stabilit actiuni pentru sprijinirea integrarii pe piata muncii a tinerilor care nu sunt 

inclusi intr-o forma de invatamant, formare profesionala sau nu au un loc de munca. Aceasta în 

condițiile în care: 

- Nivelul ratei somajului in randul tinerilor (15-24 ani) este de 12% la nivel regional si 

28,5% in mediul urban. Marea majoritate a acestora nu urmeaza cursuri de formare 

profesionala si nu sunt inscrisi intr-o forma de invatamant. 

- Nivelul ratei de ocupare pentru tinerii din grupa de varsta 15-24 este de 26% 

Prin măsurile propuse se urmărește ca în 2022: 

- rata somajului in randul tinerilor (15-24 ani) să fie de maxim 8% la nivel regional si de 

maxim 15% in mediul urban 

- rata ocuparii in randul tinerilor (15-24 ani) să fie de minim 35% 

 

Obiectivul specific 2: imbunatatirea accesului si a participarii la educatie si instruire de calitate. 

Prin Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 – 2020, prioritatea 1 - obiectivul 

specific 2 se propune : 

- masura 2.1: Reducerea ratei de parasire timpurie a scolii, in special pentru tinerii din 
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zonele rurale si comunitatile defavorizate se urmărește inserția socială a tinerilor 

Rata abandonului scolar a avut nivele reduse in ultimii cinci ani scolari in invatamantul 

primar si gimnazial. Cele mai ridicate cote ale ratei de abandon se inregistreaza in invatamantul 

profesional si tehnic. 

Astfel, in anul scolar 2010-2011, nivelul acesteia este de 18,1% la nivel regional, 

amplitudini ridicate fiind inregistrate in judetele Iasi (22,6%), Bacau (20,3%), Botosani (20%) si 

Suceava(19%). 

Parasirea timpurie a scolii are consecinte negative in timp asupra indivizilor, conducand la o 

crestere a somajului, a saraciei si in final a excluziunii sociale. Principalele cauze ale acestui 

fenomen sunt de ordin educational si socio-economic. Cea mai mare parte a tinerilor care au parasit 

timpuriu scoala provin din familii dezorganizate (cu parinti plecati la munca in strainatate), familii 

fara posibilitati materiale, familii de etnie roma sau ce apartin altor grupuri dezavantajate: tineri cu 

dizabilitati fizice sau mentale, tineri cu nevoi speciale, tineri ce parasesc institutiile de ocrotire a 

copilului. 

Din rezultatele recensământului din 2011 s-a evidenţiat tendinţa continuă de îmbătrânire 

demografică a populaţiei, în special datorită scăderii natalităţii pe de o parte - relativă la o perioadă 

mare de timp, pe de o parte şi pe de altă parte, creşterii duratei medii de viaţă a populaţiei. Astfel, 

conform recensământului din 2011, în județul Iași, populația școlară cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 

ani este de 18,6% în timp ce populația cu vârsta de cel puțin 60 de ani este de 17.90%. Populația 

școlară cu vârsta cuprinsă între 0 și 19 ani este de 25,0%, mai mică decât la recensamântul din 2002 

(28,8%) și mult mai mică față de recensamântul din 1992 (35,7%)9. Și aceasta, în condițiile în care 

față de recensamântul din 2002 când județul Iați înregistra 816910 locuitori, în 2011 înregistra doar 

772342 locuitori. 

Prin urmare, populaţia şcolară previzionată pentru anul 2013 și în continuare este în masivă 

scădere, ceea ce va duce la scăderea numărului de clase respectiv, la reducerea corespunzătoare a 

numărului de norme didactice. Reconversia profesională a cadrelor didactice este o activitate ce are 

caracter prioritar, ţinând cont de: 

- mutatiile de pe piata muncii care vor solicita calificari si competente noi; 

- cerintele sporite in asigurarea calitatii in formare; 

- existenta premiselor de dezvoltare a unei piete educationale concurentiale. 

Rezultă că este mecesară o intensificare a preocupărilor de dezvoltare a unor programe de 

formare pentru adulti in conformitate cu dinamica pietii muncii, asociat tendintei de creştere a 

populatiei active ce se manifesta la nivelul judeţului. 

 

Masura 2.2: Imbunatirea calitatii si eficientei invatamantului prin adaptarea ofertei 

educationale la cerintele pietei muncii 

Context – referinte 

In anul 2011, nivelul ratei somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) este de 12% la nivel 

regional, in mediul urban nivelul ajungand la 28,5%. Dintre acesti someri, o buna parte nu isi gasesc 

loc de munca datorita faptului ca au calificari, competente care nu sunt cerute in prezent de piata 

muncii.  

Rata abandonului scolar a avut nivele reduse in ultimii cinci ani scolari in invatamantul 

primar si gimnazial. Cele mai ridicate cote ale ratei de abandon se inregistreaza in invatamantul 

profesional si tehnic. 

Astfel, in anul scolar 2010-2011, nivelul acesteia este de 18,1% la nivel regional, 

amplitudini ridicate fiind inregistrate in judetele Bacau (20,3%), Botosani (20%), Iasi (22,6%) si 

Suceava(19%). Tinta vizata 2022: 

(1) Rata somajului BIM in randul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional si 

de maxim 15% in mediul urban 
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Din „Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic 

in judetul Iasi” 2013-2020, se poate desprinde : 

 Referitor la populatie: 

Pâna in anul 2002 (inclusiv), regiunea Nord-Est a fost singura regiune din Romania care a 

inregistrat valori pozitive ale sporului natural. Dupa aceasta data, sporul natural este negativ, 

urmand  tendinta din planul national. Cu toate acestea la nivelul judeţului Iaşi începând cu 2004 

sporul natural este pozitiv în 2009 prezentându-se astfel: 

  -  Rata natalităţii în 2009 a fost de 11,6 născuţi-vii la 1000 locuitori, judeţul Iaşi ocupând primul 

loc pe ţară, unde media este de 9,9 născuţi-vii la 1000 locuitori.  

  -  Evoluţia natalităţii şi a mortalităţii a determinat, în anul 2010, un spor natural pozitiv  (+718 

persoane), ceea ce corespunde unei rate de 0,9 persoane la 1000 locuitori, în scădere faţă de anul 

2009 (1,9%o) şi având una din puţinele situaţii din ţară cu spor natural pozitiv. 

În anul 2010 populaţia activă a judeţului Iaşi a scăzut de la 309,2 mii persoane la 303,2 mii 

persoane, iar populaţia ocupată de la 286,3 mii persoane la 281,7 mii persoane,făcându-se simţite în 

continuare efectele crizei, în timp ce numărul pensionarilor este de 184698 iar numărul şomerilor 

înregistraţi la sfârşitul anului ajunge la 21469, în scădere faţă de 2009 cu 6,2 % ceea ce este un 

lucru îmbucurător. 
 

Ponderea  populatiei urbane a inregistrat in ansamblu, in intervalul de timp 1998-2005, o 

descrestere de la 44.13% la  43.58%, datorata migratiei ce a avut loc spre zona rurala, efect al  

procesului de restructurare industriala din aceasta perioada. În judeţul Iaşi a avut loc o scădere 

pronunţată a populaţiei urbane de la 50,6% în 1998, la 46,21 în 2005, cu o uşoară creştere în 2003-

2004. În 2006 creşterea populaţiei urbane a fost din nou prezentă, ajungându-se la un procent de 

47,9%. În anul 2007 trendul crescător al populaţiei urbane dispare  şi se evidenţiază o uşoară 

scădere de cca. 0,23 procente. Anii 2008 şi 2009 au revenit cu o creştere de cca. 0,4%, ajungându-se 

în 2009 la un procent de 47% pentru mediul urban şi 53% pentru mediul rural, proporţia păstrându-

se şi în anul 2010. 

 

Structura populatiei pe varste si medii rezidentiale – judetul Iasi 

Concluzia estentiala care se desprinde reflecta faptul ca dupa mediul de rezidenta predomina 

populatia din mediul rural 53% față de urban 47% consecintele, masurile ce pot fi recomandate vor 

fi analizate coraborat cu  informatiile din celelalte domenii. 
 
Structura pe grupe de vârstă s-a modificat şi ea semnificativ, astfel grupa 0-14 ani care ne 

interesează în special, a scăzut de la cca 30% pondere, la cca 18% diferenţa repartizându-se pe 

grupa 15-64 ani, de la cca 63% la cca 70% şi la grupa peste 65 ani, de la 8,5% la cca 13%. Acest 

lucru are un impact negativ deoarece scade accentuat populaţia şcolară. Totuşi ultimii 5 ani au fost 

  

  Grupa de vârstă (ani) 

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

TOTAL 825773 148525 51135 76673 67382 377376 104682 

MASCULIN 407434 76062 26446 39262 34461 188103 43100 

FEMININ 418339 72463 24689 37411 32921 189273 61582 

URBAN 387549 55887 19775 39813 35859 196864 39371 

     Masculin 184556 28514 10139 19759 17507 92718 15939 

     Feminin 202993 27373 9636 20054 18352 104146 23432 

RURAL 438224 92638 31360 36860 31523 180532 65311 

     Masculin 222878 47548 16307 19503 16954 95405 27161 

     Feminin 215346 45090 15053 17357 14569 85127 38050 

Sursa: calculat pe baza datelor furnizate de INS        

file:///C:/Users/ancas/AppData/Local/Temp/Rar$DI81.152/anexe/01%20%20demografie/Anexa%201-DEMOGRAFIE_%202012%20Iasi%20bis.xls
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relativ constanţi. Structura pe grupe de vârstă este în general asemănătoare cu cea la nivel 

regional cu o variaţie pozitivă de 2 procente la grupa 20-24 ani şi una negativă corespunzător la 

grupa peste 65 ani.  

Pentru anii 2006-2009, prognoza pentru populatia din categoria de varsta 15-19 ani s-a realizat 

tanand cont de populatia din aceasta categorie de varsta din anii 2001-2004. Pentru anii 2010-

2013 s-au folosit datele din anii 2000-2003 pentru categoria de varsta 5-9 ani. 

 

 
2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 

2013/2006, 

% 

 15-19 ani 

Iasi 71180 63613 60318 54275 50644 50912 48112 48406 -28.14 

* - estimare 

 

Evolutia prognozata a populatiei de varsta scolara 

 
 

Variatia estimata a populatiei cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani, 

 pe perioada 2006-2013 

             În prognozarea (varianta optimista) acestei grupe de varste, datorita lipsei informatiilor 

referitoare la mortalitatea pe aceste grupe de varsta si migratie, nu s-a luat in calcul influenta 

acestor factori. De altfel, pentru aceasta grupa de varsta influenta acestor factori este practic 

nesemnificativa. Conform unei prognoze realizate de catre Institutul National de Statistica, la nivel 

regional, in intervalul 2006-2013 se estimeaza o scadere a populatiei din grupa de varsta 15-19 ani 

(categorie care prezinta interes din punct de vedere al sistemului de invatamant TVET) cu o medie 

de 25.8%, tendinta care caracterizeaza fiecare judet, cu un procent de 28,14, judeţul Iaşi  .Conform 

prognozei realizate de catre INS  populatia din categoria de varsta 15-24 ani va descreste in 

intervalul 2005-2025 cu apr. 33% la nivel regional, însă în judetului Iasi se estimeaza o usoara 

crestere incepand cu anul 2020, de cca 2%. 

 

Grupe de 

varsta 

(ani) 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 

Iași 
274.

6 
264.6 265.6 

261.

2 
258.4 256.3 236.8 216.4 207.3 198.8 

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

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

15-24 
147.

7 
142.5 146.7 

143.

0 
140.0 138.1 118.6 97.2 94.1 96.0 
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Evolutia populatiei de varsta prescolara si scolara, pe judeţul Iaşi, 

în intervalul 2003-2025 

 

 

Variatia estimată a categoriei de vârstă 15-24 ani 

Sursa: INS 

Populatia din categoria de varsta 0-14 ani şi 15-19 ani traieste predominant in mediul rural, se 

observă faptul că are loc o creştere semnificativă a populaţiei rezidente în mediul rural. Acest fapt 

va trebui să influenţeze învăţământul în sensul deplasării accentului pe învăţământul pe zone, sau 

modalitati  care să permită accesul cât mai facil a  populaţiei şcolare din mediul rural. Evoluţia 

populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea ponderii grupelor de vîrstă 0-14 ani şi 15-24 ani 

începând cu anul 1990, în favoarea grupei 25-64 de ani.Acest lucru determină nevoi crescânde de 

formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi 

în scopul compensării pierderilor de populaţie şcolară. 

 Totodată acest fapt ar trebui să determine o eficientizare a alocării resurselor la nivelul 

şcolilor viabile şi  dotarea corespunzătoare şi modernă a acestora. 

Rata de substituire este supraunitara (1.5), ceea ce indica pentru perioada urmatoare, o presiune 

crescuta pe piata muncii a tinerilor absolventi. Totuşi e posibil ca această presiune să fie ceva mai 

redusă, având în vedere tendinţa tinerilor de a-şi căuta ocupaţii în afara graniţelor ţării. 

 Diversitatea etnică, concentrările în anumite zone în special pentru romi, necesită o 

educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii 

opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate  

Din analiza demografica rezulta urmatoarele prognoze la orizontul 2025: 

 Scaderea populatiei scolare grupa de varsta 15-19 ani cu 25.8 % 

 Scaderea populatiei scolare grupa de varsta 15-24 ani cu 33%,  

 Mediul de rezidenta al populatiei scolare este in rural 63% ( în creştere faţă de anul 

trecut 53%) fata de urban 37%  ( în scădere faţă de anul trecut 47%) 

 Rata de substituire este de 1,26 ( în scădere faţă de anul trecut 1,34 

Implicatii pentru IPT 

 Adaptarea Planurilor de invatamant la scaderea populatiei scolare 

 Utilizarea eficienta a infrastructurii prin abordarea diversificata a formelor 

alternative de invatamant ex: seral, frecventa redusa, Formare Profesionala Continua  , 

dezvoltarea centrelor de evaluare a competentelor dobindite in contexte informale, 

programe tip “A doua sansa”, “ Scoala de vara” 

 Dezvoltarea unei Oferte de formare profesionala in dialog cu beneficiarii pentru a 

raspunde cerintelor actuale ale locurilor de munca 

 Dezvoltarea de calificari ce genereaza  locuri de munca 
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 Referitor la profilul economic: 

 

 In perioada 1998-2006, 2007, 2008, 2009, 2010 se constata ca cele trei sectoare 

economice agricultura, industria si serviciile au detinut ponderi relativ constante din PIBR, 

neavand loc mutatii semnificative intre acestea.  

 Valoarea cifrei de afaceri (în preţuri curente ale fiecărui an) a crescut (în ritmuri 

diferenţiate) în toate sectoarele de activitate, structura modificându-se în favoarea 

construcţiilor şi (mai ales) a comerţului şi serviciilor, în timp ce ponderea industriei a 

scăzut cu menţiunea că în anul 2010 scăderea accentuată a tuturor ramurilor a continuat.  

 Principalele domenii de activitate confruntate cu reduceri de personal au fost: 

construcţiile, confecţiile textile, fabricarea de utilaje pentru metalurgie, fabricarea 

produselor din lemn, serviciile, industria alimentară, tipografică,mase plastice, sticlă, 

carămizi, produse farmaceutice, -  atât în sectorul privat, cât şi în cel de stat. 

 Conform datelor oferite de Directia  Generala a Finantelor Publice a judetului Iasi, 

activitatile preponderente sunt cele de comert, industrie si constructii, cu mentiunea ca a 

scazut si numarul de societati care desfasoara aceste activitati. 

 In regiunea nord est structura VAB pe domenii este in ordine descrescatoare astfel 

repartizata: servicii 56%, industria 23%, agricultura 10,4%, constructii 9,9%, iar la 

nivelul judetului Iasi servicii 59,3%, industria 19,3%, agricultura 9%, constructii 12,4% 

toate inregistrind in ultimii 2 ani un trend descendent ca si contributie la VAB , dar cu o 

mărire a numărului de salariaţi din agricultură. 

 De asemenea se constată o dezvoltare în continuare a serviciilor în 2008, 2009, 2010 

ceea ce a determinat creşterea ofertei de locuri de muncă în acest sector.Şi din punct de 

vedere al investiţiilor în servicii a avut loc o evoluţie pronunţat crescătoare. 

 Cele mai importante investitii brute la nivelul anului 2008 şi 2009, s-au realizat in 

comerţ, industrie, energie şi tranzacţii imobiliare acestea din urma egalând aproape 

investiţiile din industrie. 

 Se remarcă o creştere accentuată a volumului exporturilor la produsele agricole 

vegetale şi animale, mărfuri alimentare, băuturi şi tutun 

 În agricultură se pune accent pe investiţiile în exploataţii agricole care să mărească 

gradul de mecanizare şi să crească productivitatea 

 Altă direcţie în domeniul agricol este dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 

economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative 

 Şi punerea în valoare a sectorului agro-alimentar şi a produselor tradiţionale 

reprezintă un obiectiv al următorilor ani alături de promovarea agriculturii ecologic 

 

Implicaţiile pentru IPT 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei si proporţional cu 

nevoile pieţei muncii ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, 

importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

 Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe 

adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

o Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 

o Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  

o 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        

o Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 
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o Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe 

specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, 

marketing, etc.)  

o 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: 

o Creşterea nivelului de calificare 

o Importanţa competenţelor cheie 

o Limbile străine 

o Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare 

o Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe 

combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT 

(design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

o Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 

o Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi 

protecţie mediului pe baza standardelor de mediu ale UE   

o Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică 

generală,pentru toate calificarile-conform raportului sinteza al studiului “Shills for 

green jobs” elaborat in 2010 de CEDEFOP, in perspective urmatoare toate 

calificarile vor include competente “verzi” / de mediu. 

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

să reflecte: 

o diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de 

capital, etc.) şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii 

o asistarea specializata prin tutori a sagiilor de practica  

o desfasurarea  stagiilor de practica in ateliere special amenajate la angajator 

si/sau in sectii de productie in conditii cit mai apropiate de cele reale  

o  

 Referitor la analiza pietei muncii: 

 

Prognoza evoluţiei demografice indică o reducere a populaţiei României faţă de 2005 cu 

2371 mii locuitori până în 2025 (-11%) Efectele acestei evoluţii demografice vor afecta direct 

populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de lucru (mai puţini tineri vor intra pe piaţa 

muncii), cu impact potenţial asupra dezvoltării regiunii. Se desprinde nevoia unei gestiuni eficiente, 

previzionale a dezvoltării resurselor umane sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul 

uman. 

Pe total populaţie ocupată, ponderea o deţin persoanele care au absolvit o instituţie de 

învăţământ liceal (29,6%), fiind urmate de absolvenţii de învăţământ profesional (28,4%). 

Statutul de salariat este preponderent la persoanele cu vârsta peste 25 ani, mai ales bărbaţi. 

Criza economică manifestată mai puternic după 2009, a determinat ca creșterea numărului de 

absolvenţi şomeri să fie mai accentuată decât cea a numărului total de şomeri, pe fiecare dintre 

principalele sectoare (industrie, servicii, construcţii, agricultura), concluzie desprinsă în urma 

comparării intrărilor în şomaj cu ieşirile (număr de absolvenţi) din învăţământul profesional şi 

tehnic pe aceleaşi sectoare, din perioada 2003- 2007. 

Din analiza locurilor de muncă vacante în perioada mai – iulie 2013 rezultă că sunt oferite 

locuri de muncă în meseriile (sursa ALOFM): vânzător 36%, confecţioner textil 38%, tâmplar 17%, 

mecanic, electromecanic, tinichigiu auto. 
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Din previziunile relative cu privire la prognoza pietei muncii , se poate estima ca oferta de 

locuri de munca vor scade, cel putin pana în 2014. 

Întrucât o parte din agenţii economici din zonă pentru care noi pregatim forţa de muncă sunt 

în proces de restructurare, şcoala noastră pregăteşte elevii (prin CDS, CDL) pentru a avea 

competenţe multiple. 

În zonă se menţine activ sectorul mecanic-auto, precum şi cele de prelucrarea lemnului, 

confecţii textile, comerţ prin apariţia de noi agenţi economici sau extinderea activităţii celor 

existenţi (există 350 de mici intreprinzatori la nivel local din aproximativ 1025 de agenti 

economici). La nivelul judeţului Iaşi se remarcă înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii cu un 

indice în lanţ de cca. 10% - 12% anual, adică s-au înfiinţat în fiecare an cca 350 – 400 IMM-uri. În 

anii următori se estimează o creştere a numărului de firme nou înfiinţate mai ales în domeniul 

comercial şi mica producţie. 

În domeniul productiei exista o cerere tot mai mare de abilitati tehnologice privind utilizarea 

tehnologiei moderne (masini – unelte cu comanda numerica). În urma discutiilor purtate cu 

angajatorii se constata cresterea accentului pe formarea de abilitati cheie (utilizarea calculatorului, 

numeratie, comunicare). Astfel, în ultima perioada am introdus la liceu, în fiecare an: 

- tehnician în transporturi 

- tehnician desenator pentru constructii si instalatii 

                      

STRUCTURA 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul 

tehnologic 

Profilul dominant la nivelul judetului al cererii de forţă de muncă în ordinea numărului de locuri de 

muncă vacante la nivel judetean este dat de următoarele domenii: mecanica, comert, constructii, 

servicii, indistrie textila. Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa 

muncii: mecanica,  construcţii, comerţ. 

  Din perioada analizată se desprinde dinamica pozitivă a ocupaţiilor relevante 

pentru profilul servicii cu tendinţă de crestere. Profilul se bucură de o balanţă favorabilă locuri de 

muncă-şomeri. 

Desi din 2010 in situatie de criza toate domeniile inregistreaza un regres se pot formula 

urmatoarele concluzii: 

Indicator Concluzii 

1. Principalele constatări  desprinse din informatiile din AMIGO la nivel regional 

Populatia in Regiunea 

Nord – Est                                                 

populatia  judetului Iasi reprezinta  

 22,34 % din total populaţie pe regiune 

 4,33 % din total populatie a  României 

2.  Concluzii din analiza principalilor indicatori din BFM 

Populatia ocupata populaţia ocupată a judetului Iasi inregistreaza o scădere de la an 

la an. 

 297,6 mii persoane în anul 2007,  

 295,8 mii persoane în anul 2008, 

 286,3 mii persoane în anul 2009   

 281,7 mii persoane în anul 2010  

Populaţia activă a judetului Iasi a inregistrat o scadere anuala 

 315,3 mii persoane în anul 2007,  

 312,7 mii persoane în anul 2008, 

 309,2 mii persoane în anul 2009   

 303,2 mii persoane în anul 2010  

Populaţia ocupată a regiunii Nord-Est - se constată că aceasta 

inregistreaza o scădere de la an la an 

file:///C:/Users/user/Desktop/Documentele%20Mele/anexe/03%20piata%20muncii/Anexa%203%20PIATA_MUNCII%202010%20IASI%20facut%20in%20april%202012.xls
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 45,5 % în anul 2007,  

 45,0 % în anul 2008  

 44,8 % în anul 2009   

Raportată la populaţia activă a regiunii, populaţia ocupată 

reprezintă  

 95 %  în anul 2007, 

 95,5 % în anul 2008  

 94 %   în anul 2009 

3. Concluzii din analiza structurii populatiei ocupate civile 

Structura persoanelor 

ocupate- pondere 

 

 domeniul servicii 42,1% din care 6,7% invatamant, 

7,1% asistenta sociala, 4% transporturi, 2,1% 

administratie 

 domeniul  agricultura,silvicultura pescuit-32,7% 

 domeniul  industrie -16,4% din care 13,8% 

industrie prelucratoare 

 domeniul  constructii-8,7% 

Numărul mediu al 

salariaţilor şi al 

muncitorilor, pe activităţi 

ale economiei naţionale 

 

 Industrie -22,6% din care Industrie prelucrătoare 

17,7% 

 Comerţ cu ridicata/amănuntul;repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 16,8% 

 Construcţii 7,3% 

 Învăţământ 13,9% 

 Sănătate şi asistenţă social 12,7% 

 Transport si depozitare 5,20 % 

 Administratie publica 4,4% 

 Alte activitati de servicii 1,0% 

4. Concluzii din analiza comparativa pe ocupatii a somajului inregistrat si locuri de munca 

 vacante  inregistrate la AJOFM 

locuri de muncă vacante  mecanica,  

 comert  

 constructii 

 servicii 

 indistrie textila.  

Domenii cu dinamică 

pozitivă şi potenţial mare 

de absorţie pe piaţa 

muncii: 

 mecanica,  

 construcţii,  

 comerţ  

Dinamica ocupatiilor pe 

nivele 

Invatamant tehnologic: profilul servicii 

Scoala postlieceala: servicii din care asistenta sociala si sanatate, 

administratie 

învăţământul superior:o tendinţă de crestere a locurilor de muncă 

în paralel cu cresterea numărului de şomeri . 

Somajul inregistrat pe 

grupe de virsta 

26,4%  grupa de virsta intre 40-49 de ani  

24,6%  grupa de virsta intre 30-39 de ani  

15,8% grupa de virsta sub 25 de ani  

14,5%, grupa de virsta intre 50-55 de ani  

11,7%  grupa de virsta peste 55 de ani  

7 % grupa de virsta intre 25-29 de ani  
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Implicaţii pentru ÎPT: 

 adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii în funcţie de potenţialul economic al 

judeţului,  

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

ofertei de formare continuă; 

 dobindirea ce competente prin asigurarea instruirii pactice la agenti economici,  

 analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de  perspectiva pentru  dezvoltarea 

judeţului; 

 Oferirea de servicii de orientare şi consiliere din intrarea in sistemul de formare;  

 Recalificarea cadre didactice pentru calificări solicitate pe piata muncii; 

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

restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea competenţelor 

cheie; 

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

provenind din grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere 

socio-economic şi expuse riscului de excluziune socială (în special minoritatea romă, tinerii 

care parăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, populatia cu venituri scăzute, persoane 

cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, etc.); 

 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, astfel încât 

antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru toţi; 

 Stabilirea de parteneriate active cu partenerii sociali în vederea creşterii gradului de 

absorbţie a absolvenţilor din TVET; 

 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare profesională  

 Oferirea de alternative prin forme de învăţare (seral, frecevanta redusa,învăţarea la distanţă); 

 Colaborare sistem IPT - AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru autorizare 

unitatilor IPT ca Furnizor FPC şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă; 

 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  

 

Referitor la analiza invatamantului profesional si tehnic din judet 

 

Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru 

definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile 

Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi 

favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de 

coeziune socială. 

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional de 

Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică 

sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg 

consens la nivelul întregii societăţi, au constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate 

a acestor obiective şi priorităţi naţionale. 

În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile Comisiei 

Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie 

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

educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor 

două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020.  
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Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un 

nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 

ani la cel puţin 40%. 

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale 

ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul 

României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. În elaborarea legii, în afara documentelor 

politice şi de expertiză naţionale, pentru întocmirea soluţiilor legislative propuse au fost consultate 

şi analizate comparativ legislaţiile altor state. S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor 

legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie dar nu şi 

suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Demersul legislativ 

trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare.”  

 

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

următoarele schimbări: 

 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor  
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia 

timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); 

introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial 

la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană poate 

intra pe piaţa muncii în mod legal.  

 

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea 

volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor 

programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie 

fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru 

incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  

 

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va 

cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va 

putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările 

elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-

a.  

 

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

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni 

transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei Naţionale 

prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului respectiv.  

 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după 

şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente 
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frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice 

dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe 

bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

 

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii 

unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal 

(filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. 

între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la 

vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin 

unui program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare 

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

 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  

 

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în 

cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - 

emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma 

înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin 

concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 

domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de 

conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie 

permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, 

a unui cont educaţional (echivalentul a 500 Euro).  

 

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul 

vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, legea prevede 

posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, 

care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe 

tot parcursul vieţii.  

 

9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor  
Unul din obiectivele noii legi a fost să întărească la nivel managerial orientarea spre performanţă şi 

competitivitatea instituţiilor de învăţământ superior din România. 

  

10. Clasificarea universităţilor  
În baza noii legi, instituţiile de învăţământ superior din România vor fi clasificate în trei categorii pe 

baza evaluării programelor de studii şi a capacităţii lor instituţionale, după cum urmează: 

universităţi preponderent de educaţie, universităţi de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

şi universităţi de cercetare avansată şi educaţie.  

 

 

 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator 

(%) 
18,4 17,2 16,0 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 
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11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior  
Acest obiectiv presupune ierarhizarea programelor de studii printr-un proces de evaluare a calităţii 

programelor, calitate care va reprezenta unul dintre criteriile de bază la încadrarea universităţilor 

într-una dintre categoriile menţionate anterior. Finanţarea sistemului de învăţământ superior se va 

realiza în funcţie de calitate şi performanţă prin concentrarea resurselor şi prioritizarea investiţiilor 

(resursele financiare vor fi alocate cu prioritate către consorţii - universităţi fuzionate).  

 

12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar  
Mecanismului de ierarhizare a universităţilor i se va adăuga un sistem stimulativ de finanţare a 

excelenţei, care va asigura performanţa instituţională şi calitatea serviciilor de educaţie şi care este 

structurat astfel: un procent minim de 30% din finanţarea de bază se acordă universităţilor publice 

pe baza criteriilor de calitate stabilite; un fond de dezvoltare instituţională se adresează celor mai 

bune instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie; fondurile de finanţare suplimentară se 

alocă de către minister. Excelenţa instituţională va fi completată şi printr-un sistem coerent de 

susţinere a excelenţei individuale, fapt ce va asigura un nivel de competitivitate a activităţii fiecărui 

membru al comunităţii academice (cadre didactice, studenţi, cercetători), efectul cumulativ al 

acestui sistem fiind reunit în performanţa universităţii.  

MECS a stabilit colectivele şi termenele pentru elaborarea metodologiilor, regulamentelor şi 

normelor care vor asigura cadrul unitar pentru implementarea Legii Educaţiei Naţionale. 

(Sursa: PNR pag 104-107). 

 

 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii  este una din principalele ținte ale PNR 

 

Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, de 

13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în 

care se vor implementa măsurile propuse.  

România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare în anul 2014 pentru aprecierea 

impactului măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei.  

 

Evoluţia prognozată a ratei părăsirii timpurii a şcolii 

 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile   

    dezavantajate: 

- Bani de liceu (buget anual estimat: 188 mil.lei);  

- Rechizite şcolare (buget anual estimat:20 mil. lei);  

- Euro 200 (buget anual estimat: 22 mil.lei);  

- Cornul şi laptele (buget annual     estimat:480 mil. lei).  

3. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea   programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 

mil. euro) şi  Şcoala de după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei).  

4. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul  

          preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire  

          profesională 

1. Dezvoltarea învăţământului profesional,liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-

liceale, prin: 
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 acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în învăţământul 

post-liceal de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) . 

Instituţie responsabilă: MENCS; 

 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin implementarea 

proiectelor: Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu 

cerinţele pieţei muncii (perioadă: ian. 2010-mai 2012; buget total: 18,49 mil. lei) şi 

Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic – profil servicii, pentru 

extinderea metodei moderne interactive de învăţare prin firma de exerciţiu (perioadă: 2010 

- iulie 2013, buget total: 10,69 mil. lei). Responsabili: MMFPS, MENCS prin Centrul 

Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), autorităţile 

locale, unităţile şcolare IPT, antreprenorii din mediul de afaceri; 

 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al Formării Profesionale 

(CNFPA), introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer, dezvoltarea şi 

adoptarea descriptorilor pe nivelurile de calificare din România. Instituţii responsabile: 

CNCFPA – actulmente ANC, MENCS, MMFPS. 

 

     Din PLAI se pot specifica urmatoarele:  

  

 
 

 Analiza evolutiei numarului de elevi din IPT pe profile de pregatire indica faptul ca profilul 

tehnic ocupa primul loc urmat de servicii si pe ultimul loc resurse materiale si protectia mediului. 

In cadrul profilului tehnic se inregistreaza in 2009 – 2010 o scadere la fel ca si la resurse si o 

stationare la servicii. Explicatia este legata de faptul ca profilul tehnic cuprinde un numar insemnat 

de domenii si calificari care apartin dupa clasificari statelor UE de sfera serviciilor. 

Din analiza graficului din figura de mai sus se constata o scadere a numarului de elevi la 

toate domeniile cu exceptia domeniilor economic, industria textila si pielarie si estetica si igiena. 
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2004/2005 1566 255 29 81 27 310 420 832 52 290 344 174 315 1116 85

2005/2006 1383 211 85 54 27 177 451 916 43 256 301 159 304 1105 133

2006/2007 1047 137 62 53 27 186 453 700 23 164 269 108 114 794 110

2007/2008 832 160 29 55 24 106 337 550 0 128 252 131 217 702 62

2008/2009 642 78 15 24 46 276 465 123 257 98 169 480 85
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Din analiza datele prezentate mai sus  privind planul de scolarizare propus pentru clasa a IX-a se 

constata ca: 

 La profilul Resurse naturale si protectia mediului planul de scolarizare propus 

depaseste tinta propusa PRAI  

 La profilul Servicii planul de scolarizare este mai mic decat tinta propusa prin PRAI  

 La profilul Tehnic procentul de 61.82%  ca reprezinta planul de scolarizare este mai 

mare decat tinta propusa prin PRAI de 54.5% 

Se impune ca pana in anul 2013 sa se reduca planul de scolarizare la Resurse si Tehnic si sa se 

majoreze la profilul Servicii . 

La nivelul judetului Iasi planul de scolarizare pentru IPT in anul scolar 2009-2010 este in 

concordanta cu cererea previzionata pentru 2013 exprimata prin ponderi ale domeniilor pentru 

formare profesionala (18 domenii) si  in ultimii ani a realizat adaptari semnificative situindu-se in 

trend si apropiindu-se de tintele prognozate 

Domeniile de formare profesională la care se înregistrează abateri înafara plajei ponderilor 

recomandate în PLAI sunt:  

- agricultura – ponderea în planul de şcolarizare este de 6.2% faţă de ponderea 

recomandată este de 5% 

- industrie alimentara – ponderea în planul de şcolarizare este de 4.1% faţă de ponderea 

recomandată de 6% 

- comert - ponderea în planul de şcolarizare este de 4.8%  faţă de ponderea recomandată 

de 8% 

- turism – ponderea în planul de şcolarizare este de 7.7% faţă de ponderea recomandată 

de 13% 

- electronica si automatizari - ponderea în planul de şcolarizare este de 10.9% faţă de 

ponderea recomandată de 6.5% 

- constructii si instalatii si lucrari publice - ponderea în planul de şcolarizare este de 7% 

faţă de ponderea recomandată de 10% 
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2002/2003* 32,9 6,2 0,7 1,5 0,0 6,6 8,8 1,7 0,0 0,0 4,1 2,4 0,0 2,5 4,0 24,4 0,0 1,9

2003/2004 26,1 4,6 0,5 2,2 0,4 7,1 6,6 11,8 0,5 0,0 4,5 4,6 0,0 1,7 5,5 19,7 0,0 2,7

2004/2005 26,2 4,3 0,5 1,4 0,5 5,2 7,0 13,9 0,9 0,0 4,9 5,8 0,0 2,9 5,3 18,7 0,0 1,4

2005/2006 24,4 3,7 1,5 1,0 0,5 3,1 7,9 16,1 0,8 0,0 4,5 5,3 0,0 2,8 5,4 19,5 0,0 2,3

2006/2007 24,3 3,2 1,4 1,2 0,6 4,3 10,5 16,2 0,5 0,0 3,8 6,2 0,0 2,5 2,6 18,4 0,0 2,6

2007/2008 22,7 4,4 0,8 1,5 0,7 2,9 9,2 15,0 0,0 0,0 3,5 6,9 0,0 3,6 5,9 19,2 0,0 1,7

2008/2009 22,6 2,7 0,5 0,0 0,8 1,6 9,7 16,3 0,0 0,0 4,3 9,0 0,0 3,4 5,9 16,9 0,0 3,0

2009/2010 18,5 1,1 10,6 1,1 0,7 5,9 10,2 7,1 0,0 2,1 5,2 8,4 9,9 4,4 2,2 9,4 0,0 1,2

2010/2011 18,1 0,0 10,9 0,6 0,6 6,5 7,0 6,2 0,0 3,4 4,8 7,7 12,3 4,1 1,9 11,9 0,0 1,8
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Prognoze Privind Dezvoltarea Regionala La Orizontul 2020 rezultate in Urma Consultarii 

Regionale 

  Datorita schimbarilor provocate de efectele crizei economice, segmentul economic reflecta 

o instabilitate care nu permite formularea  de tinte concrete pe termen lung, in acest context 

apreciem ca analizele efectuate reflecta specificul regional si tintele formulate raman o directie de 

dezvoltare in viziunea optimista de realizare a unei econimii echilibrate, dinamice si durabile, 

astfel respectarea tintelor se va face sub rezerva necesitatii actualizarii cu informatii SPECIFICE 

la nivel local in PAS privind somajul , dinamica economica, investitii la nivel local, modificari ale 

sistemului educativ. 

Pe baza analizelor prezentate in document si in urma consultarii membrilor CLDPS si CR au 

rezultat urmatoarele  TINTE PROGNOZATE privind ponderea previzionata a cererii formarii 

profesionale si a domeniilor economice la orizontul 2020. 

 

Domeniu  

Pondere rezultata din analiza si consultare  

La orizontul 2020 %  

BC  BT NT  SV  IS  VS  Regiune  

RESURSE NATURALE SI 

PROTECTIA MEDIULUI 
21,5 23 23 22 20 23 22% 

 Industrie alimentara 4-6 6-8 5-7 6-8 6-8 4-6  

 Agricultura  8-10 10-12 4-6 4-6 6-8 10-12   

 Silvicultura  0-1 0 4-6 2-4  0 0  

 Protectia mediului 6-8 6-8 6-8 6-8 5-7 6-8  

INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC  47,5 53 51,5 45 50 47 49% 

 Fabricarea produselor 

din lemn 
0-2 4-6 4-6 4-6 2-4 0-2  

 Electronica si 

automatizari 
8-10 6-8 6-8 4-6 8-10 6-8  

 Productie media 0 0 0 0 0 0  

 Constructii  9-11 8-10 8-10 4-6 8-10 8-10  

 Mecanica 18-20 18-20 14-16 18-20 16-18 17-19  

 Electric 0-2 0-2 4-6 2-4 0-2 0-2  

 Industrie textila si 

pielarie 
6-8 10-12 8-10 6-8 8-10 10-12  

 Materiale de constructii 0 0 0-1 0 0-1 0  

 Electromecanica 0 0-2 0-1 0-2 0-2 0  

 Chimie industriala 0-2 0 0-1 0 0-1 0  

 Tehnici poligrafice 0-1 0 0 0 0 0  

SERVICII  30 24 25,5 33 30 20 27% 

 Turism 10-12 6-8 8-10 16-18 6-8 6-8  

 Economic 8-10 8-10 8-10 12-14 10-12 6-8  

 Comert  8-10 6-8  6-8  2-4  8-10 4-6   

 Estetica si igiena 

corpului omenesc 
0-2 0-2 0-1 0-2 2-4 0-2  
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Principalele concluzii din analiza  IPT Judetean 

 

INDICATORI CONCLUZII, IMPLICAŢII PENTRU DEZVOLTAREA IPT 

Indicatori de context specifici 

Contextul 

demografic si 

populatia scolara 

 

grupa de virsta 15-19 ani va scadea cu 25.8 % 

grupa de varsta 15-24 ani va scadea cu  cu 33%,  

dupa mediul de rezidenta al populatiei scolare structura este 

 53% in rural  

 47%  in urban  

contextul 

european de politici în 

educaţie şi formare 

profesională 

Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a 

absolvenţilor, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, creşterea 

adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea şanselor egale pentru 

participare la piaţa muncii 

Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe de măsuri active 

pentru ocuparea forţei de muncă.  

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

profesională:informaţii de bază pentru planificarea carierei 

(informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 

oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii 

sectoarelor şi profesiilor cu potenţial de angajare. 

Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii EFP VET: conform 

proiecţiilor, cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi 

pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de educaţie 

şi formare profesională. 

contribuţiei ÎPT 

pentru 

îndeplinirea celor 3 

priorităţi din Strategia 

Europa 2020 

pentru creştere 

inteligentă, 

durabilă şi inclusivă 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea 

muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea 

ofertei de educaţie şi formare profesională. 

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul 

Naţional al Calificărilor corelat cu EQF. 

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, 

profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale 

non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru angajare în 

formarea continuă şi pe piaţa muncii. 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să 

asigure competenţe-cheie şi excelenţă. 

contextul 

educaţional 

Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii 

moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor. 

Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) 

şi al şcolii post-liceale. 

Modernizarea şi descongestionarea curriculumului. 

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin 

implementarea şi diversificarea programelor în domeniu 

contextual 

demografic 

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung 

trebuie să ţină cont implicaţiile severe ale scăderii demografice, 

îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire 

demografică. 

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creşterea 

ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şi oferte de formare 

profesională pentru adulţi 
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Indicatori de intrare 

Numar de elevi pe 

cadru 

didactic/norma 

 2012-2013 

15,24 % liceu tehnologic 

13,20 % scoala profesionala 

Măsuri de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv 

prin colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli. 

 Resurse umane in 

IPT 

 

97% cadre  didactice calificate  

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic 

din ÎPT trebuie să vizeze:competenţele metodice; actualizarea 

competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic; competenţe 

aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Reducerile prognozate pentru populaţia ocupată în învăţământ 

cauzate de reducerea previzionată pentru populaţia şcolară obligă la 

identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în 

cadrul sistemului, reconversie profesională, şi măsuri compensatorii 

ca de ex. prevenirea abandonului şi oferte de formare profesională 

pentru adulţi etc.). 

Resurse materiale si 

conditii de invatare 

Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional şi local. 

Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii, o planificare strategică a intervenţiilor la nivel de 

judeţ şi regiune, aprobate de structurile parteneriale locale şi 

regionale 

Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru 

pregătirea de specialitate 

Înfiinţarea consorţiilor şcolare. 

Indicatori de proces 

Mecanisme 

decizionale si 

descentralizarea 

functionala in IPT 

Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului 

partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a 

acestora în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor. 

Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe termen 

lung în ÎPT.Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli 

Asigurarea calitatii 

in IPT 

Autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea şcolilor IPT 

pentru noi calificări solicitate de piaţa muncii. 

Serviciile de 

orientare si 

consiliere 

Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi 

a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul 

de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi 

consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv 

a traseului de pregătire. 

Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ 

de evaluare a activităţii serviciilor de orientare şi consiliere cu privire 

la fundamentarea acestora pe informaţiile relevante de pe piaţa 

regională-locala a forţei de muncă 

Indicatori de impact 

Evoluţia ponderii 

ÎPT la cl. IX, pe rute 

de pregătire (%) 

 

 

Numarul de elevi din IPT    este peste 50% din total 

Numarul de elevi din IPT a crescut de la 56,96% in 2002 pina la 

81,92% in 2004-2005 

Numarul de elevi din IPT a scazut din 2004-2005 de la 81,92% la 

61,62% in 2010-2011 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 39 

Analiza ofertei 

curente 

 

Pe filiere se constata ca : 

 filiera tehnologica a realizat o ponderea de 61,9% peste cea 

prognozata in PLAI 55%,  

pe profile se constata ca  

profilul tehnic a realizat o pondere de 53,2 % apropiata de  tinta 

PLAI 54 %  

 profilul servicii a realizat o pondere de 29,8%  mai mare fata de 

tinta PLAI  24 %  

 profilul resurse naturate a realizat o pondere de 16,9% mai mica 

fata de tinta PLAI  22%  

pe domenii se constata ca 

domeniul constructii  a realizat o pondere de  7% fata de 10% tinta 

PLAI 

domeniul mecanica  a realizat o pondere de  15,9% fata de 21% 

tinta PLAI 

domeniul electronică automatizări a realizat o pondere de  7,8% 

fata de 1,0% tinta PLAI 

domeniul electric a realizat o pondere de  6,9% fata de 2,0% tinta 

PLAI 

domeniul industrie textilă şi pielărie a realizat o pondere de  

12,1% fata de 10,0% tinta PLAI 

domeniul economic a realizat o pondere de  13,5% fata de 5% tinta 

PLAI 

domeniul agricultură a realizat o pondere de  8% fata de 12% tinta 

PLAI 

Oferta scolilor din 

IPT pentru 

formarea adultilor          

În judeţul Iaşi aproximativ 50% din unităţile şcolare IPT, nivel 3 sunt 

antrenate în formarea adulţilor, derulând  54 de programe acreditate 

de CNFPA. 

Masuri de initiere si dezvoltare de cursuri FPC prin acesare de 

fonduri pentru a motiva participantii 

Masuri de utilizare eficienta a resurselor in unitati scolare care se 

confrunta cu diminuarea numarului de elvi si scaderea acoperii 

spatiilor si resurselor 

Retele scolare in judeţul Iasi au fost delimitate 8 zone teritoriale,pentru fiecare este 

constituita cite o retea cu mai multe unităţi şcolare alocate relevante 

din punct de vedere al calităţii formării profesionale iniţiale 

(existenţa resurselor, parteneriatul cu agenţi economici, gradul de 

atractivitate al şcolii pentru absolvenţii de gimnaziu).  

Masuri de activare a retelelor si dezvoltare a acestora 

Situatia 

parteneriatului cu 

intreprinderile 

Fiecare unitate scolara are incheiate acorduri de parteneriat in 

vederea efectuarii instruirii practice 

 Unitatile scolare din mediul rural se confrunta cu dificultati privind 

partenerii in localitate . 

Masuri de colaborare intre scoli si agentii economici pentru ai aduce 

pe acestia mai aproape de problematica IPT, implicarea agentilor 

economici in elaborarea CDL, instruirea practica 

Impactul sistemului 

de 

învăţământ 

profesional şi tehnic 

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii. 

Programe de consiliere şi orientare. 

Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor prin: 
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asupra ratei şomajului 

 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6 luni 

de la absolvire, pe 

niveluri de educaţie 

 

Gradul de utilizare a 

competenţelor 

dobândite de 

absolvenţi la locul de 

muncă 

• colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea compatibilizării 

bazelor de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de 

educaţie şi formare profesională. 

Realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ pentru 

monitorizarea inserţiei absolvenţilor 

Monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin 

parteneriatul AJOFM – ISJ si accesare de fonduri 

Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând 

inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte 

informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare 

profesională: 

sondaje proprii efectuate direct de către şcoli 

sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel local 

/ regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii specializate 

Analiza Ofertei Şcolilor IPT 

Evoluţia planurilor de 

şcolarizare 

 

Analiza ofertei 

curente 

Ţinte pe termen 

mediu pe domenii de 

pregătire 

Oferta şcolilor din 

ÎPT pentru formarea 

dulţilor 

 

Reţele şcolare 

Parteneriatul cu 

întreprinderile 

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea 

adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi calificări 

în perspective 2020. 

Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu. 

Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei 

de calificări pentru care poate opta elevul în zonă. 

Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în 

creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor. 

Înfiinţarea de noi reţele şcolare şi dezvoltarea reţelelor şcolare 

existente. 

O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici din 

domeniu în cadrul parteneriatelor. 

 

Obiectivele strategice si actiunile din PLAI Iasi 2014/2020 sunt urmatoarele:  

 

PRIORITATEA (OBIECTIV GENERAL): Dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu 

dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice  din 

judetul Iasi 

Indicator de impact: 

- Rata şomajului în rândul tinerilor absolvenţi pe nivele de calificare. 

Obiectivul şi indicatori 

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 

Ţintă: Scăderea ratei şomajului în 

rândul tinerilor-grupa de virsta sub 25 

de ani de la 15,8% (2010) % la 10% 

(2015). 

Precondiţii şi riscuri 

-  Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor UE 

privind formarea profesională iniţială; 

- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi 

şcolare; 

- Slaba implicare a partenerilor economici,  

-lipsa de  informare privind sistemul de formare IPT si 

posibilitatile de formare profesionala. 
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Rezultate (inclusiv indicatori privind 

activităţile) 

1.1. – existenţa unei reţele şcolare pentru 

ÎPT; 

1.2.–infiintarea parteneriatelor la nivelul 

fiecărei unităţi şcolare;  

1.3.–realizarea CDL la nivelul fiecărei 

unităţi şcolare din IPT in parteneriat cu 

agentii economici 

1.4.–realizarea unui sistem eficient de 

OSP a elevilor din ciclul gimnazial si 

asigurarea resurselor pentru 

implementarea sistemului 

Precondiţii şi riscuri 

-realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; 

-desfăşurarea unor programe coerente de OSP la nivelul 

fiecărei şcoli; 

-lipsa de  indicatori/metode pentru  a urmari insertia pe piata 

muncii a absolventilor; 

-numarul mic de consilieri si  lipsa de interes a parintilor 

pentru activitati de tipul ”consilierea parintilor” 

-calitatea slaba a învatamântului, în special în mediul rural 

(metode învechite de predare, lipsa bazei materiale în scoli); 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

1. Realizarea de reţele 

şcolare pentru 

asigurarea 

continuităţii în 

formare 

Anual- luna 

decembrie 

CLDPS, IŞJ 

Unităţile 

şcolare, 

partenerii 

economici 

Axa 

prioritară 2 

Domeniul 

2.1 POS 

DRU 

- Aplicarea cadrului legal, 

precum şi a documentelor 

UE privind formarea 

profesională iniţială; 

- Lipsa unui sistem coerent , 

date statistice privind 

dinamica economică din 

zonă. 

2. Realizarea unor 

sisteme parteneriale 

eficiente, în scopul 

dobândirii de către 

elevi a  competenţelor 

specifice calificărilor 

din oferta şcolară. 

Anual-luna 

septembrie 

CLDPS, IŞJ 

Unităţile 

şcolare, 

partenerii 

economici  

Axa 

prioritară 1 

Domeniul 

1.1 POS 

DRU 

- Realizarea parteneriatului 

la nivelul fiecărei unităţi 

şcolare; 

- Dezinteresul angajatorilor 

faţă de investiţiile în 

formare, lipsa strategiilor pe 

termen lung; 

3. Elaborarea 

curriculum-ului în 

dezvoltare locală 

(CDL) de către şcoală 

- agenţi economici, 

pentru competenţele 

specifice, locale.  

Anual-luna 

septembrie 

CLDPS, IŞJ 

Unităţile 

şcolare, 

partenerii 

economici  

Axa 

prioritară 2 

Domeniul 

2.1 POS 

DRU 

-Realizarea parteneriatului la 

nivelul fiecărei unităţi 

şcolare; 

- Ponderea încă prea mare a 

pregătirii teoretice în 

detrimentul celei practice, 

accent pe cunoştinţe nu pe 

formare de competenţe. 

4. Elaborarea şi 

implementarea de 

către CJAPP unui 

sistem coerent de OSP 

a elevilor de-a lungul 

ciclului gimnazial. 

Anual-luna 

septembrie 

CJRAE, IŞJ 

Unităţile 

şcolare 

 

Axa 

prioritara 2, 

Domeniul 

de 

interventie 

2.1 – POR 

2014-2020 

- Respectarea cadrului legal 

privind activitatea CJAPP şi 

a instituţiilor subordonate; 

- Numărul mic de consilieri  

specializaţi; 

- Persistenţa unei mentalităţi 

privind eficienţa activităţii 

de OSP.  
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5. Informarea si 

consilierea elev - 

părinte în alegerea 

carierei şi pe perioada 

formării, inclusiv 

furnizarea datelor 

legate de cererea şi 

tendinţele înregistrate 

pe piaţa forţei de 

muncă. 

 

Anual –luna 

iunie 

CJAPP, IŞJ 

Unităţile 

şcolare 

 

Axa 

prioritara 2, 

Domeniul 

de 

intervenţie 

2.1 – POR 

2014-2020 

- Respectarea cadrului legal 

privind activitatea CJRAE şi 

a instituţiilor subordonate; 

- Numărul mic de consilieri  

specializaţi; 

- Lipsa de interes a părinţilor 

pentru activităţi de tipul  

”consilierea părinţilor” 

 

 

Obiectiv şi indicatori 

Obiectiv 2: Creşterea ponderii populaţiei 

cu grad ridicat de calificare prin 

programe de formare profesională 

continuă.  

Indicator: 

- ponderea populatiei cu nivel  scazut de 

calificare 

Ţintă: 

Scaderea ponderii populaţiei cu nivel 

scazut de pregatire prin programe de 

formare continuă la 35% in 2010  si la 30 

% în 2013. 

Precondiţii şi riscuri 

- Aplicarea cadrului legal, precum şi a documentelor UE 

privind formarea profesională continuă; 

- Creşterea gradului de interes a unui număr tot mai mare 

de persoane pentru FPC; 

- Calitatea programelor de FPC nu este întotdeauna în 

concordanţă cu exigenţele dinamicii societăţii; 

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind 

activităţile) 

2.1. Nr. de cursuri organizate/ persoane 

instruite; 

2.2. Nr. reţelelor de FPC şi componenţa 

acestora; 

2.3.Nr de acreditări obţinute, nr. cursuri 

organizate, nr. cursanţi instruiţi; 

2.4. Nr. de adulţi consiliaţi şi structura 

acestora; 

2.5. Nr. de unităţi şcolare care au în 

planul de învăţământ forme alternative 

(nr. clase şi nr. participanţi); 

2.6 Nr. de autorizări propuse pentru 

autorizare şi structura grupurilor ţintă; 

2.7. Nr de campanii organizate, cu 

detalierea tipurilor de activităţi 

organizate. 

Precondiţii şi riscuri 

-  Acreditarea programelor de FPC; 

- Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare 

desfăşurării programelor de FPC; 

- Şanse mai reduse de acces pentru populaţia din mediul 

rural la aceste programe de FPC; 

 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 
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1. Participarea la 

programe de formare 

managerială în vederea 

acreditării unităţilor 

şcolare ca furnizori de 

formare continuă. 

Anual, luna 

decembrie 

IŞJ, Unităţile 

şcolare, 

CLDPS 

 

Axa 

prioritara 1, 

domeniul de 

interventie 

1.3 – POR 

2014-2020 

- Acreditarea 

programelor de formare 

managerială; 

- Asigurarea condiţiilor 

organizatorice necesare 

desfăşurării programelor 

de formare managerială;  

2. Obţinerea acreditării de 

către  unităţile şcolare ca 

furnizori de formare 

continuă şi acreditarea ca 

centre de evaluare a 

competenţelor dobândite 

în alt context decât cel 

formal. 

Anual, luna 

ianuarie 

IŞJ, Unităţile 

şcolare, 

CLDPS 

 

Axa 

prioritara 1, 

domeniul de 

interventie 

1.3 – POR 

2014-2020 

- Unităţile şcolare 

autorizate ca FPC  sunt în 

număr mic (deşi  se 

înregistrează o creştere în 

ultimii ani); 

- Unităţile şcolare 

autorizate  nu au derulat 

cursuri sau au derulat un 

număr mic de cursuri 

neacoperind  cererea;  

3. Consilierea adulţilor 

pentru reorientare în 

carieră şi  pentru ridicarea 

nivelului calificării, cu 

atragerea partenerilor 

sociali implicaţi ca 

beneficiari. 

Anual, luna  

ianuarie   

AJOFM, 

Autorităţile 

locale, IŞJ, 

CLDPS 

 

Axa 

prioritara 1, 

domeniul de 

interventie 

1.3 – POR 

2014-2020 

- Existenţa unor 

programe coerente de 

consiliere a adulţilor; 

- Implicarea partenerilor 

sociali. 

- Numărul mic de 

consilieri  specializaţi; 

4. Dezvoltarea formelor 

de învăţământ alternativ, 

ca: învăţământ seral, fără 

frecvenţă, frecvenţă 

redusă şi IDD 

Anual, luna 

octombrie 

UIP NE 

IŞJ,Unităţile 

şcolare 

 

MECS, ISJ, 

unităţi 

şcolare, 

consilii locale 

-Respectarea cadrului 

legal de organizare a 

acestor forme de 

învăţământ alternativ; 

-Asigurarea condiţiilor 

necesare care să permită 

participarea unui număr 

cât mai mare de 

persoane; 

5.  Intensificarea 

activităţilor de colaborare 

şcoală – agent economic - 

AJOFM, în vederea 

identificării calificărilor 

pentru autorizare şi a 

grupurilor ţintă pentru 

formarea continuă. 

Anual, luna 

septembrie 

AJOFM 

CLDPS 

Unităţile 

şcolare 

 

Axa 

prioritară 5 

Domeniu de 

intervenţie 

5.1 

POS DRU 

- Realizarea unor 

parteneriate eficiente cu 

actorii implicaţi; 

-Respectarea cadrului 

juridic existent; 

- Lipsa unor metodologii 

de urmărire a grupurilor 

ţintă pentru formarea 

continuă. 
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6. Realizarea de campanii 

de informare şi promovare 

a calificărilor specifice 

zonei rurale în vederea 

diminuării fenomenului 

migraţiei forţei de muncă 

Anual, luna 

august 

AJOFM 

CLDPS 

Unităţile 

şcolare 

 

Axa 

prioritara 1, 

domeniul de 

interventie 

1.1 – POR 

2014-2020 

- Existenţa unui program 

de acţiuni concrete; 

- Asigurarea 

parteneriatului cu alţi 

factori din zonă; 

- A se avea în vedere şi o 

anumită neîncredere din 

partea unor persoane în 

eficienţa acestor 

campanii. 

 

Obiectiv şi indicatori 

Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse 

în formarea iniţială 

Indicator: 

1. Rata de părăsire timpurie a şcolii prin 

SAM 

Ţintă: Reducerea mediei ratei 

abandonului în învăţământul profesional 

de la  8,1%  (Urban -9,6% Rural 5,6%)    

la 6% în 2013  

2. Ponderea populatiei cu grad ridicat de 

pregatire/calificare (min. nivelul 3) din 

mediul rural 

Ţintă:Cresterea ponderii populatiei cu 

grad ridicat de pregatire/calificare (min. 

nivelul 3) din mediul rural de la 31% in 

2004 la 60% in 2013. 

Precondiţii şi riscuri 

- Respectarea cadrului juridic privind asigurarea egalităţii de 

şanse în formarea iniţială. 

- Asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane 

necesare. 

- Situaţiile socio-economice din anumite zone permit 

deocamdată asigurarea unor şanse egale de reuşită pentru 

toţi elevii din aceeaşi generaţie. 

Rezultate  

(inclusiv indicatori privind activităţile) 

3.1. Nr. de studii şi analize privind  

motivele părăsirii timpurii a şcolii de către 

elevi. 

3.2. Nr. de programe de consiliere, cu 

detalierea participanţilor. 

3.3. Nr. de burse oferite, detalierea 

sumelor. 

3.4. Nr. de şcoli reabilitate, detalierea 

acestor acţiuni. 

3.5. Nr. de programe de formare continuă 

pentru cadrele didactice din mediul rural, 

detalierea participării. 

Precondiţii şi riscuri 

- Asigurarea unui eşantion reprezentativ de investigaţie. 

- Elaborarea unor programe coerente de consiliere 

psihopedagogică. 

- Asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane 

necesare realizării acţiunilor concrete de asigurare a 

şanselor egale de reuşită. 

- Existenţa unor programe de FC acreditate pentru cadrele 

didactice din mediul rural. 

- Lipsa pregătirii profesorilor pentru incluziunea socială 

- Lipsa resurselor necesare asigurării calităţii pe nivelul 3 în 

mediul rural 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementa

re 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 
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1. Realizarea de studii şi 

analize privind  motivele 

părăsirii timpurii a şcolii 

de către elevi, inclusiv a 

celor de etnie rromă. 

Anual, luna 

decembrie 

CJRAE, 

unităţile 

scolare, 

 ISJ 

 

Axa 

prioritara 

2, 

domeniul 

de 

interventie 

2.2 – POR 

2014-2020 

- Asigurarea unui eşantion 

reprezentativ de investigaţie; 

- Prezentarea concluziilor 

reieşite factorilor de decizie; 

2. Activităţi de consiliere 

copil – părinte, inclusiv a 

celor de etnie rromă 

realizate de către şcoală 

cu susţinerea cabinetelor 

de specialitate, utilizând 

programe şi proiecte în 

acest sens. 

Anual, luna 

ianuarie 

CJRAE, 

unităţile 

şcolare, 

 ISJ 

 

Axa 

prioritara 

2, 

domeniul 

de 

interventie 

2.2 – POR 

2014-2020 

- Elaborarea unor programe 

coerente de consiliere 

psihopedagogică; 

- Lipsa de consilieri în toate 

unităţile şcolare; 

3. Sprijin financiar 

pentru elevii supuşi 

riscului de părăsire 

timpurie a şcolii. 

Există programul „Bani 

de liceu” pentru elevii 

din liceu  

Anual   Unităţile 

şcolare, ISJ,  

agenţii 

economici 

 

 

M.E.C.S., 

Consiliile 

locale,  

IŞJ, 

Unităţi 

şcolare 

- Asigurarea resurselor 

financiare necesare; 

- Existenţa unei situaţii 

concrete cu elevii care au 

nevoie de acest sprijin 

financiar; 

4. Oferirea de burse şi 

sprijin elevilor proveniţi 

din medii dezavantajate 

socio-economic, cu 

precădere persoanelor 

dezavantajate social şi 

din mediul rural, inclusiv 

a celor de etnie rromă. 

Anual, luna 

octombrie 

Unităţile 

şcolare, ISJ,  

agenţii 

economici 

 

Unităţile 

şcolare, 

agenţii 

economici 

 

- Asigurarea resurselor 

financiare necesare; 

- Existenţa unei situaţii 

concrete cu elevii care au 

nevoie de acest sprijin 

financiar; 

5. 

Reabilitarea/modernizare

a spaţiilor şcolare din 

mediul rural , dotarea lor  

cu echipamentele 

necesare  

Anual, luna 

septembrie 

Unităţile 

şcolare, ISJ,  

agenţii 

economici 

POR 

2014-2020 

- Realizarea expertizelor de 

specialitate necesare; 

- Asigurarea mijloacelor 

materiale, financiare necesare; 

 6. Formarea cadrelor 

didactice din mediul 

rural. 

Anual, luna 

august 

Universităţi, 

CCD, IŞJ, 

Unităţi 

şcolare 

Axa 

prioritara 

1, 

domeniul 

de 

interventie 

1.3 – POR 

2014-2020  

- Existenţa unor programe de 

FC acreditate pentru cadrele 

didactice din mediul rural. 

- Stabilirea unui calendar de 

desfăşurare a programelor de 

FC; 

- Asigurarea condiţiilor 

organizatorice pentru buna 

desfăşurare a programelor de 

FC. 
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Obiectiv şi indicatori 

Obiectiv 4 : Dezvoltarea resurselor 

umane din sistemul IPT 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 

Precondiţii şi riscuri 

- Programe acreditate de ANC 

- Bază materială adecvată 

- Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de formare 

continuă (FC) 

- Slaba salarizare a cadrelor didactice, în special a 

debutanţilor  şi a celor cu vechime mică;  

- Lipsa de motivaţie materială a cadrelor didactice cu 

rezultate performante;  

Rezultate (inclusiv indicatori privind 

activităţile) 

4.1. Nr. stagii, nr. participanţi, nr. de 

cadre didactice care au finalizat aceste 

cursuri. 

4.2. Nr. de acorduri de parteneriat, nr. de 

elevi participanţi, nr. de participanţi în ţări 

ale UE. 

4.3. Lista cu aceste acţiuni pe judeţe, 

concluzii privind desfăşurarea lor. 

Precondiţii şi riscuri 

- Funcţionarea eficientă a sistemului de informare a 

cadrelor didactice privind oferta de FC (site-urile 

universităţilor, CCD). 

- Realizarea unei campanii de informare a cadrelor 

didactice privind oferta de FC. 

- Asigurarea tuturor condiţiilor organizatorice privind 

buna desfăşurare a stagiilor de FC. 

- Pot apărea probleme legate de participarea activă a 

cadrelor didactice la aceste stagii de FC datorită 

organizării lor în perioade aglomerate de activitate. 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

1. Dezvoltarea unor stagii 

de formare continuă  a 

cadrelor didactice din IPT 

pe o arie tematică legată de 

problemele reformei la 

acest nivel 

Anual Universităţi, 

CCD, IŞJ, 

Unităţi şcolare 

 

Axa 

prioritară 1 

Domeniul 

de 

intervenţie 

1.4 

POS DRU 

- Programe acreditate de 

CNFP 

- Bază materială adecvată 

- Neaplicarea achiziţiilor 

din cadrul cursurilor de 

formare continuă (FC) 

2. Organizarea unor stagii 

de formare continuă  a 

cadrelor didactice din IPT 

în vederea abilitării lor ca 

mentori  

Anual, luna 

ianuarie 

Universităţi, 

CCD, IŞJ, 

Unităţi şcolare 

 

Axa 

prioritară 2 

Domeniul 

de 

intervenţie 

2.1 

POS DRU  

 

- Respectarea cadrului 

legal. 

- Programe acreditate de 

CNFP. 

- Bază materială adecvată. 

- Neaplicarea achiziţiilor 

din cadrul cursurilor de FC. 

3. Organizarea, în 

parteneriat cu agenţi 

economici, a stagiilor de 

instruire practică, inclusiv 

în ţări ale UE 

Anual, luna  

ianuarie   

Unităţi şcolare, 

IŞJ, agenţi 

economici 

 

 

Axa 

prioritară 1 

Domeniul 

de 

intervenţie 

1.3 

POS DRU  

 

- Respectarea cadrului 

legal. 

- Formarea personalului 

implicat în desfăşurarea 

instruirii practice. 

- Baza materială 

inadecvată. 

- Eficienţă scăzută a 

activităţii de instruire 

practică. 
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4. Diseminarea experienţei 

acumulate  în procesul de 

formare continuă prin 

participarea cadrelor 

didactice din ÎPT la 

simpozioane, sesiuni de 

referate, schimburi de 

experienţă, etc. 

Anual, 

conform 

calendarelor 

de acţiuni 

Universităţi, 

CCD, IŞJ, 

Unităţi şcolare 

 

Axa 

prioritară 2 

Domeniul 

de 

intervenţie 

2.1 

POS DRU  

 

- Respectarea calendarelor 

acţiunilor. 

- Asigurarea unui 

parteneriat activ între 

factorii implicaţi. 

- Există pericolul „goanei” 

după diplome de 

participare. 

 

Obiectiv şi indicatori 

Obiectiv 5 : Dezvoltarea infrastructurii 

unităţilor şcolare IPT, în vederea 

asigurării calităţii în formare 

Indicatori: Asigurarea dezvoltării 

infrastructurii şi dotării pentru un număr 

de 50 de unităţi şcolare IPT până în anul 

2013. 

Precondiţii şi riscuri 

- Realizarea expertizelor de specialitate necesare; 

- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane 

necesare; 

- Există riscul nerespectării termenelor de execuţie a 

lucrărilor. 

 

Rezultate  

(inclusiv indicatori privind activităţile) 

5.1. Nr. de şcoli reabilitate, detalierea 

acestor acţiuni (săli de clasă, laboratoare, 

ateliere şcoală, săli de sport, cantine, 

cămine); 

5.2. Nr. de spaţii adecvate desfăşurării 

unor programe de FPC; 

5.3. Nr. echipamente IT, cu detalierea pe 

şcoli. 

Precondiţii şi riscuri 

- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane 

necesare; 

- Asigurarea conctractelor de achiziţii. 

- Sprijinul slab al agenţilor economici acordat sistemului  

de învăţământ tehnic. 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

1. Reabilitarea 

infrastructurii educaţionale 

(săli de clasă, laboratoare, 

ateliere şcoală, săli de sport, 

cantine, cămine), necesară 

în formarea iniţială IPT 

Anual, 

cu 

respectare

a 

graficelor 

de 

execuţie 

CLDPS 

 IŞJ, Unităţi 

şcolare 

 

Axa 

prioritară 3 

Domeniul 

de 

intervenţie 

3.4 

POR 2014-

2020 

- Realizarea expertizelor 

de specialitate necesare; 

- Asigurarea mijloacelor 

materiale, financiare şi 

umane necesare; 

- Există riscul 

nerespectării termenelor 

de execuţie a lucrărilor. 

2. Dezvoltarea 

infrastructurii unităţilor 

şcolare IPT antrenate în 

formarea continuă a 

adulţilor 

Anual, 

cu 

respectare

a 

graficelor 

de 

execuţie 

CLDPS 

 IŞJ, Unităţi 

şcolare 

 

Axa 

prioritară 3 

Domeniul 

de 

intervenţie 

3.4 POR 

2007-2013 

-Asigurarea mijloacelor 

materiale, financiare şi 

umane necesare; 
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3. Actualizarea dotărilor 

unităţilor şcolare IPT 

conform evoluţiei 

tehnologice, urmărind 

formarea de competenţe 

cerute pe piaţa muncii 

conform standardelor de 

pregătire profesională 

Anual, 

 

CLDPS 

 IŞJ, Unităţi 

şcolare 

 

Axa 

prioritară 3 

Domeniul 

de 

intervenţie 

3.4 

POR 2014-

2020 

-Existenţa unor studii de 

specialitate privind 

evoluţiile de pe piaţa 

muncii; 

-Asigurarea mijloacelor 

materiale, financiare şi 

umane necesare; 

4. Dotarea scolilor TVET 

identificate cu echipamente 

IT, echipamente necesare 

pregatirii de specialitate 

si conectare la internet. 

Anual, 

1.09. 

M.E.C.S.., 

CNDIPT, 

Consiliile locale,  

IŞJ, Unităţi 

şcolare 

M.E.C.S., 

IŞJ, Unităţi 

şcolare, 

agenţi 

economici 

 

-Asigurarea mijloacelor 

materiale, financiare şi 

umane necesare; 

 

 

Obiectivele strategice din PLAI Iasi 2013/2020 vor fi  atinse prin urmatoarele tinte:  

 

ŢINTE PE DOMENII PENTRU STRUCTURA PLANURILOR DE ŞCOLARIZARE 

DOMENIUL    

         Plan şcolarizare 

realizat  

la      clasa  a IX-a IPT în 

anul şcolar   2011/2012 

     Nevoi prognozate 

     de formare 

profesională    

Prognoza 

locuri de munca 

 vacante 

pentru 2013-2020 

Regiune  % 

Tinte 

e pentru 

 oferta IPT 

2013-2020 

IASI % 

Regiune  

     Nr. 

        

clase 

     Nr 

      

elevi 

     % 

RESURSE NATURALE SI 

PROTECTIA MEDIULUI 
34 1071 16,50 26,2 20 22% 

 Industrie 

alimentara 
10 310 4,85 1,5 6-8  

 Agricultura  16 480 7,76 10,5 8-10 crestere 

 Silvicultura  0 0 0  0  

 Protectia mediului 8 227 3,88 14,2 3-5 crestere 

INDUSTRIE 

/PROFIL TEHNIC  
113 3196 54,85 49,8 50 49% 

 Fabricarea 

produselor 

 din lemn 

4 119 1,94 3,0 2-4  

 Electronica si 

automatizari 
16 467 7,76 0,3 8-10  

 Productie media 2 60 0,97 0 0-2  

 Constructii  15 437 7,28 10,7 8-10  

 Mecanica 35 953 16,99 19,0 16-18  

 Electric 15 412 7,28 4,4 0-2 stationare 

 Industrie textila si 

pielarie 
25 728 12,13 9,6 8-10 scadere 

 Materiale de 

constructii 
0 0 0 0,8 0-1  
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 Electromecanica 0 0 0 0,9 0-2  

 Chimie industriala 1 20 0,48 0,9 0-1  

 Tehnici poligrafice 0 0 0 0,2 0  

SERVICII  59 1790 28,64 24 30 27% 

 Turism 16 498 7,76 2,5 4-6 scadere 

 Economic 27 810 13,10 8,3 8-10 scadere 

 Comert  12 362 5,82 13,2 10-12 crestere 

 Estetica si igiena 

corpului  

 omenesc 

9 120 4,36 0 2-4 stationare 

 

Tintele pentru proiectul planului de școlarizare din tabelul de mai sus sunt rezultatul intersectiei 

analizei din PRAI SI PLAI 2011 si al studiului previzional privind cererea de forta de munca la 

orizontul 2020 si au fost validate in cadrul CR din 21 noiembri Iaşi , prezentate CLDPS Iasi din 14 

noiembrie 2011, prezentate directorilor si agentilor economici in 22 noiembrie Iasi in cadrul focus 

grupului unde au fost aplicate chestionare,  si supuse dezbaterii publice pe site CNDIPT. 

 

 

Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii  NORD EST 

 

 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie cuprinsa intre 50-60% 

pentru FILIERA TEHNOLOGICA, repartizata pe DOMENII astfel : 

 RESURSE NATURAL SI PROTECTIA MEDIULUI-22% 

 INDUSTRIE/TEHNOLOGII-49% 

 SERVICII-27%  

Pentru stabilirea tintelor pe nivele de calificare, consideram ca este necesar sa asteptam 

metodologiile privind structura IPT, respectiv scoala profesionala 

 Din care pe nivele de calificare 

 40%  pentru calificări de nivel 4 si 60% pentru calificări de nivel 3. 

PROGNOZE ALE 

CERERII 

AGREGATE - 

REGIUNEA 

NORD-EST 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Ponderea din 

cererea pieței 

muncii 

pentru 

calificari de 

nivel 2 și 3 în 

2017 

Pondere nivel 

3 pentru 

continuarea 

studiilor în 

învățământ 

superior în 

2017  

Ponderi nivel 

2 și 3 în 

oferta 

educațională 

a IPT - ieșiri 

în 2017 

Total 

1
2
3
3
8
9
1
 

1
2
2
8
7
7
8
 

1
2
2
3
3
1
7
 

1
2
0
1
4
7
9
 

1
1
9
6
8
5
5
 

1
1
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0
5
5
7
 

1
1
8
3
6
9
8
 

1
1
7
6
3
4
9
 

1
1
6
8
5
6
6
 

1
1
6
0
4
0
1
 

      

Calificări specifice 

nivelului 3 de 

calificare 1
6
0
7
7
2
 

1
6
0
1
0
1
 

1
5
9
3
8
4
 

1
5
6
5
1
8
 

1
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13% 

 

27% 

 

40% 

 

Calificări specifice 

nivelului 2 de 

calificare 
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1
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1
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1
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1
0

0
9

2
7

4
 

87% 

   

60% 
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Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord-Est% 

 Plecand de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea 

Nord-Est, în baza anlizei specificului economic și de piața muncii al județului Iaşi realizat in PLAI 

2011/2020, membrii CLDPS apreciză că Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de 

pregătire din județul Iaşi  este următoarea: 

 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Iasi 

Domeniul 

Cerere previzionata de locuri de 

munca INCSMPS La nivelul regiunii 

% 

Oferta IPT Pondere rezultata 

din analiza si consultare 

La orizontul 2020 % 

2013 2017 2020 Iasi Regiune 

RESURSE NATURAL SI 

PROTECTIA MEDIULUI 
14,2 14,7 14,2 20 22% 

 Industrie alimentara 1,5 0,0 1,5 6-8  

 Agricultura  10,5 10,8 10,5 8-10  

 Silvicultura     0  

 Protectia mediului    3-5  

INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC     50 49% 

 Fabricarea 

produselor din lemn 
3,0 0,1 3,0 2-4  

 Electronica si 

automatizari 
0,3 0,5 0,3 8-10  

 Productie media 0 0 0 0-2  

 Constructii  10,7 10,9 10,7 8-10  

 Mecanica 19,0 20,7 19,0 16-18  

 Electric 4,4 4,8 4,4 0-2  

 Industrie textila si 

pielarie 
9,6 9,9 9,6 8-10  

 Materiale de 

constructii 
0,8 0,8 0,8 0-1  

 electromecanica 0,9 1,1 0,9 0-2  

 Chimie industriala 0,9 1,0 0,9 0-1  

 Tehnici poligrafice 0,2 0,1 0,2 0  

SERVICII     30 27% 

 Turism 2,5 2,6 2,5 4-6  

2013 2017 2020

Agricultură 10,5 10,8 10,5

Chimie industrială 0,9 1,0 0,9

Construcţii instalaţii şi lucrări publice 10,7 10,9 10,7

Comerţ 13,2 13,6 13,2

Economic 8,3 8,5 8,3

Electric 4,4 4,8 4,4

Electromecanică 0,9 1,1 0,9

Electronică automatizări 0,3 0,5 0,3

Fabricarea produselor din lemn 3,0 0,1 3,0

Industrie alimentară 1,5 0,0 1,5

Industrie textilă şi pielărie 9,6 9,9 9,6

Materiale de construcţii 0,8 0,8 0,8

Mecanică 19,0 20,7 19,0

Turism şi alimentaţie 2,5 2,6 2,5

Resurse naturale şi protecţia mediului 14,2 14,7 14,2

Tehnici poligrafice 0,2 0,1 0,2
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 Economic 8,3 8,5 8,3 8-10  

 Comert  13,2 13,6 13,2 10-12  

 Estetica si igiena 

corpului omenesc 
0 0 0 2-4  

 

 

Reteaua de transporturi – Modernizare 

 

TRANSPORTURI 

Societatea de Transport Feroviar Marfa CFR SA 

Regionala  de transport Calatori CFR SA 

Societatea comerciala de reparatii locomotive Brasov – Depoul CFR Iasi 

S.C Telecomunicatii CFR S.A Bucuresti-Agentia Regionala de telecomunicatii Iasi 

Regia de Transport Public Iasi 

Regionala CF Iasi- Sectiile Linii si Districte, SCB 

Service-uri auto Iasi 

Aeroportul International Iasi 

AFER Iasi 

Divizia de electrificare Iasi - IFTE 

CENAFER Bucuresti – Filiala Iasi 

 

- Electrificarea liniilor principale; 

- Modernizarea iinfrastructurii pentru obtinerea vitezei sporite de circulatie; 

- Informatizarea activitatii din transporturile feroviare si rutiere; 

- Achzitionarea de material rulant modern; 

- Modernizarea si eficientizarea lucrarilor de intretinere a materialului rulant existent; 

- Integrarea in UE; 

- Modernizarea instalatiilor electrice din substatiile de tractiune electrica; 

- Continuarea procesului de telemecanizare pentru intretinerea si utilizarea instalatiilor electrice. 

 

 

PROGNOZA DE INSERTIE SOCIALA IN PERIOADA 2014-2020 

 

INSERTIA SOCIALA         %  

Învăţămîntul superior 41% 

Constructii 16% 

Transporturi 18% 

Sistem privat 7% 

Sistem ind. de stat 1% 

Şomeri 8% 

Plecati din tara 9% 
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2.2 Analiza mediului intern 

1. Identitatea scolii 

Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi este situat in zona industriala a Iasului, 

str. Socola 82 si a fost infiintat la 01.09.2013 prin  fuziunea dintre Colegiul Tehnic de 

Transporturi si Liceul Tehnologic “Anghel Saligny“.  

Colegiul Tehnic de Transporturi  avand o vechime de peste 40 ani a fost infiintat sub 

denumirea de Grup Scolar Cai Ferate la 1 aprilie 1970, prin comasarea Scolii Profesionale de 

Cai Ferate cu Scoala Profesionala Auto, ca urmare a Ordinului 243 emis de Ministerul 

Transporturilor. Primele clase liceale cu profil tehnic au inceput cursurile in septembrie 1973, 

oferind elevilor posibilitatea de a opta pentru urmatoarele meserii: mecanic exploatare 

intretinere si reparatii locomotive si vagoane, electromecanic, telecomunicatii, mecatronica si 

automatizari, constructii si lucrari publice. 

        Denumiri purtate anterior: 

 Liceul mecanic nr.2 

 Liceul industrial nr.4 

 Liceul CFR 

 Grupul Scolar Industrial de Transporturi Cai Ferate 

 Grupul Scolar Industrial de Transporturi Cai Ferate “ Cuza-Voda” 

 Grup Scolar “Cuza-Voda” 

 Grup Scolar Tehnic de Transporturi Cai Ferate 

 Colegiul Tehnic de Transporturi 

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”Iasi a fost înfiinţat prin Ordinul numărul 311 din 

29.06.1968 emis de Ministerul de Construcţii pentru Industria Chimică şi Rafinării, având la 

început denumirea de Grup Şcolar de Construcţii, ca o necesitate a învăţământului tehnic ieşean. 

Unitatea şi-a deschis porţile începând cu anul şcolar 1968-1969 la capacitatea proiectată cu 

specialităţile prevăzute în programă. În timp, denumirea şcolii a suferit numeroase modificări, 

astfel: 

1974  Liceul de Construcţii nr. 2 Iaşi; 

1975  Liceul Industrial nr.7 Iaşi; 

1992  Grup Şcolar Industrial de Construcţii Montaj Iaşi; 

2001  Grup Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi  

              (conform adresei ISJ, Biroul Plan,Normare,Salarizare nr. 6081/25.07.2001) 

2011      Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”Iasi 

2013      Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi 

Informatii generale privind unitatea 

 Tipul unitatii de invatamant: colegiu tehnic   

 Niveluri de invatamant existente: liceal, profesional si scoala de maistri 

 Programe si filiere educationale: - tehnologica (liceu) si domeniile: electromecanic, 

electric, mecanic, constructii, instalatii si lucrari publice.  

 Forma de finantare: de stat. 

 Formele de invatamant din unitate: zi - ruta directa, seral ruta directa si progresiva si 

scoala profesionala. 

 Limbi straine studiate: engleza, franceza si rusa. 

 Modalitati de desfasurare a procesului de de invatamant: predare normala. 
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2. Servicii oferite 

 Internat = 300 locuri cazare; nr.elevi din scoala cazati = 180, restul locurilor 

deservesc celelalte scoli din apropiere. 

 Cantina  cu capacitate = 400 locuri. 

 Modul de utilizare a cantinei: masa elevilor 100%,  

 Nr. elevi ai scolii care iau masa la cantina = 200 (in conditii internat, supliment, 

semiinternat) 

 Cabinet medical – asigurarea asistentei cu medic scolar. 

 Cabinet de asistenta psihopedagogica – cu asistent psihopedagog propriu 

 

3. Predarea si invatarea – Conditii, organizare, rezultate 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 

catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, 

întocmind un raport. Analiza rapoartelor au scos in evidenta: 

 

A. Mediul de invatare -Context si conditii de functionare 

          PUNCTE TARI:  

o Numarul de elevi pe post/ norma didactica = 100% 

o 16 laboratoare si cabinete din care 8 laboratoare nou infiintate: transporturi, informatica, 

telecomunicatii, instalatii electrice, constructii, instalatii si lucrari publice si 6 Sali de 

clasa mobilate ergonomic 

o Sala Mediatech pentru proiecte europene 

o Acoperirea disciplinelor de studiu cu personal didactic calificat: 100% 

o Organizarea procesului didactic in spatii de invatamant corespunzatoare pentru discipline 

care impun conditii si dotari specifice, respectiv pentru disciplinele din ariile curriculare: 

stiinte, tehnologii si educatie fizica = 100% 

o Oferta disciplinelor optionale CDL – stabilirea tuturor disciplinelor optionale s-a realizat 

conform cu optiunile elevilor, exprimate in corelatie cu oferta initiata de scoala si realizate 

cu specialisti in domeniu avand avizul ISJ  

o Dezvoltarea curriculumului – este elementul principal de promovare a actului educational 

specific scolii noastre, care include un pachet optional pentru  CDL cu discipline noi in 

domeniul transporturilor si constructiilor cu mare aderenta in randul elevilor si parintilor. 

Important este faptul ca aceste discipline noi acopera o gama larga de specializari din 

transporturile feroviare si constructiilor cu posibilitate de extindere si catre alte domenii. 

Se vizeaza atat materialul rulant, cat si comunicatiile, semnalizarea, infrastructura, 

instalatiile electrice , constructiile din transporturi si constructii, instalatii si lucrari 

publice. Disciplinele din  CDL includ ore de laborator si teorie, proiectate cu specialistii 

din transporturi si constructii.  

o Autorizare pentru tehnician metrolog, tehnician in aviatie, tehnician ecolog si protectia 

caliattii mediului si acreditare pentru maistru instalator instalatii tehnico-sanitare si de 

gaze si maistru constructii civile,industriale si agricole. 

Animaţi de entuziasmul pe care se sprijină întreg procesul de dezvoltare curriculară în realitatea 

noastră, dorim din toată inima succese, spirit creativ şi eficienţă celor angajaţi şi interesaţi în/de 

rezolvarea problemei prioritare a politicii educaţionale - reforma curriculară. Or, inovaţiile în 

acest context vor viza, în principal, idealul nostru educaţional, inclusiv formarea "cunoştinţelor 

fundamentale" şi a "competenţelor de bază", şcoala urmand să ofere "modele de gîndire şi de 

acţiune", "tehnici de muncă intelectuală şi de inserţie socială", "capacităţi opţionale şi decizionale" 

etc. 
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o Adaptarea ofertei scolare la cerintele ocupationale din zona (conform cererii agentului 

economic, ca urmare a consultarii parintilor, elevilor, scolilor generale si in urma analizei 

aderentei elevilor din anii precedenti la specializarile propuse) 

o Utilizarea tehnicii de calcul in procesul de instruire : disciplinele TAC/TIC introduse in 

trunchiul comun se desfasoara in 3 laboratoare cu retea conectata la fibra optica, s-au 

desfasurat 105 lectii AEL la toate disciplinele (conform raportarii SIVECO),dotarea tuturor 

cabinetelor si laboratoarelor scolare cu PS folosit ca instrument interactiv de instruire;  

o Dezvoltarea metodelor E-learning si antrenarea profesorilor si elevilor in participarea la 

cursuri on-line (s-au desfasurat cursuri on-line cu parteneri europeni (Implementarea 

cursurilor prin proiectele Bridging si Euclides) 

o Asigurarea in parteneriat cu agentii economici a conditiilor de desfasurare a instruirii 

practice in sectiile de transporturi ale Reginalei CF = 100 % - si ale unor agenti economici 

din domeniul constructiilor (SC. Conest SA). 

o Incheierea de contracte de angajare dupa terminarea studiilor in parteneriat cu agentii 

economici  

o Parteneriatul cu intreprinderile se bazeaza pe o veche colaborare cu companiile feroviare si 

de transport rutier, pe baza unor protocoale, conventii prin care scoala noastra beneficiaza 

de dotare cu echipamente, carti de specialitate si instructii, de parteneriat in insertia 

profesionala. In plus, exista in fiecare an conventiile  de realizare a orelor de instruire 

practica, in unitatile feroviare. De asemenea a ramas in vigoare din 2001, protocolul de 

colaborare 4039/23.06.00 cu Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului, cu 

privire la parteneriatul scoala-minister pentru sprijin in organizarea si desfasurarea 

procesului de invatamant preuniversitar si pentru formarea continua a adultilor.   

o Implicarea directa a parintilor in activitatea educationala (participarea parintilor si 

elevilor in echipa in proiectul Patch world ) 

Realizarea unor parteneriate si conventii de practica:  

1. Conventie Sucursala de Electrificare Iasi  

2. S.C. C.F.R. S.C.R.L. Brasov – Sectia Reparatii Iasi  

3. SCIMCF S.A. SIMC Sucursala Iasi  

4. Regionala CFR Iasi 

5. SNTFM  Marfa   

6. Regionala de transport calatori 

7. Regia autonoma de transport public Iasi 

8. SC Autobuzul Iasi SA 

9. Acord de parteneriat Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de 

Mecanica  

10. Acord de parteneriat Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi, Facultatea de 

Constructii de masini 

11. Gr. Sc.” Vasile Sav” Roman  

12. Muzeul de Istorie naturala  

13. Muzeul literaturii romane 

14. Fundatia Noi Orizonturi  

15. Organizatia “World Vision International” Filiala Romania  

16. Inspectoratul de Politie Judetean Iasi  

17. Inspectoratul de Jandarmi  

18. Acord SIVECO  

19. Acord Crucea Rosie 

20. CJRAE   

21. Fundatia Pro Women  
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22. Uniunea scriitorilor 

23. CCD 

24. Parteneriat cu asociatia de tineret Euroferoviarii 

25. Parteneriat cu Asociatia EURODEMOS 

26.  Parteneriat cu “Colegiul IC Stefanescu” 

27. Fundatia Romana pentru Dezvoltarea Invatamantului Feroviar, Filiala Iasi  

28. Consortiu european pentru derularea proiectelor europene LLP 

29. SC Conest SA 

   Asociatii si fundatii in scoala 

1. Fundatia Romana pentru Dezvoltarea Invatamantului Feroviar, Filiala Iasi – profesori 

2. Asociatia elevilor Euroferoviarii 

3. Asociatia  sportiva Feroviarul 

4. Asociatia Salinis 

 

Consortii functionabile 

1. Consortiul Eco Transport Cu Liceul Tehnologic P.Poni, Scoala 11, Scoala  

      Bucium, Scoala Barnova 

2. Consortiul european - Villa Montesca, Italy  

o Universidade Sénior de Évora – Portugalia 

o Health Psychology Management Organisation Services – Marea Britanie 

o Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii, Iaşi – România 

o Associación de Personas Participantes Ágora – Spania 

o The Public Institution Roma Community Centre – Lituania 

o CHANCENGLEICH in Europa e.V. – Germania 

o Ellinogermaniki Agogi (Grecia), 

o Hristo Smirnenski” Brezovo Bulgaria,  

o Fundatia Stichting HVO & APS Olanda,  

o Centrul Educational al Confederatiei Spaniole CECE partenerul asociat Aliberti          

Editore Italia 

                

         B. Prestatia didactica; Rezultate 

o Cadrele didactice aplica programele in uz, iar elevii utilizeaza manualele aprobate de 

MEN =100% 

o Proiectarea didactica s-a facut anual si semestrial si toate cadrele didactice, la toate 

clasele de incadrare parcurg ritmic unitatile de invatare =100% 

o Organizarea pregatirii suplimentare cu elevii scolii pentru; simulari, examene, 

concursuri, recuperarea materiei, pentru elevii cu nevoi speciale s-a realizat dupa grafice 

stabilite anterior cu acordul cadrelor, parintilor, elevilor (conf.PV) 

o Aplicarea strategiilor didactice diferentiate in functie de stilurilor de învăţare ale elevilor, 

de nevoile lor educationale (dovezi : dosarele diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea 

lecţiilor , rapoartele de la meditatii); 

o Cresterea responsabilitatii profesorilor fata de beneficiarii educatiei (elevii), fata de 

societatea civila si implicarea sporita in viata comunitatii locale 

o În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea 

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre, grafic 

de progres); 

o Realizarea graficelor de progres scolar , pe catedre, discipline in functie de testele 

docimologice si in contextul unor prognoze stabilite 

o 80% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres,  (dovezi: rapoarte catedre, 

PV sedinte cu parintii); 
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o Majoritatea profesorilor folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a 

împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

o 80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficiente cu elevii (dovezi: rezultatele 

testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor 

catedrelor, rezultatele simularilor); 

o Materiale didactice existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării 

(dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie). 

o Rezultate foarte bune la examenele de bacalaureat şi certificare a examenelor de 

competente profesionale (sursa: statisticile şcolii); 

o Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, burse europene, activităţi metodice la nivelul şcolii şi 

judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); 

o Toţi profesorii din scoala au realizat cursuri de perfectionare, masterate, etc; 

o 30% dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor 

didactice în procesul de predare, iar 62% acordă bine şi foarte bine; şi 8% bine  (sursa- 

chestionare elevi) 

o 60% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi comportamentul 

cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi); 

o Toate cadrele didactice inspectate in anul scolar 2016-2017 au obtinut fie calificativul 

„Foarte bine”, fie nota 10, la inspectiile IC1, IC2, speciale 

o Invatarea centrata pe elev, la nivelul institutiei noastre vizeaza educatia individului pe 

intreaga perioada a vietii, fiind centrata pe dezvoltarea aptitudinilor native si 

promovarea unor metode si tehnici moderne de studiu interactive. Ca indicator de 

performanta  un rol important il are graficul de progres scolar care se raporteaza la 

etapa initiala si finala. Astfel, o foarte importanta activitate la nivelul scolii este 

trasarea psihogramelor individuale, pentru fiecare elev, in contextul sesizarii nevoilor 

lor educationale, atat pentru cei externi cat si pentru elevii interni. Se pune accent pe 

practicarea unor modele si stiluri eficiente “de a invata pentru a sti ce faci” 

o Evaluarea rezultatelor educaţionale este obligatorie la fiecare nivel de învăţămînt şi se 

realizează în conformitate cu standarde educaţionale de stat . Calitatea învăţământului, în 

contextul globalizării societăţii, nu poate fi judecată fără standarde educaţionale, comune 

pentru diferite profesii şi specializări, fără proceduri fiabile de asigurare a calităţii. La 

nivelul scolii, standardele de pregatire profesionala, concepute de MENCS, pe cele trei 

niveluri de calificare, contin unitatile de competenta, pentru fiecare specializare si 

calificare oferita de scoala, si vizeaza o serie de competente si criterii de performanta pe 

care noi le-am dezvoltat in raport cu nevoile educationale ale fiecarui elev. Astfel pe 

langa formarea competentelor cognitive si de executie punem un accent deosebit pe 

formarea competentelor sociale “savoir-etre”in ideea adaptarii absolventului si 

integrarii lui in viata sociala. 

C. Activitatea educativa - Activitatea de consiliere si orientare 

Consilierea şi orientarea reprezintă o componenta a sistemului de educaţie care facilitează 

integrarea socio-profesională a viitorilor absolvenţi prin servicii de informare, consiliere si 

orientare. Scoala are un asistent psihopedagog  care  contribuie considerabil la determinarea 

profilului psihologic al elevilor, la consilierea si orientarea lor. În contextul dezvoltării noastre 

instituţionale avem o serie de activitati desfasurate, printre care mentionam :  

 

PUNCTE  TARI: 

- Rezultate mul mai bune  la Examenul de Bacalaureat fata de anul scolar precedent; 

- Colaborarea cu CJRAE; Existenta cabinetului de psihopedagogie mobilat ergonomic 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 57 

- Facilitarea schimbului de informaţii, bune practici şi consolidarea strategiei de acţiune 

coerentă orientate spre diferite grupuri ţintă ; 

- Asigurarea materialelor necesare si a unei baze informationale  complete pentru toate 

activitatile ce tin de consilierea şi orientarea elevilor 

- Activitatea de cunoaştere a atitudinilor elevilor faţã de sine şi faţã de viitoarea lor carierã; 

Asigurarea si aplicarea unor baterii de teste (Holland), pentru orientarea in cariera si 

pentru formarea unei atitudini pozitive faţã de sine şi faţã de viitoarea carierã; identificarea 

opţiunilor profesionale 

- Trasarea unor psihograme pentru elevii claselor a IX a in vederea depistarii aptitudinilor 

native 

- Simularea unor interviuri de angajare – Insertia socio profesionala  

- Facilitarea dezvoltării contactelor interinstituţionale şi parteneriatelor europene prin 

intermediul schimburilor de bune practici in orientarea elevilor 

- Modernizarea serviciilor de consiliere a carierei prin utilizarea tehnologiilor informatice şi 

de comunicare 

- Consilierea elevilor cu probleme de ordin disciplinar, cu probleme de integrare sociala, a 

elevilor ce provin din familii care lucreaza in strainatate 

- Implicare parintilor in activitatile de orientare si consilierea 

- Realizarea unei baze de date complete cu privire la insetia profesionala a absolventilor 

- Creearea unui parteneriat de sprijin in insertia absolventilor. 

- 70% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar 

elevi; 

- 92% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de 

colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului 

clasei ( sursa: chestionar părinţi). 

- Raportandu-ne la elevii inscrisi in anul 2016 – 2017, putem considera ca in unitate exista 

un climat disciplinat, cazurile de violenta fizica si verbala si alte abateri sunt cazuri izolate, 

care au fost tratate cu seriozitate si care s-au rezolvat (prin aplicarea sanctionilor, 

consiliere, programe de recuperare la nivelul scolii sau sustinute de ONG-ri). 

- Elevii au participat la activitati educative organizate in parteneriat cu Directia de sanatate 

publica , CJRAE, Politia, Jandarmeria, cu reprezentanti ai unor Institutii cultural-artistice, 

ai societatii civile, cu reprezentanti ai comunitatii locale –Primaria (conform PV, 

protocoalelor, graficelor,) 

- Derularea unor activitati europene cu participarea elevilor in cadrul proiectelor Erasmus; 

- Cercuri, cenacluri, expozitii, vizite de studiu ale elevilor sub indrumarea cadrelor didactice 

(rapoarte, PV, ) 

 Realizarea site-ului scolii.  

 Simpozionul national de comunicari stiintifice “Creativitate si modernitate in scoala 

Romaneasca” 

 Reviste si carti editate de elevi si profesori Educatie pentru cetatenie europeana, iar 

inginerii au redactat semestrial  „Revista, liceelor feroviare”, Revista de literatura si 

matematica.  

 

          PUNCTE  SLABE:  

 Numărul mic de manuale la clasele a XI-a şi a XII-a (dovezi: rapoarte catedre); 

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

(dovezi: rapoarte catedre); 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi 

(pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare; 
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 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor 

şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: deşi elevii claselor a XII a sunt 

conştienţi de lacunele lor la disciplina Matematica, continuă să absenteze de la aceste ore);. 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

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

fiecăruia. 

    

 MASURI : 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea 

    calităţii; 

 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; 

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem A.E.L.; 

 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; 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii 

     absenteismului si prevenirii abandonului. 

 

4. Resurse materiale  

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: corp  clădire  şcoală, doua corpuri 

clădire cămine, dintre care unul deserveste o societate feroviara si unul care oferă spaţii de cazare, 

6 ateliere şcoală, sală de sport, cantină, cabinet medical, cabinet stomatologic, 2 terenuri sport 

Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

     Săli de clasă - 37 din care: 

                      -laboratoare -13 din care:  

 1 fizică, 

 1 chimie, 

 1 transporturi, 

 3 informatică, 

 1 electrotehnica  

 1 telecomunicatii  

 1 instalatii electrice,  

 1 -mecanică,  

 1 -biologie ; 

 1- locomotive, 

 1 Mediatech (interdisciplinar) 

            -Cabinete- 8 din care:  

 protecţia muncii 
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 fizică,  

 matematică, 

 limba română, 

 constructii,  

 mecanică,   

 instalatii,  

 consiliere şi orientare;   

           - Ateliere şcolare  

 Mecanică 1, 

 Electromecanic 1, 

 Electrotehnică 2,  

 MU 1;  

 Constructii 1; 

PUNCTE TARI: 

   În atelierele scolii, baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii  a 

instruirii practice si in plus pe baza conventiilor de practica elevii realizeaza instruirea 

practica la agentii economici. Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 26.932 volume 

şi 80% dintre elevii şcolii au fişe la bibliotecă (sursa : statisticile şcolii); 

   S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace didactice moderne: videoproiector,  

    fleep-chart, laptop (dovezi: fişele de gestiune); 

   21 laboratoare si cabinete din care 2 laboratoare nou infiintate: transporturi,   

     telecomunicatii si instalatii electrice si 6 sali de clasa mobilate ergonomic 

   Centru de documentare si informare 

   Existenţa cabinetelor si laboratoarelor dotate pentru desfasurarea orelor la nivel ridicat de  

              calitate 

   Existenţa sălii de sport şi a două terenuri de sport; 

   Amenajarea unui cabinet Mediatec; 

   Sursa permanenta de venituri extrabugetare 

   Amenajarea unui nou laborator AEL. 

   Realizarea unor investitii de anvergura 

PUNCTE SLABE: 

   Dotare precara in ce priveste mobilierul din camin  

   Aparatura şi echipamentele din dotarea atelierelor au o vechime de peste 20 

de ani, fiind 

    într-o stare avansată de uzură (sursa: fişele de gestiune); 

   Mobilier in stare de uzura la internat 

MASURI 

- Informatizarea bibliotecii 

- Achizitionarea de noi softuri pentru toate compartimentele si ariile curriculare 

- Accesul la internet pentru toate cabinetele 

- Amenajarea spatiilor cu mobilier ergonomic adecvat 

- Realizarea lucrarilor de amenajare si consolidare in timp scurt 

- Achizitionarea unui pachet legislativ informatizat 

- Crearea unei retele “Intranet” 

- Dezvoltarea corespondentei electronice cu MENCS, ISJ, Agent economic 

- Crearea site-ului scolii cu forum pentru discutii 
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ACTIVITATEA ADMINISTRATIVA FINANCIAR-CONTABILA 

 

In privinta respectarii disciplinei financiare si bugetare, precizam ca unitatea a inregistrat 

cronologic si sistematic, pe baza de documente justificative toate operatiunile ce au condus la 

modificarea elementelor de activ si pasiv din bilant, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, a 

contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare. 

PUNCTE TARI: 

 Disciplina financiara 

 Achizitii facute dupa legislatia in vigoare 

 Colaborare perfecta cu comunitatea in ce priveste documentele financiare (ISJ, 

Primarie) 

 Lucrari de contabilitate si secretariat realizate ca urmare a achizitionarii si 

experimentarii unor soft-uri in domeniu 

 Realizarea unor cursuri de perfectionare a persoanelor care lucreaza in activitatea 

financiar-contabila 

 Investitii de anvergura cu efecte majore in diminuarea pierderilor 

 Achizitii de produse la cele mai mici preturi – Dovada : Cel mai mic pret din judet 

pentru masa si cazarea elevilor   

 

Pentru o explicitare a cifrelor ce urmeaza precizam urmatoarele realizari: 

 Investitiile facute reprezinta: 

- inlocuirea completa a retelei de tevi atat de suprafata cat si in subsolurile tehnice la caminul de 

elevi; 

- hidroizolatie scoala, camin, cantina, ateliere, sala de sport 

- montarea fibrei optice pentru o conexiune rapida a internetului 

- achizitionarea videoproiectorului si copiatorului tip imprimerie 

- achizitionarea autoutilitarei Dacia 

- achizitionarea soft-ului de contabilitate 

- asigurarea pazei permanente a elevilor (orele 19.30 -7.30) cu plata din veniturile proprii 

- refacerea podelei salii de sport (reparatii, vopsire) 

- realizarea in perioada verii a tuturor operatiunilor de intretinere, gospodarire, reparatii, 

confectionare usi,  din venituri proprii 

- realizarea dezinsectiei si deratizarii in toate spatiile scolii 

- procurarea unor obiecte de inventar moderne necesare pentru intocmirea documentatiilor de 

calitate si pentru o comunicare rapida, eficienta 

- reconditionarea mobilierului din toate salile de curs; 

- achizitionarea unei masini de curatat cartofi pentru cantina 

- modernizarea cantinei : termopan, gresie faianta, grupuri sanitare  - din venituri proprii 

 

 Surse pentru venituri proprii 

- cazari firme de constructii, cabinete medicale, chiosc 

- chirii sala de sport 

- cazari profesori 

- cazare regie cantina/camin 

- mese cartela masa 

- confectii metalice realizate la ateliere 
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ELEVI 
PUNCTE TARI: 

o în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au 

obţinut rezultate bune (peste 100 premii) la nivel judeţean şi naţional mai ales la 

disciplinele tehnice  

o promovabilitatea la examenele de bacalaureat in ultimul an a fist de 56% pentru promotia 

curenta 

o Toti elevii claselor a XII a au dat teste de orientare socio-profesionala pentru descoperirea 

profilului psihologic si orientarea in cariera , ca urmare a derularii proiectului european de 

insertie socio-profesionala  

o participarea a peste 80% din elevii claselor a XII a la simularea examenului de bacalaureat 

o Functionarea asociatiei cu personalitate juridica EUROFEROVIARII 

o Promovabilitatea la examenele de absolvire a scolii de maistri si de obtinere a certificatului 

de competente nivel 3 si 4 , în ultimii trei ani a fost 100%; 

o Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 

o  la liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut, între 2-3%; 

o 40% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal; 

75% dintre absolvenţii de şcoală profesională continuă studiile liceale 

Toti elevii care s-au remarcat prin rezultate bune la invatatura si care au obtinut premii la 

concursuri si Olimpiade au fost recompensati cu diplome, carti si bani din venituri proprii si fondul 

de parinti. 

In contextul statisticilor prezentate se poate constata mentinerea calitatii procesului de 

invatamant datorat diversificarii activitatilor curriculare si extracurriculare, implicarea activa, cu 

devotament a corpului profesoral din institutie care promoveaza constant imaginea favorabila a 

scolii noastre. 

Este de remarcat faptul ca pentru aceste rezultate, profesorii au desfasurat numeroase ore 

de pregatire suplimentara pentru clasele terminale. La fel de importanta este si contributia 

catedrelor tehnice si de informatica, ce s-au implicat eficient in organizarea si desfasurarea 

examenelor de certificare a competentelor profesionale, inregistrind astfel rezultate foarte bune, 

care evident ne onoreaza. 

 

Sanse egale pentru toti copiii 

Noi credem că această strategie nationala trebuie să pună în centrul preocupărilor ei educaţia, 

învăţământul şi specializarea pe tot parcursul vieţii active.Urmarim anumite masuri importante: 

� parteneriat si calitate in educatia copiilor romi 

� sanse egale in educatie pentru tinerii cu dizabilităţi: cooperare şi parteneriat 

� integrarea copiilor din invatamantul special in programul scolii, in functie de solicitari si  

    necesitati 

� asigurarea accesului la educatie si respectarea optiunii elevilor pentru specializari indiferent de 

    religie, etnie, sex 

� participarea la toate activitatile organizate de scoala:orientarea si consilierea elevilor in cariera 

    fara restrictii cu privire la religie, etnie, sex, mediu social. 

Se impune astfel, cunoasterea de care elevi a aspectelor legate de drepturile omului si cultura 

civica la nivel local, national si global.  

 

Incluziunea elevilor 

O mare atentie in procesul educational trebuie oferita, incluziunii elevilor cu cerinte 

speciale (copii aflati in esec scolar, violenti, ce provin din familii monoparentale, care au un alt 

ritm de invatare, cu deficit de atentie). In mod concret am prevazut o serie de masuri, menite sa 
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integreze acesti copii in viata scolara si sa fie in permanenta consiliati si monitorizati prin 

parteneriatul parinte-psihopedagog-scoala. In plus prin programele si proiectele europene pe 

care le desfasuram, am reusit sa derulam o serie de actiuni cu elevi ce probleme de integrare 

sociala. 

PUNCTE SLABE: 

   absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţămîntul obligatoriu (sursa: 

evidenţele şcolii privind absenţele); 

   rata mare de repetenţie la invatamantul obligatoriu (38,5%); 

   numeroase medii la purtare sub 8 , datorate numărului mare de absenţe ale elevilor 

sancţionate, conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare. 

 

PERSONALUL SCOLII 

  

PERSONAL DIDACTIC – 100% calificat din care: 

GRADE DIDACTICE 
NUMAR CADRE 

DIDACTICE 

Cadre didactice cu doctorat 6 

Cadre didactice cu gradul I 35 

Cadre didactice cu gradul II 5 

Cadre didactice cu definitivat 3 

Cadre didactice fără definitivat 0 

Personal didactic necalificat 0 

TOTAL 49 

 

Catedre Specializare 
Nr. cadre 

didactice 

LIMBA SI COMUNICARE 

Limba romana 4 

Limba franceza 2 

Limba engleza 2 

MATEMATICA SI INFORMATICA 
Matematica 4 

Informatica 1 

STIINTE (FIZICA, CHIMIE, 

BIOLOGIE) 

Fizica 3 

Chimie 2 

Biologie 1 

OM SI SOCIETATE 

Geografie 1 

Socio-umane 2 

Istorie 2 

Religie 1 

ELECTROMECANICA 

Ingineri mecanica 6 

Maistri mecanica 2 

Ingineri electrotehnica/ 

electromecanica 
3 

Ingineri electronica 1 

Maistri electrotehnica/ 

electromecanica 
2 

CONSTRUCTII SI INSTALATII 

Ingineri constructii 6 

Ingineri instalatii 2 

Maistri constructii 1 

Profesor documentarist  1 
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PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

 

FUNCTIA STUDII NUMAR 

Contabil S 2 

Secretar S 3 

Laborant S 2 

Laborant M 1 

Bibliotecar M 1 

Administrator S 1 

Inginer de sistem S 1 

Pedagog S 3 

Pedagog M 1 

Supraveghetor de 

noapte 
S 2 

  17 

 

Personal nedidactic                                

 

FUNCTIA STUDII NUMAR 

Paznici M 8 

Îngrijitori M 12 

Muncitori 

calificati 
M 13 

  33 

 

                                              

PUNCTE TARI: 

 98% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din 

unitate (sursa: chestionar părinţi, PV); 

  80% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea 

colectivului didactic (sursa : chestionar profesori); 

  95% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare 

(iniţiere operare PC, comunicare în limbă străină, abilitare curriculară, elaborare standarde şi 

curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.)  şi estimăm că 

acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 37% dintre profesorii şcolii consideră că 

principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este formarea continuă a cadrelor didactice 

(sursa:chestionar profesori); 

  100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului 

ocupat, prestând servicii de calitate. 

  1 profesor  are Distinctie Gheorghe Lazar  

  14 profesori au gradatie e merit pe judet  
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ASIGURAREA CALITĂŢII 
 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale 

din domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor 

rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi 

ceilalţi factori interesaţi.  

In acest context, o prioritate a intregului proces de invatamant, la nivelul unitatii va fi 

pastrarea standardului educational ridicat, ce reprezinta coloana vertebrala in asigurarea calitatii 

in educatie.  

 

 

 

MECANISMELE DE ASIGURARE A CALITATII 

 

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI  

DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII  

 

 

I. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:  

 

 Selectarea domeniului /temei /temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate 

domeniile prevăzute de lege);  

 Diagnoza nivelului de realizare;  

 Judecarea nivelului realizare;  

 Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere /dezvoltare;  

 Crearea unui grup de lucru;  

 Modificarea /optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor 

operaţionale asociate;  

 Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare /optimizare /remediere;  

 Reaplicarea instrumentului de evaluare.  

 

II. TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ  

      (AUTOEVALUAREA) A CALITĂŢII:  

 Fişe şi alte instrumente de evaluare;  

 Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală din şcoală;  

 Chestionare ;  

 Ghiduri pentru interviuri ;  

 Ghiduri de observaţie ;  

 Tipuri de proiecte ;  

 Rapoarte scrise;   

 Diferite fişe de apreciere ;  

 Plan operaţional ;  

 Fişe de analiză a documentelor şcolii;  

 Obiecte concrete: rezultate „materiale” ale proiectului;  

 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;  

 Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.  

 Teste psihologice pentru climatul organizational 
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III. MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII  

 

1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere, cf. ,,Standardelor de acreditare 

2. şi de evaluare periodică” ( H.G.21/18.01.2007 sau art 10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 

aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006)  

3. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a 

nivelului de realizare  

4. Se judecă nivelului de realizare  

5. Se identifică punctele tari, a celor slabe şi a ţintelor pentru intervenţiile de 

6. remediere/dezvoltare  

7. Se crează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă 

este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate 

constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în 

organizaţie - profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară 

etc., care să aplice programul de îmbunătăţire)  

8. Se modifică / optimizează / completează PDI şi planurile operaţionale  

9. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/ optimizare/ remediere pentru domeniul 

selectat  

10. Se reaplică instrumentul de evaluare.  

 

 

SISTEMUL CALITATII IN SCOALA 

      Politica in domeniul calitatii 

Prin politica in domeniul calităţii urmărim satisfacerea cu responsabilitate a dorinţelor si 

aşteptărilor clienţilor noştri: elevi, agenţi economici, comunitatea locală, prin concentrarea 

eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic, dezvoltării culturii instituţionale si 

manageriale responsabile si pregătirii absolvenţilor la nivelul standardelor de pregătire 

profesionala si a necesitaţilor mediului economico-social, în condiţiile respectării reglementarilor 

în vigoare, a folosirii optime a resurselor si a motivării corpului profesoral. 

Telul nostru il reprezinta performantele pe care le obtin elevii si absolventii nostrii, cat si renumele 

nostru in invatamantul bucurestean. De aceea întreaga activitate a organizaţiei noastre este bazată 

pe următoarele principii: 

             1. Managementul calităţii –sistemul de management al calităţii asigură calitatea   

programelor de învăţare şi promovează  îmbunătăţirea continuă a acestora; 

             2 Responsabilităţile managementului-scoală asigură un management  eficace în ce priveşte 

calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului / învăţării ; 

             3. Managementul resurselor -scoala oferă elevilor un  mediu sigur, sănătos, oferindu-le 

sprijin; se asigură că programele sunt  furnizate şi evaluate  de personal  competent  şi 

calificat ; 

             4. Proiectare si dezvoltare -scoala este receptivă faţă de nevoile  elevilor, agenţilor  

economici, comunităţii ; 

             5. Predare si invatare -scoala  oferă  condiţii egale de acces la programele de învăţare  şi 

sprijină toţi elevii ; 

             6. Evaluarea si certificarea invatarii -in cadrul şcolii se utilizează procese  eficace de 

evaluare şi monitorizare  pentru a sprijini  progresul  elevilor ; 

             7. Masurare si analiza -.performanţele scolii sunt  monitorizate ,evaluate şi îmbunătăţite 

prin asigurarea calităţii şi autoevaluare ; 
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             8. Feedback si schimbare -procesul de autoevaluare a organizaţiei are drept scop 

planificarea îmbunătăţirilor ce urmează a fi implementate şi monitorizate . 

  Prin politica adoptată în domeniul calităţii urmărim: 

 îmbunatatirea calităţii procesului de învatamânt; 

 dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare; 

 îmbunatatirea si diversificarea bazei materiale, astfel încât sa se creeze condiţii cât mai 

bune de studiu pentru profesori si pentru elevi; 

 creşterea motivaţiei cadrelor didactice prin îmbunatatirea organizării muncii, asigurarea 

surselor de informare actuale, stimularea materiala si perfecţionare continua; 

  îmbunatatirea relaţiilor cu reprezentanţii comunitatii locale din diferite domenii: 

economic, cultural, social, administrativ; 

 creşterea integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor; 

 îmbunatatirea comunicării între corpul profesoral si elevi 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII 

REGULAMENT DE FUNCTIONARE 

 

ART. 1. Prezentul regulament stabileste si detaliaza modul de organizare  si functionare a Comisiei   

evaluarea calitatii din Colegiul  Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi. Comisia a fost infiintata 

in baza Ordinului MEN nr 4889/9082006  privind asigurarea calitatii in educatie in invatamantul 

profesional si tehnic. 

ART. 2. Atributiile comisiei sunt : 

a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a 

calitatii, aprobate de conducerea unitatii scolare, conform domeniilor si criteriilor prevazute de 

legislatie; 

b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in unitatea scolara pe 

baza caruia directorul elaboreza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din 

unitatea scolara. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor, prin afisare sau publicare 

si este pus la dispozitia evaluatorilor externi. 

c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei; 

d) coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si 

organisme   

legii. 

ART. 3. Principiile de evaluare si asigurarea a calitatii de catre comisie sunt: 

1. Managementul calitatii – Sistemul de management al calitatii asigura calitatea programelor de 

invare si promoveaza invatarea continua 

2. Responsabilitatile managementului- Organizatia asigura o conducere si un management 

caracterizate prin eficacitate in ceea ce priveste calitatea si dezvoltarea invatarii. 

3. Managementul resurselor. 

4. Proiectare si dezvoltare. 

5. Implementare : predare si invatare. 

6. Evaluarea si certificarea invatarii. 

7. Evaluare institutionala : masura si analiza. 

8. Imbunatatirea activitatii institutiei. 

 

Eficacitatea educationala  consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele 

asteptate ale invatarii, este concretizata prin urmatoarele criterii: 

a) continutul programelor de studiu; 

b) rezultatele invatarii; 
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c) activitatea metodica, dupa caz; 

d) activitatea financiara a organizatiei; 

e) absorbtia absolventilor in mediul industrial. 

 

 Managementul calitatii  se concretizeaza prin urmatoarele criterii: 

a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii; 

b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor  

    desfasurate; 

c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii; 

d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral; 

e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii; 

f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii; 

g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si dupa caz,  

    certificatele, diplomele si calificarile oferite; 

h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii. 

 

ART.4. Structura organizatorica a Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii din Colegiul  

Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi cuprinde 7 membri + 1 sindicat: 

- patru, reprezentanti ai corpului profesoral; 

- un reprezentant din partea parintilor: 

- un reprezentant din partea Consiliului elevilor 

- un reprezentant din partea USLIP  - Sindicatul din Educatie  

Comisia este condusa de un profesor in calitate de presedinte. 

 

ART. 5. Comisia se intruneste la propunerea presedintelui comisiei. 

ART. 6. Activitatea membrilor comisiei nu este remunerata 

ART. 7. Rapoartele comisiei se publica pe pagina web a liceului. 

ART. 8. Documentele comisiei sunt gestionate de presedintele Comisiei pentru evaluarea si 

asigurarea calitatii 

ART. 9. Aprobarea componentei Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, se face de catre 

Consiliul Profesoral , prin vot deschis cu majoritate simpla . 

ART. 10. Modificarea prezentului regulament este de competenta Consiliului Profesoral prin vot 

deschis prin majoritate simpla . 

 

 Documentele sistemului calitatii 

  1. Proceduri generale  care descriu  activităţile de pregătire a procesului de predare- invatare- 

evaluare. 

 2.  Proceduri operaţionale care descriu activităţile curente ( achiziţii, predare-invatare-evaluare, 

formare    profesionala) 

 

Tipuri de proceduri: Exemplu 

 

 PROCEDURA - PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI  

Scopul procedurii: 

 Implicarea cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar si nedidactic, dar mai 

ales a elevilor in actiuni de prevenire a fenomenului violentei in scoala si in afara 

acesteia; 

 Semnalarea actelor de agresiune din scoala (asupra elevilor, cadrelor didactice si a altor 

categorii de personal) Comisiei de prevenire si combatere a violentei, dirigintilor, 

reprezentantului elevilor si elaborarea unor planuri individualizate de interventie pentru 
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a solutiona cazurile si pentru a supraveghea conduita ulterioara in scopul ameliorarii 

pulsiunilor agresive; 

 Realizarea unei baze de date pentru o monitorizare mai buna a fenomenului violentei prin 

cunoasterea elevilor cu potential violent si implicarea lor in activitati care sa reprezinte 

un cadru adecvat de descarcare/ canalizare a energiei, sa le ofere posibilitatea unor 

tehnici de autoeducare. 

Obiectul procedurii: 

 Procedura se aplica tuturor elevilor si, in mod special, celor cu potential violent; toti 

profesorii, dar mai ales dirigintii se vor implica in monitorizarea si reducerea fenomenului 

violentei. 

Responsabilitati: 

- responsabili de procedura: consilier educativ, prof. URSACHE ADINA si Comisia de 

prevenire si combatere a violentei in scoala; 

- colaboreaza cu toti dirigintii si profesorii pentru depistarea cazurilor de agresiune si pentru 

aplicarea masurilor si actiunilor cuprinse in Planul operational al Comisiei de prevenire si 

combatere a violentei in scoala; 

- colaboreaza cu psihologul scolii- TUDOSE MANUELA pentru realizarea consilierilor 

psihologice individuale; 

- colaboreaza cu parintii prin intermediul reprezentantului parintilor in Comisia de prevenire si 

combatere a violentei, al Consiliului reprezentativ al parintilor si al dirigintilor; 

- colaboreaza cu Avocatul elevilor si Consiliul elevilor pentru implicarea constienta si activa a 

elevilor in propria lor formare; 

- colaboreaza cu Biserica, Politia de proximitate, Jandarmeria, ONG-uri. 

Nota: 

1. Planul operational al Comisiei de prevenire si combatere a violentei se elaboreaza anual, in 

conformitate cu Strategia nationala antiviolenta emisa de MENCS prin ordinul nr. 

1409/29.06.2007 din si cu Planul operational al Inspectoratului Judetean Iasi. 

2. actiunile de recuperare a elevilor cu potential violent nu se desfasoara separandu-i de 

ceilalti colegi ai lor, vizandu-se o insertie sociala adecvata a elevilor-problema, si nu 

stigmatizarea acestora.  

Continutul procedurii: 

- elaborarea la inceputul anului scolar a Planului operational al scolii de catre Comisia de 

prevenire si combatere a violentei; 

- realizarea bazei de date a elevilor cu potential violent; 

- desfasurarea actiunilor prevazute in Planul operational al scolii impreuna cu profesorii si 

elevii, conform unui grafic stabilit de membrii Comisiei si de catre colaboratori; 

- elaborarea si desfasurarea planurilor individualizate de interventie; 

- popularizarea regulamentelor ce prevad drepturile si datoriile elevilor; 

- initierea de lectii, activitati in care sa fie analizate forme de manifestare a violentei, factori, 

studii de caz, repercusiuni, incidenta pe care o are asupra fenomenului violentei receptionarea 

programelor Tv etc.; 

- implicarea reprezentantului elevilor in depistarea si reducerea fenomenelor de agresiune in 

scoala. 

  

Monitorizarea: 

 La fiecare sfarsit de semestru Comisia de prevenire si combatere a violentei realizeaza un 

Raport de autoevaluare in care analizeaza actiunile desfasurate, felul in care s-au circumscris 

obiectivelor, numarul de elevi/ participanti/ colaboratori implicati, efectele/ rezultatele (acest gen 

de monitorizare se va constitui intr-un mecanism de autoreglare pe parcursul desfasurarii 

activitatilor ce vizeaza problematica violentei. 
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2.3.  ANALIZA SWOT 
 

Analiza SWOT este o tehnică adecvată de a înţelege propriile Puncte tari şi Puncte slabe şi 

pentru a identifica Oportunităţile şi Ameninţările atât ale şcolii în ansamblu, ale comisiilor/ 

compartimentelor dar şi ale oricărui proiect sau chiar idee.    

Această analiză ne permite să utilizăm în avantajul întregii școli talentele, abilităţile şi 

oportunităţile, sprijinind astfel dezvoltarea instituţiei. Prin înţelegerea punctelor slabe vom putea 

mai uşor rezolva şi elimina riscurile care altfel ne pot surprinde pe viitor. În plus, privindu-ne pe noi 

înşine şi pe competitorii noştri prin intermediul analizei SWOT vom putea crea o strategie care ne 

va permite să creștem calitatea serviciilor de educație. 

 
PUNCTE TARI 

Personal didactic şi auxiliar competent, calificat 

Existenta unei echipe de profesori cu experienta in scrierea 

si implementarea proiectelor 

Laboratoare si cabinete dotate ergonomic 

Management reformator 

Echipa manageriala sudata si eficienta 

Resurse din venituri extrabugetare 

Oferta educationala variata adaptată la nevoile de formare 

identificate pe piaţa muncii 

Conectare la Internet 24 ore pe zi – fibra optica 

Informatizarea secretariatului si contabilitatii 

Existenţa în şcoală a unui psiholog 

Atitudinea elevilor fata de invatamantul de transporturi 

Procente ridicate la examenele de absolvire, bacalaureat si 

ex. de obtinere a certificatului de competente profesionale 

Rezultate bune obtinute la concursuri si olimpiade scolare 

Participarea scolii in numeroase proiecte europene –Scoala 

Europeana 

Prograrna variata de activitati extracurriculare 

Oferta variata de CLD realizata cu experti din transporturi si 

constructii 

Metodisti si mentori 

Camine si sala de sport 

  Elevi care provin din rnai multe judete 

  Masa si cazare la cele mai mici preturi din judet 

Preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii 

PUNCTE SLABE 

Lipsa volumului de carte tehnica in biblioteca 

scolii 

Scaderea mediei de adrnitere ca urmare a 

repartitiei cornputerizate 

Renuntarea copiilor din judetele invecinate de a 

opta pentru scoala noastra datorita restrictiilor 

din admiterea computerizata  

Fluctuatia mare a suplinitorilor 

Material didactic insuficient 

Reticenţa cadrelor didactice în aplicarea 

metodelor active de învăţare 

Lipsa manualelor de specialitate  

Nivel scăzut al pregătirii elevilor din gimnaziu 

(note sub 5 la examenul de capacitate) 

Absenteism ridicat în rândul elevilor din 

învăţământul obligatoriu 

Populaţia şcolară provenită din familii cu 

venituri mici, din mediul rural, din zone 

defavorizate, cu parinti plecati in strainatate  

Mentalitatea profesorilor conservatori 

Nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi 

faţă de problemele şcolii 

Informatizarea bibliotecii 

Existenta a 2 intrări in spațiul școlar  

Lipsa fondurilor pentru modernizarea căminelor 

 

OPORTUNITATI 

Introducerea la nivel national a proiectului ROSE, scris in 

vederea diminuarii absenteismului si abandonului, cresterea 

promovabilitatii la clasa si la examenul de Bacalaureat 

Domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor 

economice prioritare în zonă 

3 burse oferite de scoala elevilor interni 

Programele cu finanţare europeană si bursele oferite de 

partenerii francezi din Colegiul Le Porteau 

Disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea 

parteneriatului cu şcoala, susţinerea elevilor prin acordare de 

AMENINTARI 

Scaderea populatiei scolare în următorii 10 ani 

datorită scăderii ratei natalităţii 

Orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu 

realizată superficial, bazată pe idei preconcepute, 

fara sa aiba la baza aptitudinile native ale copiilor 

Delicvenţa juvenilã  

Dezinteresul manifestat de majoritatea pãrinţilor 

faţã de şcoalã 

Putere economica familiala scazuta 

Politica educationala (schimbari repetate in 
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burse, sponsorizări cu echipamente, materiale, instructii 

pentru şcoală 

Relatii bune cu comunitatea, Primaria 

Realizarea conventiilor de desfasurare a practicii cu 7 agenti 

economici 

Foarte buna colaborare cu conducerea societatilor din 

transporturi 

Existenta unor facilitiiti in ce priveste insertia profesionala 

Rezultate bune la admitere in invatarnantul superior 

Facilitiiti in calificari ulterioare – CENAFER Centrul de 

calificare   Pastrarea traditiei in familiile din CFR 

Posibilitatea echilibrării forței de muncă ca urmare a 

pregătirii în domeniul transporturilor (absolvenții se pot 

angaja pe baza diplomei și în companii feroviare și rutiere); 

Consolidarea relațiilor cu partenerii europeni 

Implementarea unor cursuri e-learning si a unor strategii 

educaționale modern pentru adulți. 

 

cadrul reformei) 

Lipsa rnanualelor de specialitate 

Disponibilizari  in sectoarele economice 

Migraţia forţei de muncă calificată spre ţările 

europene dezvoltate 

Existenta in zonă a instituțiilor educaționale ce 

oferă aceleași specializări; 

Prăbușirea economica a transporturilor feroviare; 

Migrația părinților in străinătate; 

Poziționarea scolii intr-o zona defavorizata 

economic si geografic; 

Beneficiarii/elevii provin din mediul urban sau 

rural cu deficiențe legate de succesul școlar. 

 

 
 

2.4. Analiza PESTEL 

 Analiza mediului extern este utilă la determinarea principalilor factori care pot influenţa 

dezvoltarea viitoare a unităţii de învăţământ. Analiza PESTEL utilizează următorii factori: Politici, 

Economici, Socio-culturali, Tehnologici, Ecologici, Legislativi. 

Sursele de informative pot fi diverse, dar întotdeauna în legătură cu dezvoltarea 

învăţământului: Direcţiile de acţiune ale ISJ, Planul de Dezvoltare Locală, PLAI, PRAI, Planul de 

dezvoltare al judeţului, Planul de Guvernare etc. 

În planul de acțiune al Colegiului Tehnic de Transporturi și Construcții Iași nu există o 

analiză PESTEL și în consecință propunem următoarea analiză pentru toți factorii de influentă. 

FACTORII POLITICI 

Politica educaţională propusă de reforma învăţământului preuniversitar se caracterizează prin:  

 obiectivul prioritar al procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar îl reprezintă realizarea formării profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii 

Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice, în concordanță cu evoluţia pieţei 

muncii din România;  

 noile programe şcolare facilitează aplicarea unor metode moderne, astfel structurate încât 

interesul să se focalizeze pe elevi;  

 activităţile educative desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului 

educaţional întemeiat pe valorile democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar ţinând cont şi de 

aspiraţiile societăţii româneşti;  

 formarea la elevi a unor trăsături pozitive de caracter, dezvoltarea unor puternice sentimente 

patriotice, ceea ce îi va ajuta să devină oameni fermi, rezistenţi moral;  

 stimularea şi cultivarea demnităţii, a spiritului toleranţei şi a schimbului liber de opinii.  

Nevoile interne ale şcolii din punct de vedere al politicii educaţionale se concretizează în:  

 asigurarea calităţii educaţiei - o cerinţă imperativă a timpului pe care îl trăim;  

 promovarea ofertei educaţionale a şcolii ţinând cont de realităţile economice şi nevoile 
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comunităţii locale; 

 proiectarea unei imagini pozitive a şcolii realizată printr-o publicitate constant şi coerent 

susţinută;  

 recunoaşterea publică a meritelor şi recompensarea elevilor care au obţinut premii în cadrul 

olimpiadelor interdisciplinare tehnice, precum şi la concursurile școlare;  

 motivarea administrației publice locale în vederea dezvoltării şi modernizării bazei materiale. 
Partenerii noştri educaţionali - Inspectoratul Şcolar Iaşi, Primăria, Prefectura, ș.a. -   au o 

orientare spre rezolvarea problemelor în toate domeniile pentru continuarea reformei 

învăţământului.  

Politica educaţională propusă de școala  noastră este în concordanţă cu politica educaţională 

naţională. 

 

FACTORII ECONOMICI 

 Deși oraşul Iaşi  dispune de resurse economice însemnate, potenţialul economic al zonei este 

scăzut, înregistrându-se o dezvoltare preponderent comercială; 

 Nevoile şcolilor au fost multă vreme neglijate, dar prin trecerea instituţiilor de învăţământ în 

grija Consiliului Local, fondurile alocate pentru satisfacerea acestora s-au îmbunătăţit 

considerabil;  

 Prin Direcţia Patrimoniu Primăria municipiului Iași alocă fonduri pentru întreţinerea şi 

repararea clădirilor, pentru consolidarea, precum şi pentru modernizarea acestora;  

 Descentralizarea sistemului de învăţământ înseamnă implicit şi creşterea influenţei comunităţii 

locale asupra unităţilor şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza nevoilor şi a 

cererii de educaţie exprimată de comunitate;  

 Individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în funcţie de necesităţile reale ale 

comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete (financiare, geografice şi de mediu) în care 

funcţionează unitatea şcolară, pe de altă parte;  

 Atragerea agenţilor economici în formarea iniţială a forţei de muncă prin încheierea 

parteneriatelor cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea 

profesională în cadrul şcolii;  

  Instruirea practică în stagiile de pregătire derulate în săptămâni comasate se face la agenţii 

economici cu care s-au încheiat convenţii de parteneriat.  

 

FACTORII SOCIO-CULTURALI 

 Elevii provin din mediul economic slab dezvoltat, din familii numeroase, cu venituri modeste, 

din familii în care cel puţin un părinte este în şomaj sau nu realizează venituri sigure, ori din 

familii monoparentale;  

 Potenţialul economic scăzut al familiilor din care provin elevii este cauza principală pentru 

care aceştia nu pot plăti cantina şi internatul ceea ce conduce la fenomene sociale nedorite cum 

ar fi abandonul şcolar;  

 Numărul sporit de burse acordate (în cuantum destul de mic) oferă informaţii asupra situaţiei 

materiale precare a familiilor din care provin elevii;  

 Marea majoritate a elevilor care vin în şcoala noastră au un nivel de instruire redus, ceea ce 

presupune un efort mare de acoperire a lacunelor existente  

 Educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică; 

 Asistenţa socială este precară; 

 Reducerea populaţiei școlare. 
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FACTORII TEHNOLOGICI 

Pentru mediul intern se pot contura următoarele observaţii:  

 Dotarea școlii noastre privind tehnologia modernă se rezumă la 6 săli dotate cu calculatoare 

pentru uzul elevilor, calculatoare în fiecare compartiment: contabilitate, secretariat, 

management, administrație, peste 10 imprimante, 4 copiatoare, 5 videoproiectoare, TV color,  

telefon, conectare la Internet. 

 Internetul cu posibilităţile sale de informare multiple este utilizat în şcoală pentru informare şi 

documentare.  

 Utilizarea sistemului informatizat AEL permite desfăşurarea lecţiilor interactive ceea ce se 

reflectă în centrarea demersului didactic pe elev ca factor direct implicat în procesul de 

predare- învăţare.  

 Predarea interactivă cu ajutorul mijloacelor moderne : retroproiector, videoproiector, tabla 

SMART 

Pentru mediul extern aducem în prim plan următoarele aspecte:  

 Televiziunea prin cablu care oferă emisiuni cu caracter educativ (Animal Planet, Discovery, 

National Geographic etc.) este accesibilă pentru puţini copii (avem în vedere că în localităţile 

rurale pot fi recepţionate mai ales posturile naţionale);  

 Posturile naţionale şi televiziunea privată au ofertă educaţională săracă, sunt axate pe difuzarea 

de filme cu multe scene de violenţă sau emisiuni în care senzaţionalul este dat de fapte de 

violenţă, infracţiuni, prostituţie, consum de droguri, dispariţii, accidente, într-o expresie cinică, 

mult vehiculată, prezintă “viaţa aşa cum este ea”.  

 Disponibilitate redusă a agenţilor economici față de transferul de tehnologie în vederea 

modernizării dotărilor. 

 Pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăți financiare. 

 Interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relaţiilor 

interinstituţionale. 
 

FACTORII ECOLOGICI 

 Creșterea calității mediului natural de pe teritoriul județului; 

 Promovarea importanței respectării legislației de mediu de către autoritățile locale și susținerea 

în mod concret a măsurilor de supraveghere, control și asigurarea protecției mediului la nivel 

județean;  

 În mediul urban, ca urmare, atât a scăderii drastice a producţiei la marile unităţi industriale, a 

încetării activităţii la unele unităţi (ex. Terom, Unirea, Fortus), cât şi datorită unor măsuri 

pentru îmbunătăţirea calităţii apelor evacuate, emisiile de substanţe poluante rezultate s-au 

încadrat în indicatorii de calitate avizaţi. 
 

FACTORII LEGISLATIVI 

Analiza conţine referiri concrete la modificările legislative benefice învăţământului.  

Astfel, prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări:  

 compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor;  

 modernizarea şi descongestionarea curriculumului;  

 reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;  

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

 asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate;  

 revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic;  

 reformarea politicilor în domeniul resursei umane, stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Sursa: http://www.edu.ro 
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2.4 . Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 
 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale CES 

 Relatia scoala-parinte 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev  

 Dezvoltarea educaţiei la cerere  - formarea profesionalã a adulţilor 

 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special 

pentru ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere) 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate. 

 Proiectarea si implementarea unor strategii si instrumente de evaluare pentru obtinerea succesului 

scolar la examenele nationale 

 Pregatire intensiva pentru Bacalaureat 

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi 

programe infrastructura, pentru dotare cu material didactic; 

 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii. 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare, 

camine,  informatizare bibliotecă, mobilier, obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea 

atelierelor  şcoală). 

 

 

 

 

VALORILE  PROMOVATE DE SCOALA 
 

 Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

 Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi 

în faptă. 

 Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

 Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu 

în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a 

avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 
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 PRIORITATI  
 
 

Prioritatea 1: Asigurarea și promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Prioritatea 2: Asigurarea accesului  tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Prioritatea 3: Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Prioritatea 4: Dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ prin implementarea unor strategii  

                        manageriale eficiente 

Prioritatea 5: Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru  

                       elevi 

Prioritatea 6: Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
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3.1. SCOPURI SI TINTE STRATEGICE 

 

 Scopuri (ţinte) strategice Opţiuni strategice 

Dezvoltarea unei culturi şi a 

unei mentalităţi a calităţii la 

nivelul întregului personal al 

şcolii  

 Servicii de calitate oferite de şcoală 

 Pregatire remediala oferita elevilor prin proiectul ROSE 

 Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării 

calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului 

instructiv-educativ 

Propagarea bunelor practici la 

nivelul scolii în ceea ce 

privește proiectarea, 

organizarea şi monitorizarea 

demersului didactic în acord 

cu cerinţele actuale ale 

reformei învăţământului 

 Obtinerea unui procent de promovabilitate de cel putin 70 % la 

clasele terminale si de cel putin 50% la examenul de 

bacalaureat   

 Promovarea într-un procent de 100% a tuturor elevilor la 

examenul de certificare a competentelor profesionale (nivel 3,4 

si 5) 

  Reducerea abandonului şcolar până în 2018 în aşa fel încât 

rata abandonului şcolar să ajungă sub 10% 

Asigurarea condiţiilor de 

dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor. 

Promovarea educaţiei 

incluzive şi asigurarea 

şanselor egale  

 Promovarea principiilor incluzive de către tot personalul şcolii 

 Creșterea numărului de cadre didactice implicate in aplicarea  

practicilor de lucru incluzive cu 2% mai mult faţă de anul 

şcolar precedent 

Formarea unei atitudini 

eficiente si deschise în relaţiile 

profesor-elev pentru crearea 

unui climat favorabil obţinerii 

performatelor 

 Creşterea nivelului performanţelor elevilor  în urmatoarea 

perioada faţă de anul 2016-2017 (10 elevi de pe fiecare nivel 

cu note mai mari fata de anul scolar precedent) 

 Cresterea numărului de premii acordate elevilor pentru 

rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare (cel putin 

cate un premiu la fiecare disciplina) 

Atragerea în procesul de 

instruire a unor parteneriate şi 

colaborări externe în vederea 

implementării dimensiunii 

europene a educaţiei 

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor fata de anul 

scolar precedent (cal putin 50% dintre absolventi integrati pe 

piata muncii sau innscrisi la studii superioare) 

 Realizarea de parteneriate si practica la facultate prin 

proiectul ROSE 

 Obtinerea unei rate de succes de cel putin 75% pentru fiecare 

calificare la 1 an de la angajare şi pentru cei care continuă 

studiile 

Susţinerea şi creşterea rolului 

educaţiei nonformale şi 

informale 

 Creşterea cu 10% a numărului de elevi implicaţi, faţă de anul 

şcolar 2017 - 2018 

Promovarea învăţării pe tot 

parcursul vieţii în vederea 

creșterii competitivităţii, a  

dezvoltării personale si a 

potenţialului de angajare 

 Acreditarea  şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în meserii 

noi din domeniul transporturilor si constructiilor: tehnician 

aviatie, tehnician metrolog, tehnician instalator pentru 

constructii, maistru electromecanic locomotive, maistru 

instalator pentru constructii, maistru constructii civile, 

industriale si agricole, maistru constructii cai ferate, drumuri si 

poduri. 
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TINTE  STRATEGICE 

 

 

Ţinta 1: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al 

şcolii 

Obiectiv 1: Implementarea sistemului naţional privind asigurarea şi evaluarea calităţii 

serviciilor educaţionale prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, pentru 

formarea competenţelor necesare într-o societate în schimbare  

Obiectiv 2: Creșterea calității managementului instituției 

Obiectiv 3: Dezvoltarea profesională continuă a personalului de conducere, a 

personalului didactic şi didactic auxiliar 

Ţinta 2: Propagarea bunelor practici la nivelul scolii în ceea ce privește proiectarea, 

organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu cerinţele actuale ale reformei 

învăţământului 

Obiectiv 1: Creşterea performanţei şcolare la toate disciplinele de învăţământ prin 

centrarea educaţiei pe elev şi competenţe 

Obiectiv 2: Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării 

competenţelor-cheie 

Obiectiv 3: Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, creşterea procentului de promovare a 

examenului de bacalaureat cu 5% 

Obiectiv 4: Inițierea si dezvoltarea unor strategii de instruire diferențiata a elevilor in 

vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare si reducerii absenteismului si abandonului 

școlar 

Ţinta 3: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea 

educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale 

Obiectiv 1: Sprijinirea constanta a elevilor cu nevoi speciale de învăţare pentru 

integrarea rapidă în colectiv si eliminarea oricăror forme de discriminare  

                    si segregare 

Obiectiv 2. Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

Obiectiv 3. Continuarea procesului de modernizare si dotare a unităţii școlare 

Ţinta 4: Formarea unei atitudini eficiente si deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea 

unui climat favorabil obţinerii performatelor 

Obiectiv 1: Proiectarea activităţii didactice în concordanţă cu nevoile elevilor şi 

stimularea lor în vederea obținerii performantei 

Obiectiv 2. Încurajarea si susținerea excelentei in educație, performanţele elevilor cu 

aptitudini înalte 
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Ţinta 5: Atragerea în procesul de instruire a unor parteneriate şi colaborări externe în vederea 

implementării dimensiunii europene a educaţiei 

Obiectiv 1: Participarea activă a reprezentanților autorităților locale și a 

reprezentanților comunității la viața școlii 

Obiectiv 2: Aplicarea corectă a măsurilor legislative privind implementarea 

descentralizării 

Obiectiv 3: Adaptarea ofertei educaţionale atât la nevoile elevilor cât şi la cerinţele de pe 

piaţa muncii la nivel naţional şi european, prin obținerea de noi acreditari 

Obiectiv 4: Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de 

parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Ţinta 6: Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale 

Obiectiv 1: Participarea elevilor la acțiuni educative școlare si extrașcolare  

Ţinta 7: Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii în vederea creșterii competitivităţii, a  

dezvoltării personale si a potenţialului de angajare 

Obiectiv: Acreditarea  şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în meserii noi din 

domeniul transporturilor si constructiilor. 

 

 

Motivarea necesităţii, fezabilităţii şi a oportunităţii PAS 

 
PAS  la  nivelul  Colegiului  Tehnic  de  Transporturi si Constructii Iasi este o continuare a 

PAS 2010- 2016, fundamentat pe PRAI şi PLAI şi adaptat la tendinţele previzionate şi datele 

concrete ale contextului naţional şi local, la cerinţele pieţei muncii,  precum  şi  la datele  concrete  

ale  şcolii  (analizate  în  studiul  diagnostic efectuat)  şi nevoile identificate ale educabililor. 

Setul de  valori  care  alcătuieşte  cultura  Colegiului  Tehnic  de  Transporturi si Constructii 

Iasi este într-o strânsă corelaţie cu  obiectivele şi ţintele stabilite la nivel local,  regional şi naţional. 

Analiza celor prezentate va fundamenta decizii care vor conduce  

la  creşterea  legitimităţii  şi  recunoaşterii  şcolii,  la  creşterea  satisfacţiei  beneficiarilor  (elevi, 

angajatori,  părinţi  etc.)  şi  la  asumarea  responsabilităţii  propriei  dezvoltări,  ceea  ce  va  

conduce la creşterea autonomiei. 

•Cât  de  buni  suntem    ?  

(prin  comparaţie  cu  standardele  în  vigoare,  cu  cerinţele  

beneficiarilor dar şi cu ceea ce se întâmplă în alte instituţii de învăţământ similare –din ţară). 

•De  unde  ştim  cât  de  buni  suntem?  

(prin  crearea  unei  baze  solide  de  date,  de dovezi, care să fundamenteze judecata privitoare la 

„cât de buni suntem”). 

•Ce vom face în continuare pentru a deveni şi mai buni  ?  

(prin decizii privitoare la programe şi acţiuni menite să asigure respectarea standardelor, 

îndeplinirea cerinţelor beneficiarilor  şi,  respectiv,  pentru  a  ne  putea  compara  cu  „cei  mai  buni  

dintre  cei buni”). 

Sunt întrebările la care şcoala încearcă mereu să răspundă prin ţintele pe care şi le-a propus în 

documentele programatice şi prin activităţile derulate pentru atingerea acestora. 
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PRIORITATEA 1: ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

Ţinta 1: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Obiectiv 1: Implementarea sistemului naţional privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale prin Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității, pentru formarea competenţelor necesare într-o societate în schimbare  

Obiectiv 2: Creșterea calității managementului instituției 

Obiectiv 3: Dezvoltarea profesională continuă a personalului de conducere, a personalului didactic şi didactic auxiliar 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivelor: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 
Indicatori de performanţă 

1.1. Dezvoltarea culturii 

calităţii la nivelul unităţii 

de învăţământ 

Implementarea şi analiza 

criteriilor de performanţă în 

perspectiva unei educaţii de 

calitate 

Permanent 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabili arii 

curriculare, 

Cadre didactice 

ISJ 

ARACIP 

Nu necesită 

finanţare 

 Funcţionarea C.E.A.C. 

în conformitate cu 

prevederile legislative 

în vigoare; 

 Existența manualului 

calității, procedurile 

corespunzătoare și a 

planului de 

îmbunătățire  

 Existenţa R.A.E.I. 

1.2.Diseminarea 

informaţiilor privind 

cadrul asigurării calităţii 

în educaţie  

Proiectarea riguroasă a  

tuturor activităţilor la 

nivelul fiecărei structuri 

funcţionale din şcoală   

Realizarea planului 

operaţional privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

Octombrie 2017 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabili arii 

curriculare 

 

ISJ 

ARACIP 

Nu necesită 

finanţare 

 Existenta planuri 

operaționale la nivelul 

fiecărei structuri 

funcționale din școala 
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1.3.Formarea membrilor 

C.E.A.C. din unitățile de 

învățământ 

Participarea a cel puţin 2  

dintre cadrele didactice din 

şcoală la programe de 

formare în conformitate cu 

Legea Asigurării Calităţii în 

Educaţie 

Conform 

ofertei 

ISJ/CCD de 

formare 

Director, 

Responsabil CEAC, 

Responsabil 

formare continuă 

ISJ 

CCD 

Alţi 

furnizori de 

formare 

Fonduri 

pentru 

formare 

(MENCS, 

ISJ, 

CCD) 

1200 lei 

 2 cadre didactice 

formate in scopul 

implementării 

procedurilor şi 

activităţilor de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii în activitatea 

educativă şi în 

cea managerială 

1.4.Utilizarea platformei 

electronice ARACIP în 

vederea realizării 

Raportului Anual de 

Evaluare Internă 

Actualizarea bazei de date a 

şcolii, în vederea realizării 

anuale a RAEI, a planului de 

îmbunătăţire a calităţii şi a 

strategiei de evaluare internă 

a calităţii 

Octombrie 2017 
Director, 

Responsabil CEAC 

ISJ 

ARACIP 

Nu necesită 

finanţare 

 Încărcarea platformei 

on – line cu datele 

necesare 

1.5. Monitorizarea 

acţiunilor care vizează 

evaluarea şi ameliorarea 

serviciilor educaţionale la 

nivelul unităţii de 

învăţământ 

Identificarea punctelor slabe 

în fiecare compartiment şi 

stabilirea căilor de remediere 

ale acestora, formarea 

echipelor de monitorizare; 

stabilirea termenelor de 

realizare şi a indicatorilor de 

performanţă 

Octombrie 2017 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabil CEAC, 

Responsabili arii 

curriculare 

ARACIP 

ISJ 

Nu necesită 

finanţare 

 Existenţa planului de 

măsuri privind 

îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor 

educaţionale, elaborat 

în concordanţă cu 

necesităţile identificate 

prin rapoarte de 

evaluare 

internă/externă 

1.6. Eficientizarea 

procesului instructiv – 

educativ, urmare a 

evaluărilor realizate prin 

Realizarea de asistențe/ 

interasistențe la ore pentru 

identificarea nevoilor de 

formare /perfecţionare ale 

Permanent 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabili arii 

curriculare 

ISJ 

Universitatea 

”Al. I. Cuza” 

Universitatea 

Nu necesită 

fonduri 

 Creșterea cu încă 10% 

a numarului de 

asistenţe efectuate de 

directori si șefii de 
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asistenţe/ interasistenţe şi 

prin inspecţii curente/ 

speciale 

cadrelor didactice ”Gh.Asachi” catedre și justificarea 

realizării acestora pe 

baza fișelor de 

asistență semnate de 

cadrul didactic asistat 

1.7. Asigurarea consilierii 

/ consultanţei cadrelor 

didactice şi a feed-back-

ului necesar în stabilirea 

căilor de acţiune pentru 

asigurarea egalităţii de 

şanse tuturor profesorilor. 

Creşterea calităţii activităţii 

didactice 
Permanent 

Directorii 

Şefii de catedră 
CEAC  

 Analiza individuală a 

fiecărei lecţii asistate, 

cu evidenţierea tuturor 

punctelor tari şi slabe 

1.8. Elaborarea unei 

strategii de evaluare a 

calităţii prin prisma 

criteriilor de performanţă  

Îmbunătăţirea calităţii 

procesului instructiv-

educativ 

Octombrie 2017 
Director,  

Comisia CEAC 

ISJ, 

ARACIP 

 

 

Nu necesită 

fonduri 

 Toate catedrele vor 

avea strategii elaborate 

1.9. Elaborarea 

procedurilor şi 

instrumentelor de 

autoevaluare 

instituţională, în acord cu 

prevederile legale 

Respectarea cadrului legal  Octombrie 2017 Responsabil CEAC 

ISJ, 

ARACIP 

 

Nu necesită 

fonduri 

 Întocmirea tuturor 

documentelor comisiei  

1.10. Utilizarea 

rezultatelor autoevaluării 

pentru optimizarea 

funcţionării şi dezvoltării 

instituţiei. 

Ameliorarea / eliminarea 

punctelor slabe 
Semestrial 

Responsabil CEAC 

Responsabilii 

comisiilor 

ISJ, 

ARACIP, 

MENCS 

Nu necesită 

fonduri 

 Întocmirea planurilor 

remediale pentru toate 

disfuncţiile constatate  

1.11. Facilitarea accesului 

personalului didactic la 

Creşterea gradului de 

implicare a personalului 
Permanent Responsabil CEAC 

ISJ, 

ARACIP 

Nu necesită 

fonduri 

 Amenajarea unui 

avizier 
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informaţii privind 

introducerea sistemelor de 

asigurare a calităţii 

didactic   Informări semestriale 

în CP 

2.1.Menținerea unui ethos 

școlar pozitiv și a unei 

culturi organizaționale 

optime și relevante 

Desfășurarea in condiții 

optime a unui proces 

instructiv educativ de 

calitate 

Permanent 

Cadre didactice 

Personalul 

angajat al școlii 

 
Nu necesită 

fonduri 

 Soluționarea 100% a 

stărilor conflictuale 

2.2. Formarea membrilor 

CA în domeniul 

managementului 

școlar prin participare la 

cursuri de formare 

organizate de instituții 

abilitate 

Participarea la programe 

Schimburi de experiența/ 

conferințe, dezbateri 

Conform 

graficului ISJ, 

CCD sau 

Universitatea 

”Al. I. Cuza 

Directori, 

Responsabil 

formare 

continuă 

CCD 

Alți 

furnizori de 

formare 

Fonduri 

Proprii 

1500 lei 

 2 cadre didactice 

participante la 

cursurile de formare in 

management 

educațional 

2.3. Consultarea CA, a 

CEAC, a secretarului sef 

si a administratorului 

financiar in vederea 

elaborării Planului de 

Acțiune a Scolii si a 

proiectului de buget. 

Realizarea planului de 

acțiune al scolii si a 

proiectului de buget conform 

legislației in vigoare 

Permanent 

Directorul 

Serviciul 

contabilitate 

 

ISJ 

Consiliul 

local 

Nu necesită 

fonduri 

 Practicarea unui 

management 

implicativ la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

 Încadrarea în bugetul 

de venituri şi 

cheltuieli; 

 Respectarea legislaţiei 

în vigoare 

2.4. Monitorizarea 

implementării Sistemului 

de Control Managerial 

Intern la nivelul școlii 

Implementarea Sistemului 

de Control intern managerial 

in toate compartimentele 

unității școlare 

Conform 

graficelor 

Primăriei 

Directori, 

Responsabili arii 

curriculare, Șefi 

compartimente - 

președinte SCIM 

pe școală 

Primăria 

Iași 

ISJ 

Fonduri 

Proprii 

200 lei 

 Documentele realizate 

și prezentate la timp 

 Procent de 

implementare 

a acțiunilor 
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3.1. Consilierea cadrelor 

didactice pentru înscrierea 

la gradele didactice 

Cadre didactice care vor 

susţine definitivat, gradul II 

,gradul I și doctorat 

Activităţi metodice în cadrul 

comisiilor metodice 

 

Director, 

Responsabil cu 

formarea continuă 

Responsabili arii 

curriculare 

ISJ 

CCD 

Nu necesită 

finanţare 

 Număr de cadre 

didactice înscrise la 

gradele didactice 

3.2. Dezvoltarea 

personală şi profesională 

a cadrelor didactice din 

perspectiva abordării 

predării şi învăţării 

bazate pe competenţe 

Cadre didactice competente 

pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate 

Permanent 

Mai 2018 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Formatori 

Cadrele didactice  

ISJ 

CCD 

Nu necesită 

finanţare 

 participarea unui 

numar de 15 cadre 

didactice la programe 

de formare pentru 

predarea-învăţarea 

bazată pe competenţe 

3.3. Actualizarea bazei 

didactice cuprinzând 

cadrele didactice 

participante la cursuri de 

formare 

Baza de date pentru fiecare 

comisie metodică/ 

pentru personalul didactic si 

pentru personalul 

didactic auxiliar 

 

Noiembrie 

2017 

Responsabil 

comisie de 

perfecţionare 

CCD 

ISJ 

Nu necesită 

finanţare 

 Baza de date cu 

personal didactic si 

didactic auxiliar 

participante la cursuri 

de formare 

3.4. Identificarea nevoilor 

de formare a personalului 

didactic şi realizarea listei 

cadrelor didactice care nu 

au acumulat un număr de 

90 de credite în ultimii 5 

ani 

Participarea la programe de 

formare cadrelor didactice 

care nu au acumulat un 

număr de 90 de credite în 

ultimii 5 ani 

Noiembrie 

2017 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare, 

Directori 

CCD 

ISJ 

Universităţi 

Buget 

republican, 

Buget local, 

Venituri 

proprii 

2000 lei 

 Participarea la progr. 

de formare a cel putin 

25 de cadrele didactice 

dintre celemcare nu au 

acumulat un număr de 

90 de credite în ultimii 

5 ani 

3.5. Implicarea cadrelor 

didactice in activităţile 

metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice: comisii 

metodice, catedre şi 

cercuri pedagogice, 

Creşterea calităţii 

activităţilor comisiilor 

metodice, catedrelor şi 

cercurilor pedagogice 

Permanent 

 

Şefi comisii 

metodice, 

Responsabil 

comisie de 

perfecţionare, 

ISJ, CCD, 

Universităţi 

Venituri 

Proprii 

3000 lei 

 30 de cadre didactice 

participante activităţile 

metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice: 

comisii metodice, 

catedre şi cercuri 
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simpozioane, conferinţe, 

sesiuni de comunicări 

ştiinţifice  

Directori pedagogice 

 5 lucrări publicate si 

prezentate la simp., 

conf.e şi sesiuni de 

comunicări științifice  

3.6. Popularizarea ofertei 

de cursuri de formare în 

ţară/străinătate în rândul 

cadrelor didactice 

Cadre didactice competente 

pentru asigurarea unui 

învățământ de calitate 

Permanent 

Directori 

Responsabil 

comisie de 

perfecţionare 

ISJ, C.C.D. 

ANPCDEFP 

Universități 

Fonduri 

proprii, 

5000 lei 

Fonduri 

europene 

 cel putin 2 cadre 

didactice participante 

la cursuri formare in 

strainatate si cel putin 

2 programe de formare 

accesate 

 

Ţinta 2: Propagarea bunelor practici la nivelul scolii în ceea ce privește proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu 

cerinţele actuale ale reformei învăţământului 

Obiectiv 1: Creşterea performanţei şcolare la toate disciplinele de învăţământ prin centrarea educaţiei pe elev şi competenţe 

Obiectiv 2: Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competenţelor-cheie 

Obiectiv 3: Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, creşterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat cu 5% 

Obiectiv 4: Inițierea si dezvoltarea unor strategii de instruire diferențiata a elevilor in vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare si reducerii 

absenteismului si abandonului școlar 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Aplicarea curriculumului 

naţional, în conformitate cu 

planurile cadru şi cu 

programele şcolare în 

vigoare 

Planificări calendaristice 

pentru fiecare disciplina 

de studiu 

Permanent 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabili arii 

curriculare, 

Cadre didactice 

ISJ 
Nu necesită 

fonduri 

 Parcurgerea 

integrală a materiei 

la toate disciplinele 

de studiu 
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Realizarea unui proces 

didactic de calitate, 

prin diversificarea şi 

modernizarea strategiilor de 

predare-învăţare,  utilizarea 

metodelor activ-participative. 

Minim 50% din cadrele 

didactice să utilizeze în 

procesul de predare –

învăţare metodele activ 

participative 

 

Permanent 

Director, 

Director adjunct, 

Responsabili arii 

curriculare 

CCD, 

ISJ 

Nu necesită 

fonduri 

 Îmbunătățirea 

rezultatelor elevilor 

prin stimularea 

interesului acestora 

pentru studiu şi 

pentru disciplină 

Participarea la cursuri de 

perfecţionare a cadrelor 

didactice privind aplicarea 

curriculum-ului, a metodelor 

de învăţare activ-participative, 

centrate pe elev şi a metodelor 

alternative de evaluare; 

Minimum 1/3 dintre ore se 

vor desfăşura utilizând 

metode active de învăţare  

70 % din personalul 

didactic participă la 

cursurile organizate pe 

metodelor alternative de 

evaluare 

Permanent 
Comisia de 

perfecţionare 

CCD, 

Universități

Alţi 

furnizori 

de formare 

Fondurile 

furnizorilor 

de formare 

Fonduri 

proprii 

1300 lei 

 Numărul cursurilor 

şi a cadrelor 

didactice formate 

 Dosarele comisiilor 

metodice (fisele de 

progres școlar). 

 Administrarea unor 

chestionare de 

impact 

Asigurarea permanentă 

a unei comunicări eficiente 

între profesori – elevi şi 

părinţi, urmărindu-se 

motivarea elevilor pentru 

propria dezvoltare şi progres 

școlar 

Îmbunătățirea rezultatelor 

școlare ale elevilor 

 

Permanent 

Director, 

Director adjunct, 

Diriginţi, 

Profesor 

psihopedagog 

Părinţi, 

CJRAE 

Nu necesită 

fonduri 

 Existenţa 

contractelor de 

parteneriat şcoală – 

familie. 

 Numărul de 

parteneriate de 

colaborare. 

 Numărul ședințelor 

cu părinții 

 Frecvența 

activităților realizate 

de psihopedagogul 

școlar. 
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Identificarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor fiecărei 

clase şi stabilirea stilului 

dominant al clasei.  

Eficientizarea procesului 

de instruire 

La început de 

an școlar 

Psihologul şcolar 

Diriginţii 

Cadrele didactice 

Responsabili 

comisiilor metodice 

ISJ 

CJRAE 

Nu necesită 

fonduri 

 Existenţa 

informaţiilor privind 

stilurile de învăţare 

în toate cataloagele 

Adaptarea metodelor 

didactice la stilurile de 

învăţare pentru asigurarea 

egalităţii de şanse tuturor 

elevilor 

Eficientizarea procesului 

de instruire 
Permanent 

CEAC 

Directorii 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Nu necesită 

fonduri 

 80% dintre 

profesorii asistaţi ţin 

cont de stilurile de 

învăţare 

Diversificarea modalităţilor 

de evaluare a elevilor, 

focalizate pe valorizarea 

creativităţii, participării 

active, lucrului in echipă, 

capacităţii de răspuns la 

solicitări reale, la situaţii 

concrete. 

Evaluarea obiectivă a 

competenţelor elevilor  
Permanent 

Director, 

Responsabili arii 

curriculare, 

ISJ 

CJRAE 

CCD 

Nu necesită 

fonduri 

 În 90% din lecţiile 

asistate sunt utilizate 

cel puţin 2 

instrumente sau 

metode de evaluare 

 Diminuarea cu 10% 

a elevilor care 

înregistrează eşec 

şcolar; 

 Creşterea 

procentului de 

promovabilitate la 

examenul de 

bacalaureat cu 5%. 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice în vederea utilizării 

soft-urilor educaţionale 

în procesul didactic 

Utilizarea softurilor 

educaţionale în scopul 

adaptării demersului 

didactic la particularităţile 

elevilor 

Permanent Şefi de catedră 

Furnizori de 

softuri 

educaționale 

Fonduri 

extrabugetare 

2400 lei 

 Participarea a cel 

puţin 2 profesori la 

stagii de pregătire 

pentru utilizarea 

TIC, AEL şi a 
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catalogului 

electronic în 

procesul de predare-

învăţare  

Perfecţionarea continua a 

personalului administrativ 

(secretariat, contabilitate, 

administraţie) în vederea  

aplicării noilor soft-uri in 

domeniu 

100% din personalul 

angajat în servicii de 

secretariat şi contabilitate 

vor  opera pe calculator 

 

Permanent 

 

 

Şefi compartimente 

 

SIVECO 

Alţi 

furnizori de 

formare 

Univ. Tehn. 

“G. Asachi” 

Iași 

Fondurile 

furnizorilor 

de formare 

  

 cel putin 1 program 

de formare si cel 

putin 2 participanți 

din cadrul 

personalului 

administrativ la 

cursuri in domeniul 

IT 

Aplicarea sistemului de 

evaluare predictivă la toate 

disciplinele 

Stabilirea nivelului de 

competenţă al elevilor prin 

aplicarea testelor iniţiale 

Octombrie 

2017 

Cadrele 

didactice 

MENCS 

ISJ 

Nu necesită 

finanţare 

 Centralizarea 

rezultatelor testelor 

iniţiale 

Centralizarea rezultatelor la 

testele iniţiale şi întocmirea 

raportului 

Realizarea planurilor 

remediale în vederea 

orientării şi optimizării 

învăţării 

Octombrie 

2017 
Comisii metodice 

MENCS 

ISJ 

Nu necesită 

finanţare 

 Existenta planurilor 

remediale 

Valorificarea rezultatelor 

evaluărilor 

Informarea părinţilor şi 

elevilor şi asigurarea feed 

back-ului 

Permanent Diriginţii Profesorii 

Fonduri 

proprii 

500 lei 

 Toţi elevii şi cel puțin 

80% din părinţi vor fi 

informaţi cu privire 

la rezultatul 

evaluărilor 

Adaptarea programului de 

învăţare la particularităţile 

elevilor 

 

Înregistrarea unui real 

progres şcolar evidenţiat 

prin rezultatele obţinute la 

testele finale 

 

Iulie 

2018 

Cadrele 

didactice 

MENCS 

ISJ 

Nu necesită 

finanţare 

 Rezultate 

îmbunătățite ale 

elevilor la testele 

finale 
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Urmărirea aplicării 

standardelor naţionale 

de evaluare/ autorizare/ 

acreditare 

Creşterea ratei de succes 

şcolar în rândul unui 

număr cât mai mare de 

elevi / Integrarea pe piaţa 

muncii. 

Iulie 

2018 

Cadrele 

didactice 

MENCS 

ISJ 

Nu necesită 

finanţare 

 Creşterea procentului 

de promovabilitate la 

Bacalaureat cu 5% 

fata de anul școlar 

precedent, 

concomitent cu 

cresterea 

promovabilitatii la 

clasele terminale. 

Obţinerea unei diagnoze 

privind calitatea 

învăţământului 

Realizarea unei baze de 

date cu progresele 

înregistrate de elevi la 

disciplinele la care se 

susţin  examene naţionale 

Oct. 

2017 

Cadrele didactice 

Secretariat 
ISJ 

Fonduri 

extrabugetare 

4000 lei 

 Existenta bazei de 

date cu progresul 

elevilor la 

disciplinele de 

bacalaureat 

Creşterea gradului de 

responsabilizare a cadrelor 

didactice 

Asumarea şi analiza 

rezultatelor de la 

examenul de bacalaureat 

şi a celor de la examenul 

de certificare a 

competenţelor 

profesionale 

Realizarea planurilor 

remediale 

Septembrie 

2017 

Responsabili 

comisii metodice 
ISJ 

Nu necesită 

fonduri 

 Existenta planurilor 

de măsuri remediale 

eficiente pentru 

creșterea procentului 

de promovabilitate la 

Bacalaureat 

Creşterea performanţei la 

examenele de bacalaureat şi a 

celor de competenţe 

profesionale prin participarea 

la simulările acestor examene 

Organizarea a cel puţin 

două simulări ale 

examenului de bacalaureat 

2018 

Decembrie 

2017 

Martie 2018 

Director 

Comisie simulare 

Bacalaureat 

ISJ 

Fonduri 

extrabugetare 

1500 lei 

 cel putin 80% dintre 

elevi vor fi prezenți 

la examenul de 

simulare Bacalaureat 

 Creşterea procentului 

de promovabilitate la 
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Bacalaureat, cu 

minim 5% fata de 

anul scolar precedent 

Activitatea 1 – Proiect ROSE 

„ProBac – minte absorbanta 

si mediu de invatare”-  

Realizarea pregatirii 

remediale intr-un spatiu de 

invatare ergonomic amenajat 

pe principii Montessori 

pentru cresterea 

promovabilitatii la 

Bacalaureat  

-  10 elevi din grupul țintă 

de clasa a XII a vor 

susține anual examenul de 

bacalureat 

-  5 elevi de clasa a XII 

din grupul țintă vor 

promova anual examenul 

de bacalaureat (50%)   

ajungand pana la 80 % (8 

elevi) aferent grupului 

tinta  

- elaborarea ghidului 

remedial 

- îmbunătățirea 

competențelor de 

comunicare, de calcul, de 

înțelegere a textului și de 

utilizare a limbajului 

specific adecvat 

disciplinelor de 

bacalaureat a unui număr 

de 18 de elevi 

4 ani de la data 

semnarii 

contracului 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 Functionarea 

proiectului la nivel de 

scoala pe parametri 

proiectati la nivel de 

grup tinta 

Activitatea 2 – Proiect ROSE 

„Cariera se construiește în 

școală” 

- 50 de elevi din grupul 

tinta (83%) vor elabora 

portofolii anuale conform 

activitatilor, cu  crestere 

de   pana la 90% pe patru 

ani 

- promovabilitate in clasa 

a XII-a pentru cel putin 48  

elevi din grupul tinta 

4 ani de la data 

semnarii 

contracului 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

Functionarea proiectului 

la nivel de scoala pe 

parametri proiectati la 

nivel de grup tinta 
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(80%) cu crestere de   

pana la 90% in patru ani 

- teme realizate pentru 

acasa disciplinele 

considerate „grele” sub 

îndrumarea profesorilor de 

la diferite discipline. 

- toti elevii clasei a XII 

vor dobandi competente 

profesionale cognitive si 

de executie 

- toți elevii vor participa la 

stagiul de practica, la 

facultate vor dobândi 

cunoștințe și abilități 

despre noua tehnologie 

(know how) și vor învăța 

să lucreze pe noile mașini 

cu tehn. avansată CNC; 

Activitatea 3 – Proiect ROSE 

„PRO SOCIALIZARE PRIN 

SPORT ȘI PREZENȚA LA 

ORE” 

- creșterea stimei de sine 

și a motivației de învățare 

a unui număr de 48 de 

elevi/an 

- competentele de 

comunicare imbunatatite 

si integrare in grup 

- imbunatatirea relației 

elev – școală – familie -

comunitate,  

- o mai buna intelegere a 

fenomenului de 

prosocializare 

-  prezenta la ore a 

grupului tinta de 60 elevi 

4 ani de la data 

semnarii 

contracului 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernament

ale 

Functionarea proiectului 

la nivel de scoala pe 

parametri proiectati la 

nivel de grup tinta 
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de min 90% 

Constituirea comisiei de 

diminuare și combatere 

a abandonului școlar 

Monitorizarea permanenta 

a activităților elevilor 

Septembrie 

2017 
Director 

ISJ 

CJRAE 
- 

 Decizie comisie 

 Procese verbale 

comisie 

Monitorizarea frecvenţei 

elevilor în vederea diminuării 

absenteismului 

şi abandonului şcolar 

Realizarea unei baze de 

date pentru monitorizarea 

absenteismului si a 

planului de masuri 

Permanent 

Director, 

Director adjunct, 

Secretar şef, 

Diriginţi 

Resp. comisii 

metodice 

C.J.R.A.E., 

O.N.G.-uri 

de 

profil 

Surse proprii 

300 lei 

 Diminuarea cu minim 

20% a numărului de 

absente si a cazurilor 

de abandon 

Urmărirea săptămânală a 

rezultatelor la învăţătură şi a 

frecvenţei la cursuri, 

identificarea elevilor cu 

probleme de adaptare 

Fişe de observaţie pentru 

elevii cu probleme şi 

analiza evoluţiei acestora. 

Întocmirea planurilor 

remediale 

Permanent Cadrele didactice 

Asociaţia 

de 

Părinţi 

Fonduri 

extrabugetare  

200 lei  

 Existenta planurilor 

remediale 

Iniţierea şi derularea 

de activităţi de educaţie 

parentală şi de încurajare a 

participării părinților la 

procesul educaţional din 

şcoală şi din afara ei 

Lectorate cu părinţii; 

Participarea părinţilor la 

diverse activităţi 

organizate de şcoală; 

Informarea permanenta a 

părinţilor in legătură 

cu situaţia şcolară a 

copiilor; 

Noiembrie 

2017-Iunie 

2018 

Director, 

Psihopedagog 

şcolar 

Responsabil 

relația cu părinții 

ISJ 

CJRAE 

ONG – uri 

Părinți 

Fonduri 

extrabugetare 

200 lei 

 Numărul de programe 

derulate 

 Analiza hestionarelor 

de impact 

 Implicarea si 

consilierea părinților 

Continuarea si dezvoltarea 

unor programe socio – 

educaționale menite sa 

stimuleze participarea 

școlara si sa reducă 

absenteismul, sa sprijine 

Creşterea numărului de 

elevi reabilitaţi şi 

reintegraţi şcolar 

Reducerea numărului 

elevilor care nu au răspuns 

pozitiv în programul în 

Permanent 

 

Director 

Consilier 

educativ 

Consilier școlar 

CJRAE 

ISJ 

Părinți 

ONG - uri 

Fonduri 

extrabugetare 

300 lei 

 Numărul de programe 

inițiate/ dezvoltate 

 Diminuarea 

numărului de 

absente nemotivate 

cu min. 10% 
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accesul elevilor aflați in 

situație de risc la educația de 

calitate 

care au fost integraţi 

Implicarea scolii in 

parteneriate/ proiecte pe 

problematica abandonului 

școlar 

Participarea elevilor din 

școala la proiecte pe 

problematica abandonului 

școlar 

Permanent 

Director, 

Psihopedagog 

şcolar 

 

ISJ 

CJRAE 

ONG - uri 

Resurse 

proprii 

300 lei 

 Numărul de 

parteneriate 

 Reducerea 

absenteismului 

școlar cu 10% fata de 

anul școlar 2016 - 

2017 

Crearea de parteneriate 

cu alte unități din 

învățământul tehnic 

profesional si cu agenți 

economici, in vederea 

atragerii elevilor către 

școala si a formarii 

competentelor specifice 

din domeniu 

Parteneriate  adaptate la 

nevoile şi interesele 

elevilor 

Permanent 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

aria curriculară 

Tehnologii 

Instituții de 

învățământ 

tehnic si 

profesional 

Agenți 

economici 

Resurse 

proprii 

200 lei 

 cel putin 5 

parteneriate 

 cel putin 30% din  

absolvenți vor fi 

angajați de agenții 

economici la care au 

făcut instruirea 

practica 

 Obținerea unui 

procent de promovare 

de 100%  la 

examenele de 

certificare 

profesionala 
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PRIORITATEA 2: ASIGURAREA ACCESULUI  TUTUROR COPIILOR/ELEVILOR LA SERVICIILE EDUCAŢIONALE 

Ţinta 3: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale 

Obiectiv 1: Sprijinirea constanta a elevilor cu nevoi speciale de învăţare pentru integrarea rapidă în colectiv si eliminarea oricăror forme de           

                    discriminare si segregare 

Obiectiv 2. Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

Obiectiv 3. Continuarea procesului de modernizare si dotare a unităţii școlare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Identificarea elevilor cu 

nevoi speciale si cooperarea 

permanentă între 

psihopedagogul şcolii şi 

diriginţi pentru integrarea în 

colectiv a elevilor cu nevoi 

speciale 

Selectarea elevilor pentru 

grupul tinta al proiectului 

ROSE pe baza de procedura 

Fişe de observaţie pentru 

fiecare elev; 

Şedinţe individuale şi de 

grup cu aceştia; 

 

 

Formarea grupului tinta al 

proiectului ROSE 

15 octombrie 

2017 

 

 

 

 

conform 

graficului 

Director adj. 

Coordonator 

programe educative 

Diriginţi 

 

 

Echipa proiect 

ROSE 

Psihologul 

şcolii 

CJRAE 

 

 

ISJ 

Extrabugetar 

200 lei 

 

 

 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 Centralizator elevi cu 

nevoi speciale 

 

 

Existenta bazei de date 

cu grupul tinta al 

proiectului ROSE 

Analizarea si dezbaterea 

periodica a procesului de 

segregare/ desegregare, 

respectiv implementarea 

Ordinelor 1540, 1529/2007, 

Notificarea 28463/ 

03.03.2000, OMEN 

nr. 3533/ 31.03.1999 

Implementarea unor 

măsuri în vederea 

eliminării segregării 

Permanent 
Director, 

Director adjunct, 

ISJ 

ONG - uri 
 

 Diminuarea cazurilor 

de segregare 

 Planuri de acţiune 

privind 

desegregarea 
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Promovarea principiilor 

educaţiei incluzive şi 

elaborarea unui plan de 

măsuri pentru promovarea 

acestora 

Elevii cu probleme legate 

de absenteism, elevii cu 

nevoi speciale vor fi 

incluși in diferite proiecte 

si activități pentru a-i 

motiva si a reduce 

absenteismul 

Permanent 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

a şcolii 

Cadre didactice 

 

 

 

ISJ 

CJRAE, 

Elevi. 

părinţi, alţi 

factori 

educaţionali 

 

Extrabugetar 

200 lei 

 

Sponsorizare 

200 lei 

 

 

 100% din principii 

sunt atinse 

Aplicarea strategiilor de 

diferenţiere şi 

individualizare a învăţării la 

elevul cu CES integrat 

in învățământul de masa 

Creşterea numărului de 

cadre didactice care aplică 

programele centrate pe 

lucrul diferenţiat 

Permanent 

Director adjunct, 

Psihopedagog 

şcolar 

Comisia CES 

ISJ 

CJRAE 

O.N.G.-uri 

Nu necesită 

fonduri 

 Creșterea numărului 

de cadre didactice 

implicate in aplicarea 

practicilor de lucru 

incluzive cu 2% mai 

mult faţă de anul 

şcolar precedent 

Utilizarea softurilor 

educaţionale în cadrul 

orelor de instruire 

diferenţiată a elevilor 

Utilizarea soft-urilor 

educaţionale adecvate în 

procesul didactic 

Utilizarea eficientă a 

cabinetelor din şcoală 

dotate cu calculatoare şi 

videoproiectoare, 

conectate la Internet; 

Permanent 
Responsabili 

comisii metodice 
ISJ 

Nu necesită 

fonduri 

 Creșterea cu 5% a 

numărului orelor 

desfășurate in 

cabinetele dotate cu 

calculatoare 

Acordarea de ajutoare 

materiale elevilor cu 

situaţie materială precară 

Burse pentru ajutorarea 

copiilor cu situaţie 

materială precară 

Octombrie 

2017 

Director 

C.A. 

Agenţi 

economici 

Sponsorizări 

2000 lei 

 Număr de burse 

acordate 

Motivarea elevilor pentru a 

participa la cursuri, la 

activitati remediale, de 

sprijin si prosociale aferente 

O masa calda pentru 60 de 

elevi implicati in proiectul 

ROSE 

conform 

graficului de 

activitati 

CA,  directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 Existenta bazei de 

date cu elevii care au 

beneficiat de hrana 
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proiectului ROSE 

- Reabilitare si dotare 

ateliere şcoală;  

- Achiziționarea unei noi 

rețele de calculatoare pentru 

cabinetele de specialitate; 

- Dotarea laboratoare tehnice 

cu echipamente moderne si 

ergonomice; 

- Modernizarea bazei 

sportive;  

- Modernizarea spaţiilor de 

cazare si dotarea acestora cu 

mobilier adecvat;  

- Finalizarea operațiilor de 

montare termopan la toate 

geamurile din școala si din 

cămin; 

- Informatizarea bibliotecii. 

 

Condiţii optime de 

desfăşurare a activităţilor 

didactice 

 

Îmbunătățirea 

parametrilor calității vieții 

școlare 

 

Creșterea calității 

procesului instructiv-

educativ 

 

Modernizarea şi 

eficientizarea procesului 

instructiv-educativ 

 

Noiembrie 

2017 

 

Martie 2018 

 

 

Noiembrie 2017 

 

 

In etape pana in 

august 2018 

In etape pana in 

august 2018 

In etape pana in 

august 2018 

 

august 2018 

 

 

 

 

Echipa managerială 

a şcolii; 

Administrator 

financiar 

 

 

 

 

Primărie 

Agenţi 

economici 

Minister, 

ISJ 

 

Primăria 

IASI 

Buget local 

Extrabugetar 

15000 lei 

 

Extrabugetar 

5000 lei 

 

Buget stat 

50000 lei 

 

Primăria 

IASI 

Buget local 

400000 lei 

 

Primăria 

IASI 

250000 lei 

Guvern 

Fonduri 

guvernament

ale 

Primărie + 

fonduri 

extrabugetare 

500 lei 

 Dotare 30% cu 

mobilier şcolar nou a 

atelierelor 

 

 Rețea de 20 de 

calculatoare 

performante 

 

 50% din laboratoarele 

tehnice dotate cu 

echipamente moderne 

si ergonomice 

 

 Achiziționarea de 

mobilier pentru 

cămine, in etape cate 

un etaj in fiecare an 

școlar 

 

 Montarea de geamuri 

termopan la toate 

clasele, cabinetele si 

laboratoarele din 

școala  

 

 Existenta si 

funcționarea 

bibliotecii virtuale 
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Achizitionarea a doua retele 

de 10+ 8 calculatoare cu soft 

si office, a unor 

videoproiectare, laptopuri si 

alte materiale aferente 

activitatilor remediale, de 

sprijin si prosociale aferente 

proiectului ROSE;  

amenajarea unui spatiu de 

invatare ergonomic pe 

principii Montessori si a 

unui Centru de documentare 

si informare pentru elevi 

Realizarea unui spatiu de 

invatare ergonomic pe 

principii Montessori si a 

unui Centru de 

documentare si informare 

pentru elevi; 

 

conform 

graficului de 

activitati 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 Utilizarea eficienta a 

instrumentelor de 

lucru si dotarilor 

aferente proiectului 

ROSE 

 Executie bugetara –

proiect buget ROSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 97 

PRIORITATEA 3: SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA PERFORMANŢEI ÎN EDUCAŢIE 

Ţinta 4: Formarea unei atitudini eficiente si deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performatelor 

Obiectiv 1: Proiectarea activităţii didactice în concordanţă cu nevoile elevilor şi stimularea lor în vederea obținerii performantei 

Obiectiv 2. Încurajarea si susținerea excelentei in educație, performanţele elevilor cu aptitudini înalte 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Identificarea, stimularea şi 

încurajarea elevilor pentru a 

participa la concursuri, la 

cercuri ştiinţifice, la diferite 

proiecte educaţionale 

Numărul de elevi 

participanţi la olimpiadele 

şi concursurile şcolare 

mai 

2018 
Director 

Agenţii 

economici 

Comitetul 

de părinţi, 

ISJ 

Fonduri 

extrabugetare 

1500 lei 

 cel putin 20 de 

premii acordate 

elevilor pentru 

rezultate deosebite la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare 

Organizarea/participarea la 

sesiuni de comunicări 

ştiinţifice, simpozioane 

Participarea unui număr 

mare de elevi si cadre 

didactice la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, 

simpozioane 

Conform 

calendarului 

ISJ privind 

comunicările 

ştiinţifice, 

ISJ 

Directori 

Resp. com. 

metodice 

Profesori 

Universităţi 

Unităţile 

şcolare 

Agenți 

economici 

mass-media 

Sponsorizări, 

fonduri de la 

autorităţile 

locale, 

asociaţii 

1500 lei 

 cel putin 2 elevi din 

fiecare clasa – 

participanţi la sesiuni 

de comunicări 

ştiinţifice, 

simpozioane ; 

 cel putin 10 premii 

obținute. 

Crearea unui program de 

pregătire special 

pentru elevii capabili de 

performanţă 

Implicarea unui număr 

mare de cadre didactice in 

pregătirea elevilor 

capabili de performante 

Ian. 

2018 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

de 

discipline tehnice 

CCD, ISJ 

Venituri 

proprii 

1000 lei 

 Minim 1 elev 

participant pe 

fiecare disciplină  

Recompensarea elevilor cu 

rezultate deosebite la 

Decernarea de premii şi 

burse pentru rezultate 

mai 

2018 

Director 

C.A. 

Agenţi 

economici, 

Sponsorizări 

Venituri 

 Creșterea numărului 

de premii cu minim 
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olimpiade si concursuri 

școlare 

deosebite la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

Popularizarea acţiunilor 

şcolii prin mijloacele 

mass-media 

proprii 

1000 lei 

10% fata de anul 

școlar precedent 

Stimularea şi motivarea 

cadrelor didactice pentru 

pregătirea elevilor, în 

vederea participării la 

olimpiadele şi concursurile 

şcolare 

 

Popularizarea rezultatelor, 

recunoaşterea publică în 

cadrul festivităţi de 

premiere din cadrul 

Zilelor şcolii, Gala 

Excelenţei în Educaţie 

mai 

2018 

Director 

C.A. 

Agenţi 

economici, 

Venituri 

proprii 

500 lei 

 Creşterea cu cel 

putin 3 a numărului 

de cadre didactice 

care au elevi cu 

rezultate deosebite 

fata de anul scolar 

precedent 

Realizarea de programe 

pentru disciplinele opţionale 

care să promoveze valorile 

societăţii contemporane şi să 

vină în acord cu interesele 

elevilor 

Elaborarea CDL - urilor 

în raport cu opţiunile, 

aptitudinile şi interesele 

elevilor 

Oct. 

2017 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

de discipline 

tehnice 

ISJ, 

MENCS 

CA 

Nu necesită 

finanţare 

 Programe pentru 

disciplinele opţionale 

adaptate la nevoile 

elevilor si piață 

muncii 
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PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA AUTONOMIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN IMPLEMENTAREA UNOR STRATEGII 

MANAGERIALE EFICIENTE  

Ţinta 5: Atragerea în procesul de instruire a unor parteneriate şi colaborări externe în vederea implementării dimensiunii europene a educaţiei 

Obiectiv 1: Participarea activă a reprezentanților autorităților locale și a reprezentanților comunității la viața școlii 

Obiectiv 2: Aplicarea corectă a măsurilor legislative privind implementarea descentralizării 

Obiectiv 3: Adaptarea ofertei educaţionale atât la nevoile elevilor cât şi la cerinţele de pe piaţa muncii la nivel naţional şi european, prin obținerea 

de noi acreditari 

Obiectiv 4: Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Eficientizarea mecanismelor 

decizionale la nivelul şcolii 

pentru diferitele tipuri de 

decizii în domeniile 

curricular, financiar, 

al resurselor umane etc. 

Funcţionarea eficientă a 

CA, compartimentului 

financiar, secretariat, 

administrativ 

Permanent 
Directori, şefi 

de compartimente 

Primărie 

Consiliul 

local 

Agenţi 

economici 

Nu necesită 

finanţare 

 Funcționarea 

eficienta a tuturor 

compartimentelor 

scolii 

Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare instituţională între 

şcoală şi CCD, universităţi, 

organizaţii ale societăţii 

civile, autorităţi publice, 

agenţi economici şi instituţii 

de cultură. 

Diversificarea tipurilor 

de parteneriate încheiate 

- conform 

planurilor 

manageriale ale 

catedrelor și CA 

- directori 

membrii CA 

CCD 

Universităţi 

Autorităţi 

publice 

Instituţii de 

cultură 

Nu necesită 

finanţare 

 Activități realizate 

conform planificării 

Rezolvarea la termen a 

disfuncțiilor și a sesizărilor 

care vizează situații 

problemă apărute la nivelul 

Scăderea numărului 

disfuncțiilor și 

situațiilor problemă 

apărute 

permanent 

- CA 

Comisia de 

disciplină 

serviciul 

Reprezentanți 

ai 

comunității 

Reprezentanți 

Nu necesită 

finanţare 

 Număr mai mic fată 

de anul școlar 

precedent privitor la 

disfuncții și situații 
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instituției contabilitate 

serviciul 

secretariat 

ai părinților 

Poliția-

secțiaV 

problemă 

Reducerea fenomenelor de 

violenţă şi creşterea 

siguranţei în şcoală 

Derularea unor programe 

pentru prevenirea 

violentei  

 

Permanent 

Director adj. 

Consilier 

educativ 

Comisia de 

ONG-uri 

Asociaţii 

Poliţie 

Firme de 

pază 

Venituri 

proprii 

1000 lei 

 

 cel putin 2 elevi din 

fiecare clasa 

implicați în 

programe pentru 

prevenirea violentei 

Elaborarea planurilor 

manageriale şi operaţionale a 

unităţii 

Planuri operaționale 

întocmite conform 

priorităților PRAI si 

PLAI 

Anual director ISJ 
Nu necesită 

finanţare 

 Aplicarea în 

proporţie de 90% a 

planului managerial 

Elaborarea proiectului de 

buget 

Respectarea legislaţiei în 

vigoare 

Noiembrie 

2017 

Directori 

Contabil sef 
Primărie 

Nu necesită 

finanţare 

 Buget intocmit corect 

şi realist 

Cunoaşterea şi aplicarea 

legislaţiei şcolare în vigoare 

Respectarea legislaţiei în 

vigoare 
Permanent 

Director, 

personalul 

şcolii 

ISJ 

Primărie 

Nu necesită 

finanțare 

 Întregul personal al 

scolii respecta 

legislația in vigoare 

Iniţierea demersurilor 

pentru autorizarea/ 

acreditarea unităţii şcolare 

pentru noi calificări pentru 

nivelul liceal in domeniul 

transporturilor si 

constructiilor, în acord cu 

nevoile comunităţii locale şi 

dinamica forţei de 

muncă 

Calificări profesionale 

cerute de agenții 

economici: tehnician 

aviatie, tehnician 

metrolog, tehnician 

instalator pentru 

constructii 

octombrie - 

noiembrie 2017 

Directori CA 

Şefi de catedră 

Membrii 

comisiei de 

CEAC 

ISJ 

ARACIP 

Buget local 

Buget 

venituri 

proprii 

10000 lei 

 Obținerea 

autorizărilor 

 Constituirea unor echipe 

mixte şcoală-agent 

 

Inserția cat mai multor 

 

Anual, luna 

 

Consiliul de 

Parteneri 

economici 

 

Nu necesită 

 

 Cel puţin 75% rată 
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economic, şcoală-universităţi  

pentru înregistrarea şi 

urmărirea situaţiei 

absolvenţilor şcolii timp de 1 

an după angajare sau după 

admitere în învăţământul 

superior 

absolvenți pe piață 

muncii 

octombrie administraţie 

 

 

 

angajatori, 

Consiliul 

elevilor 

Asociaţia 

Comitetului 

de Părinţi, 

universități 

fonduri de succes pentru 

fiecare calificare la 1 

an de la angajare şi 

pentru cei care 

continuă studiile 

Identificarea şi implicarea 

partenerilor din rândul 

agenţilor economici în 

vederea susţinerii dezvoltării 

instituţionale a unităţii 

şcolare în acord cu cererea 

comunităţii locale 

Realizarea ofertei de 

şcolarizare în 

concordanţă cu cerinţele 

pieţii muncii 

Permanent 

Directori 

Catedra tehnică, 

Maiştri instructori 

Agenţi 

economici 

Autorităţi 

locale 

Nu necesită 

finanţare 

 Număr de parteneri 

implicaţi 

Promovarea unei ofertei 

educaţionale competitive în 

cadrul Târgului anual de 

oferte educaţionale 

Realizarea ofertei de 

şcolarizare în 

concordanţă cu cerinţele 

pieţii muncii 

Aprilie - 

Mai 2018 

Directori, şefi de 

catedra, 

Membrii comisiei 

de promovare a 

ofertei educaţ. 

Unităţi 

şcolare 

Buget 

venituri 

proprii 

15000 lei 

 Numărul de şcoli din 

mediul rural în care 

s-a prezentat oferta 

educaţională 

 

Fundamentarea realistă a 

planului de şcolarizare pe 

baza unei diagnoze 

pertinente a nevoilor 

comunităţii în vederea 

integrării şcolare şi 

profesionale a elevilor, in 

conformitate cu PLAI si 

PRAI 

Numărul de clase 

realizate raportat la 

numărul de clase propus 

 

oct 2017 

August 

2018 

Director, CA 

Şefi de catedră 

Cadre didactice 

ISJ 

CJRAE 

Agenţi 

economici 

Nu necesită 

finanţare 

 Realizarea 100% a 

Planului de 

şcolarizare ca urmare 

a popularizării ofertei 

şcolare, în rândul 

elevilor de 

gimnaziu 

Stabilirea Curriculumului la  Octombrie  ISJ Nu necesită  CDL avizate de către 
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decizia şcolii concordanţă cu 

interesele şi nevoile de 

educaţie ale elevilor, cu 

resursele de care dispune 

şcoala şi cu tendinţele 

actuale din societate 

Existenţa programelor 

CDL conform planului 

cadru în vigoare 

 

2017 Director adjunct 

Șefii catedrelor 

tehnice 

Agenţi 

economici 

finanţare I.S.J. 

Reactualizarea Planului de 

Acţiune al Şcolii pentru 

perioada 2017-2020 

PAS-ul sa corespundă 

criteriilor de evaluare 

Noiembrie 

2017 

Directori 

CEAC 

Comisia de 

întocmire PAS 

Primărie 

Agenţi 

economici 

 

Venituri 

Proprii 

1000 lei 

 PAS reactualizat 

2017-2020 

Elaborarea proiectului 

activităţilor şcolare şi 

extraşcolare şi al 

concursurilor şi olimpiadelor 

şcolare 

Implicarea elevilor in 

activităţile de orientare şi 

consiliere profesională 

Sept. 

/oct. 

2017 

Directori adj. 

Responsabil 

Comisie diriginţi 

Consiliul 

elevilor, 

Asociaţia de 

părinţi 

Fonduri 

extrabugetare 

200 lei 

 Proiecte de activităţi 

care să cuprindă 

minimum 5 

activităţi de orientare 

şi consiliere 

profesională 

Identificarea tuturor 

partenerilor, agenţi 

economici, pentru a asigura 

formarea conform ofertei 

şcolare 

Încheierea de contracte 

de colaborare si 

convenții  cu partenerii 

si agenții economici 

Anual  luna 

noiembrie 

Departamentul de 

marketing al şcolii 
AJOFM 

Fonduri 

extrabugetare 

100 lei 

 Număr de Contracte 

de colaborare si 

convenții încheiate 

Intensificarea întâlnirilor cu 

reprezentanţi ai societăţilor 

de profil din zonă şi 

obţinerea unor contracte 

pentru viitorii absolvenţi 

Consolidarea 

parteneriatului dintre 

școala si agenţii 

economici in vederea 

angajării viitorilor 

absolvenți 

Septembrie 

2017 
Director adjunct 

Agenţii 

economici 

Fonduri 

extrabugetare 

50 lei 

 Cel puțin 40% din 

absolvenții care nu își 

continua studiile vor 

fi angajați de agenții 

economici 

Orientarea viitorilor 

absolvenți către mediul 

Prezentarea ofertelor 

educaționale ale 
Mai 2018 

Director adjunct 

Diriginţi 

Universităţil

e din 

Nu necesită 

finanţare 

 Număr de absolvenți 

care își continua 
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universitar prin organizarea 

de vizite la universitățile de 

profil 

universităților zonă studiile 

Familiarizarea elevilor cu 

metode de cunoaştere a 

potenţialului lor şi formare a 

unor abilităţi specifice 

economiei de piaţă, adaptate 

la cerinţele comunităţii 

Introducerea in cadrul 

orelor de dirigenție a 

unor exerciţii de 

autocunoaştere şi de 

interevaluare. 

Iulie 

2018 

Director adj. 

Consilier 

psihopedagog 

CJRAE, 

CCD, 

ISJ 

Comisia 

diriginţilor 

Fonduri 

extrabugetare 

100 lei 

 Creşterea cu 30% a 

numărului de şedinţe 

de grup privind 

consilierea 

profesională 

Intensificarea activităţii 

Cabinetului de consiliere şi 

orientare profesională 

Consilierea elevilor in 

cadrul Cabinetului de 

consiliere şi orientare 

profesională 

permanent 
Consilier 

psihopedagog 

CJRAE, 

CCD, 

Psiho 

pedagog 

Fonduri 

extrabugetare 

100 lei 

 Creşterea cu 10% a 

numărului elevilor 

care beneficiază de 

asistenţă în cadrul 

Cabinetului de 

consiliere 

profesională 

Activitati de orientare in 

cariera in proiectul ROSE 

- Ghid de orientare in 

cariera 

- 20 elevi vor participa la 

activitati de consiliere si 

orientare in cariera 

conform 

graficului de 

activitati 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 Existenta bazei de 

date cu privire la 

orientarea in cariera 

conform propunerii 

proiectului ROSE 

 Realizarea de parteneriate 

cu şcoli din ţări europene 

Realizarea a încă cel 

puţin 1 parteneriat 
Anual 

Directorul şcolii 

Profesori 

Coordonatorul 

programe europene 

Şcoli 

europene 

Finanţări din 

fonduri UE 

 Implicarea unui 

număr de cel putin 

20 elevi şi 10 cadre 

didactice în proiecte 

europene 

Monitorizarea proiectului 

Erasmus aflat în derulare 

 

Atingerea indicatorilor 

de realizare proiectului.  

Conform 

perioadei de 

derulare a 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene 

Şcolile 

europene 

partenere în 

Nu 

necesită 

finanţare 

 cel putin 5 activităţi 

desfăşurate 

 cel putin 20 de elevi 
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proiectului proiecte şi 10 cadre didactice 

implicate in 

activitati 

 Implicarea şcolii în 

realizarea de proiecte 

europene în calitate de 

coordonator sau partener 

Scrierea şi depunerea a 

câte unui proiect din 

fiecare categorie 

Conform 

apelurilor 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene 

Consiliul elevilor 

Şcoli 

europene 

Agenţi 

economici 

ONG - uri 

Finanţări 

europene 

 

 cel putin 1program 

şi cel putin 20 de 

elevi implicaţi 

Încurajarea dezvoltării 

profesionale iniţiale şi 

continue a cadrelor didactice 

prin participarea la 

programe de formare 

continuă, proiecte europene 

Participarea la stagii de 

formare în UE prin 

programul ERASMUS 

Iulie 2018 Cadrele didactice 
AMPOSDRU 

CNDIPT OI 

Buget 

proiect 

 cel putin 2 profesori 

participanți 
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PRIORITATEA 5: PROMOVAREA EDUCAŢIEI NONFORMALE, OPORTUNITATE FORMATIVĂ COMPLEMENTARĂ PENTRU ELEVI 

Obiectiv 1: Participarea elevilor la acțiuni educative școlare si extrașcolare  

Ţinta 6: Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Realizarea calendarului 

anual al activităţilor 

educative 2016 la nivelul 

unităţii de învăţământ 

Participarea elevilor si a 

profesorilor la activități 

extrașcolare 

Octombrie 

2017 

Director adjunct, 

Consilier 

educativ,  

Diriginţi 

Instituţii de 

cultură, 

Universităţi 

Fonduri 

proprii 

100 lei 

 Calendar de 

activităţi 

extracurriculare 

Implementarea activitatilor 

extracurriculare prosociale, 

Organizarea competitiei de 

handbal „I. Hatura” in cadrul 

proiectului ROSE 

Formarea echipei de 

handbal, organizarea si 

desfasurarea competitiei 

aferente proiectului ROSE 

conform 

graficului de 

activitati 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 Formarea 

caracterului 

prosocial pentru 20 

de elevi din 

proiectul ROSE 

Organizarea si desfasurarea 

vizitelor de studii si a 

excursiilor interdisciplinare 

proiectarte in proiectul 

ROSE 

Desfasurarea unei vizite 

de studiu si a trei excursii 

interdisciplinare pentru 

activitatile remediale, de 

sprijin si prosociale din 

proiectul ROSE  

conform 

graficului de 

activitati 

CA, directori, 

echipa de proiect 
ISJ,  MEN 

Fonduri 

guvernamen 

tale 

 60 de elevi vor 

dobandi competente 

cognitive, sociale, 

profesionale ca 

urmare a 

parrticiparii in 

excursiile propuse 

de proiectul ROSE 

Derularea unor 

programe de informare/ 

formare a elevilor în spiritul 

valorilor europene 

Educarea elevilor in 

spiritul valorilor europene 
Permanent 

Director 

Consilier 

educativ 

Diriginţi 

ISJ 

ONG - uri 

Fonduri 

proprii 

100 lei 

 Creşterea cu 10% a 

numărului de elevi 

implicaţi, 

faţă de anul şcolar 

2016 -2017 
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Consilierea și sprijinirea 

cadrelor didactice în 

vederea realizării unui 

program diversificat de 

activități în cadrul 

săptămânii ”Școala altfel: 

Să știi mai multe, să fii 

mai bun” 

Implicarea tuturor elevilor 

si a cadrelor didactice in 

activităţi care sa răspundă 

intereselor si reocupărilor 

diverse ale elevilor 

aprilie 2018 

Director 

Director adjunct 

Consilier 

educativ 

ISJ 

ISU 

IJP 

ONG-uri 

Fonduri 

proprii 

500 lei 

 Diversitatea și 

originalitatea 

proiectelor 

 Evidențierea la nivel 

județean/național 

Organizarea de activități 

educative specifice pentru 

marcarea momente 

semnificative din viaţa 

comunităţii 

Implicarea activa a 

elevilor in viața 

comunității 

Anual 

Consilier educativ 

Psihopedagog 

Prof. diriginţi 

CCD 

Fonduri 

proprii 

300 lei 

 Promovarea elevilor 

şi a profesorilor în 

comunitate 

Implicare în activităţi cu 

suport Junior Achievement 

Derularea programelor 

oferite de Junior 

Achivement 

Anual 
 

Prof. diriginţi 

Instituţii de 

învățământ 

Junior 

achievement 

Nu necesita 

fonduri 

 cel putin 2 cadre 

didactice si 20 de 

elevi participanți 

Dezvoltarea programelor 

Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară si 

voluntariat 

Derularea de programe de 

acţiune comunitară şi de 

promovare a 

voluntariatului  

Anual 

Coordonator SNAC 

Consilier educativ 

Psihopedagog 

Prof. diriginţi 

Parteneri 

media 

Instituţii de 

învățământ 

Fonduri 

proprii 

500 lei 

 Promovarea elevilor 

şi a profesorilor în 

comunitate 

Organizarea de activităţi 

culturale si sportive 

 

Implicarea activa a 

elevilor organizarea şi 

desfăşurarea unor 

spectacole, expoziţii, 

festivaluri şi concursuri 

naţionale 

Conform 

graficului de 

activităţi 

educative 

Directori adj. 

Consilier educativ, 

Diriginţi 

Primărie, 

Mass 

media, 

Muzee 

 

Fonduri 

proprii 

1500 lei 

 cel putin 50 de elevi 

implicați 
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PRIORITATEA 6: SUSŢINEREA EDUCAŢIEI PERMANENTE ŞI A EDUCAŢIEI ADULŢILOR 

Obiectiv: Acreditarea  şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în meserii noi din domeniul transporturilor si constructiilor 

Ţinta 7: Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii în vederea creșterii competitivităţii, a  dezvoltării personale si a potenţialului de angajare 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Resurse de timp 

/Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Resurse umane/ 

/persoane 

responsabile 

Resurse de 

expertiza/ 

Parteneri: 

Sursa de 

finanţare 

Indicatori de 

performanţă 

Elaborarea şi implementarea 

unei proceduri de 

identificarea cererilor  de 

formare a adulţilor de pe 

piaţa muncii, 

Educaţia adulţilor, 

orientată în funcţie de 

cerere  

 

decembrie 2017 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administraţie 

Departament 

marketing 

Agenţii 

economici 

parteneri 

AJOFM - 

Iași 

Fonduri 

extrabugetare  

500 lei 

 Creșterea numărului 

de cereri de formare a 

adulţilor de pe piaţa 

muncii 

Întocmirea documentaţiei de 

autorizare pentru  patru 

meserii din domeniul 

transporturilor si 

constructiilor 

Autorizarea şcolii pentru 

patru  meserii din 

domeniul transporturilor si 

constructiilor; maistru 

electromec. locomotive, 

maistru constructii civile, 

industriale si agricole, 

maistru instalator pentru 

constructii, maistri 

constructii cai ferate, 

drumuri si poduri. 

octombrie - 

noiembrie 2017 

 

Echipa managerială 

a şcolii 

 

CJAP – 

IŞJ - Iași 

Fonduri 

extrabugetare  

5300 lei 

 Autorizare noi 

specializări 

Formarea continua in funcție 

de diagnoza – cursuri post 

liceale si învățământ la 

distanta 

 

Dobândire de noi 

competente, facilitarea 

comunicării , dezvoltarea 

abilităților de integrare 

intr-o societate europeana 

Permanent 

 

 

 

 

Echipa managerială 

a şcolii 

Departament 

marketing 

Echipa de proiect + 

psiholog 

ISJ Iași 

AJOF 

 

 

Nu necesită 

fonduri  

 

 Cel puţin 60 adulţi 

atraşi în procesul de 

formare continua 
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PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE 

(ÎNTRE ŞCOLI DIN IAȘI, DIN ȚARĂ) 
 

CONTEXT:  

 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de 

colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  

 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi elevii 

şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde 

cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 

 

OBIECTIVE: 

1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 

2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii; 

3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 

4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi 

profesională; 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate 
Termen de 

realizare 

Persoana/persoane 

care răspund 
Parteneri 

1. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 

comunicări ştiinţifice; 

- Diseminarea exemplelor de bună practică; 

- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil 

sau de profile diferite, menite să faciliteze 

dezvoltarea de idei noi; 

- Constituirea unui forum de discuţie privind 

problemele şi aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând 

unor structuri similare. 

90 % din cadrele didactice 

ale şcolii se perfecţionează 

prin activităţi ştiinţifico – 

metodice comune; 

Soluţionarea de probleme 

comune ale cadrelor 

didactice  

 

Conform 

planificării 

Permanent 

Permanent 

 

Decembrie 2017 

 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Responsabilul cu 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

Cadrele didactice 

 

ISJ  

CCD  

Alte şcoli  
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2.  Participarea la activităţi cu caracter 

concurenţial în vederea obţinerii performanţei 

- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 

creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale; 

- Olimpiadele şcolare. 

 

 

Cresterea cu 40 % a 

numărului de elevi pregătiţi 

pentru competiţie 

Creşterea nivelului 

performanţei elevilor cu 30 

%; 

 

 

 

Conform 

planificării 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Cadrele didactice 

 

ISJ  

CCD  

Alte şcoli  

 

 

3.Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 

umanitar si de voluntariat menite să-i pregătească 

pe aceştia  pentru viaţă şi inserţie socială 

Creşterea interesului pentru 

pentru 15% din elevii 

neimplicaţi încă în astfel de 

activităţi 

 

 

Conform 

planificării 

 

 

Echipa managerială 

Responsabilul 

comitetului ECO- 

şcoală 

Consilierul educativ 

Cadrele didactice 

ISJ  

Protecţia Copilului 

Alte şcoli  

 

3. 4.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 

informare, orientare şi consiliere privind cariera 

- Participarea elevilor la simularea unor interviuri; 

- Participarea elevilor la târguri de job-uri; 

- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu 

profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de 

muncă vacante şi documentele necesare angajării 

- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în 

scopul responsabilizării  elevului privind propria 

formare şi atingerii performanţelor profesionale 

(cabinet de consiliere şi orientare profesională) 

- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 

 

 

Inserţia a minim 80 % 

dintre absolvenţi pe piaţa 

muncii 

 

Creşterea cu 80% a 

numărului de absolvenţi 

pregătiţi pentru abordarea 

vieţii şi survolarea activă a 

pieţei forţei de muncă 

 

 

Conform 

proiectelor 

Noiembrie 2017 

(cu reactualizare 

permanentă) 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Echipa managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

 

Consilierul educativ 

 

Psihologul şcolar 

 

Cadrele didactice 

 

 

Alte şcoli  

 

4. 5. Implicarea scolii ca partener in experimentarea 

curriculei pe teme de istoria integrarii europene, 

civilizatie si cultura europeana stiinte; Desfasurarea 

cursurilor on- line pentru elevi si profesori 

Profesori cu competente 

europene in utilizarea 

metodelor E-learning 

Conform 

proiectelor- 

decembrie 2017 

Poroch Mihaela 10 scoli partenere 

din tara (cnf. 

Database din 

proiect) 
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PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane responsabile Parteneri Cost  Sursa de finantare 

Perfecţionare prin 

obţinere definitivat şi 

grade didactice 

Număr de cadre 

didactice cu 

definitivat şi grade 

didactice 

An şcolar Responsabil cu 

perfecţionarea 

I Ş.J. Iasi 

Universităţi de 

profil 

  

Activităţi metodice în 

cadrul catedrei 

Număr de cadre 

didactice implicate 

activ 

Lunar Şef comisie metodică ISJ, CCD -  

Activităţi metodice în 

cadrul comisiilor 

metodice la nivel 

judeţean 

Număr de cadre 

didactice implicate 

activ 

Semestrial Responsabil cerc 

pedagogic 

I Ş.J. Iasi 

 CCD 

- Extrabugetară 

Stagii de formare pe 

noua curriculă şi 

metode active de 

învăţare 

Număr de cadre 

didactice formate 

Cf grafic ISJ Echipa managerială a 

şcolii 

I Ş.J. Iasi 

 CCD 

Universitatea 

G.Asachi Iasi 

- MEC 

Perfectionarea echipei 

manageriale 

Management de 

calitate 

permanent Echipa managerială a 

şcolii 

Universităţi de 

profil 

5000 Ron Extrabugetara 

Perfectionarea 

profesorilor in 

domeniul AEL 

Act didactic de 

calitate , 

desfasurarea unui 

numar mare de ore in 

AEL 

permanent Responsabil comisie 

perfectionare 

ISJ, formatori 

AEL, CCD 

- MEC 

Perfectionarea 

profesorilor prin 

abordarile 

metodologice e-

learning, PBL, ODL 

Dobandirea de noi 

competente 

pedagogice la nivel 

european 

permanent Director – coordonator 

proiecte europene 

Institutii de 

invatamant 

preuniversitar si 

universitar 

europene 

500 Euro Fonduri UE 
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PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI INCLUSIVE 

Sarcina 
Persoane 

responsabile 
Termen limită Resurse necesare 

Realizat 

Da/Nu 

Pregatirea  dotărilor necesare elevilor cu cerinţe speciale şcolarizaţi Directorul scolii 2018 materiale 
Da 

 

Constituirea comisiei de incluziune a elevilor cu CES. Actiuni de 

informare si diseminare ( profesori, personal administrativ, parinti) 

a principiilor incluziunii, prioritate educationala pentru o societate 

inclusiva 

Profesorii care au 

participat la cursurile 

de invatare centrata 

si incluziune: 

permanent 

Timp, material informativ, aparatura 

multimedia,chestionare audit,fise de 

evaluare 
Da 

Consiliere si informarea  parintilor elevilor cu/fara CES 

Actiuni de informare a  elevilor cu/fara CES  pentru a deveni 

parteneri activi ai procesului de educatie 

Profesorii diriginti 

Psihologul scolar: 
permanent material informativ,consumabile Da 

Actiuni in parteneriat cu elevii ,cadre didactice,pedagogi scolari –

Ex:Balul bobocilor, discoteci lunare, excurii,concursuri tematice si 

sportive, vizite la expozitii de specialitate/Tirguri, vizionarea de 

spectacole, Zilele scolii, activitati de voluntariat in combaterea 

consumului de droguri, ITS 

Cadre didactice 

Elevi 

Bibliotecar 

Pedagogi scolari 

Psihologul scolar 

semestrial 

Timp, 

Material informativ-pliante,brosuri 

Contacte de parteneriat 
Da 

Informarea ,orientarea si consiliere in cariera ( elevi, parinti) 

Comisia OSP 

Profesorii diriginti 

psihologul, agentii 

economici 

permanent 
Material informativ, 

Contacte de parteneriat 
Da 

Informare cu privire la numărul elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, şcolarizaţi şi  tipurile de dizabilităţi 

 

Cabinetul medical, 

psihologul: 

profesorul diriginte 
permanent 

Fisa medicala a elevului 

Fisa psihopedagogica 
Da 

Cursuri cu profesori si elevi pentru cunoaşterea  procedurilor de 

prim ajutor pentru toate situaţiile existente în şcoală 

Realizarea unei retele de sprijin alcatuita din elevi si profesori 

voluntari care sa acorde primul ajutor 

Cabinetul medical: 

Diriginti 

Catedra de biologie 
semestrial 

Material informativ 

Brosuri de specialitate 

Curs de formare de prim ajutor 

 

 

Da 

 

Solicitarea de sprijin din parte  instituţiilor specializate în 

problematica cerinţelor educaţionale speciale din 

comunitate:Directia Generala de Protectie a Copilului, Centrul 

Judetean de Asistenta Psihopedagogica, Cabinetul Logopedic 

Profesorii diriginti, 

Psihologul scolar: 
permanent Material informativ Da 

Antrenarea mass-mediei in planul de incluziune, publicarea 

actiunilor si rezultatelor in procesul de incluziune 

Directorii ,Comisia 

de orientare scolara 
semestrial Material informativ Nu 
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CHESTIONAR DE AUDIT 

PENTRU PROMOVAREA EDUCAŢIEI  INCLUSIVE 
 

 evaluare**
 

Dovezi* 

1 2 3 4 5 

Şcoala oferă un mediu sigur şi accesibil tuturor elevilor       Metodologia de admitere in sistem elaborata de MedC 

 Realizarea in fiecare an a planului de scolarizare in 

proportie de 100% 

 Colaborare exceptionala cu Sectia 5 Politie, GSD 

 Feed-back din chestionarele elevilor si ale parintilor 

Şcoala promovează un climat pozitiv, adecvat unui învăţământ 

inclusiv 

     Comentarii din  

 Rapoarte ISJ ( control, brigadă, inspecţii) 

 Scrisori părinţi/rapoarte ale persoanelor care 

monitorizeaza elevii institutionalizati 

  Parteneri sociali 

 Feedback elevi 

 Rapoate ONG, Directia Generala de Protectie a copilului 

 

Şcoala oferă părinţilor şi elevilor interesaţi informaţii despre 

domeniile şi  calificările oferite de catre scoala 

     

 

 

 Materiale  de informare si  promovare a scolii(panou,site, 

pliante, filme, reviste ale scolii)  

 Tirgul de oferte educationale si Zilele portilor deschise 

 Activitati-vizite ale elevilor din cilcul gimnazial 

 Programe de informare inainte si dupa accesul in  

scoala(activitati, procese verbale ale sedintelor cu parintii 

si  pliante, filme, reviste ale scolii)  

 Amenajarea unor spatii in incinta scolii cu infomatii-

spatiile de asteptare (fotgrafii) 

 Prezentarea ofertei in site-ul CFR-ului si in garile de pe 

raza Regionalei CF Iasi (8 judete arondate) 

 

 

Personalul auxiliar răspunde la solicitările directe şi telefonice 

într-un limbaj  profesionist şi pozitiv 

     

 Comentarii si cutiuta de sugestii ale elevilor 

Comentariile:Partenerilor economici, Părinţilor 
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Alte persoane , parteneri 

 

 

Procedurile de pază şi protecţie  ale elevilor  sunt corespunzătoare 

     

 

 

Şcoala are o politică privind protecţia elevilor rezultată din 

 Existenţa unui profesor responsabil( graficul profesorului  de 

servici)si elevii de serviciu, 

 Existenţa unui contract cu o agenţie de protecţie 

 Exista planul de masuri de protectie avizat de sectia 5 Politie 

 Existenta permanenta a paznicilor scolii 

 Existenta planului de interventii in caz de calamitati naturale 

 Alte sisteme de protecţie( gratii sistem de alarmare pentru 

laboratoare) 

 Feed-back de la agenţiile de protecţie  

 Rapoarte ale serviciilor si organelor de paza si protectie a 

comunitatii 

 Protocolt si actiuni comune cu politia de proximitate 

 Existenta planurilor de evacuare 

 Desfasurarea simularilor privind evacuarea elevilor in caz de 

calamitati  

Şcoala are o legătură permanentă cu părinţii       Procesele verbale ale sedintelor cu parintii 

 Adresele de comunicare a situatiei scolare 

 Procesele vrbale ale Consiliului reprezentativ al parintilor 

 Parteneriatul scoala-elev-parinte 

Părinţii sunt bineveniţi în şcoală şi încurajaţi să se implice activ în 

toate aspectele vieţii şcolare 

      Procesele verbale ale sedintelor cu parintii 

 Informatii de la parinti, comisiile Comitetului de parinti 

 Procesele verbale de la sedintele la care parintii sunt invitati 

 Parintii participa la activitati extrascolare si europene ale 

elevilor 

 Participarea in consiliul de administratie al scolii pentru a 

lua decizii comune 

Întâlnirile cu părinţii sunt flexibile şi răspund solicitărilor 

părinţilor 

      Programul ( orele) de sustinere a sedintelor cu parintii 

corespund disponibilitatilor de timp ale acestora 

 Profesorul de servici  raspunde solicitarilor parintilor in 

cazul in care profesorul solicitat nu este in scoala 
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 Pedagogii si supraveghetoriidin camin tin legatura in 

permanenta cu parintii 

Şcoala încurajează relaţiile constructive între elevi şi personalul 

şcolii 

      Activitati ale personalului scolii in parteneriat cu elevii 

- expozitii organizate de biblioteca scolii,  

- activitati extrascolare desfasurate in camine sub indrumarea 

pedagogilor-discoteci, vizionari de spectacole 

- vizite religioase cu elevii interni la manastiri 

- drumetii, concursuri, vizite de studiu 

- activitati europene 

- alocarea unui spatiu pentru redactarea de catre elevi a 

Revistei scolii si a unui club 

Elevii sunt consultaţi în luarea deciziilor educaţionale care îi 

privesc 

      orientarea in cariera- alegerea  calificarii si posibilitatile de 

transfer conform metodoligiei 

elaborate de MEdC 

 Insertia absolventilor pe piata muncii/continuarea studiilor 

dupa absolvire 

 Consultarea elevilor pt. Stabilirea CDS, CDL *fisele de 

inscriere si de optiuni) 

Şcoala dispune de dotările necesare elevilor cu cerinţe speciale 

şcolarizaţi 

      Rampa 

 Meditator pentru elevii aflati in esec scolar sau cu probleme 

de intelegere 

 Existenta cabinetului si a asistentului psihopedagog 

 Existenta comisiei care raspunde de incluziunea elevilor 

 

Personalul şcolii este informat cu privire la numărul elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi şi la tipurile de 

dizabilităţi pe care aceştia le au 

 

      pentru elevii diagnosticati-evidenta cabinetului medical 

 evidenta cabinetului psihopedagogic 

 existenta comisiei de sprijin pentru elevii cu probleme sociale 

(fonduri) 

 asigurarea mesei si internatului din fonduri proprii pentru 

elevii dezavantajati 

Personalul şcolii cunoaşte procedurile de prim ajutor pentru toate 

situaţiile existente în şcoală 

      medicul si asistenta medicala a cabinetului medical 

 actiuni ale catedrei de biologie, (cerc Sanitarii priceputi) 

Asistenţa medicală care deserveşte şcoala deţine  evidenţe despre 

starea de sănătate a elevilor 

      fisele medicale ale elevilor 
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Resursele cabinetelor medicale acoperă toate situaţiile existente 

în şcoală 

      evidentele stocurilor de  medicamentelor  

Orarul permite  şi este corelat astfel încât să asigure elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale participarea la programe specializate 

      elevii monitorizati au beneficiat de consultanta psihologica de 

specialitate 

Şcoala comunică cu instituţiile relevante în problematica 

cerinţelor educaţionale speciale din comunitate 

      Protocoale ale scolii cu asociatii si ONG-uri care 

promoveaza egalitatea de sanse 

Şcoala încurajează comunitatea să se implice activ în satisfacerea 

cerinţelor educaţionale speciale ale elevilor 

      Finantari extrabugetare si de la comunitate pentru sustinerea 

financiara a elevilor proveniti din medii defavorizate(rromi) 

 Colaborarea cu Prefectura si World vision 

Realizările şcolii în dezvoltarea unui învăţământ inclusiv sunt 

valorizate şi făcute cunoscute în comunitate 

      Actiuni in scolii,Pliante, Revista scolii 

 Articole in ziare si reviste locale 
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Partea 4 

CONSULTAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA   

 
CONSULTAREA 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor 

economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în 

formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel 

regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral 

şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care 

şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  

    

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al 

părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, 

rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente ale agentilor economici 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Iasi 

 PRAI Nord-Est, PLAI Iasi   

 Date statistice - AJOFM Iasi 

 Chestionare, discuţii, interviuri  
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI OPERAȚIONAL 

 

Pentru implementarea PAS-ului sîa stabilit componența echipei de monitorizare și evaluare, precum și responsabilitățile fiecărui membru. 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

      

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Informarea personalului cu privire la conținutul planului de 

acțiune al școlii și rolul pe care îl au în procesul de implementare 
Director anual 10. 2016 

Intocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor 
Director,  

Director adjunct 
lunar 12.2016, 03.2017 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale 
Responsabili comisii 

metodice și de lucru 
trimestrial 12.2016, 04.2017 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor obţinute 
Director,  

Director adjunct 
trimestrial 12.2016, 04.2017 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

Consiliul de administrație 

al școlii 
anual 06.2016 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de evaluare şi 

a impactului asupra comunităţii 

Consiliul de administrație 

al școlii 
anual 09.2017 

Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea ţintelor 
director,  

director adjunct 
anual 06.2017 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. Actualizarea 

acţiunilor din PAS în lumina evaluării 

Consiliul de administrație 

al școlii 
anual 06.2017 
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COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI CONSTRUCTII       

IASI, B-DUL SOCOLA NR. 82       

         
BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE ANII 2017-2020 

10 B. al inst. publice si activ. - V. proprii        

65 Invatamant       -mii lei- 

Nr 

rd. 

Denumirea indicatorilor Cod 

indicator 

Realizari 

2015 

Program 

2016 

Propuneri 

2017 

Estimari 

2018 

Estimari 

2019 

Estimari 

2020 

  A B 1 2 3 4 5 6 

1 TOTAL CHELTUIELI(SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA 

DE DEZVOLTARE) 

  1.149 4.981 869 955 955 955 

2 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)   1.016 1.751 869 955 955 955 

3 CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.016 1.751 869 955 955 955 

4 TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 17 0 0 0 0 0 

5 Cheltuieli salariale în bani  ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30) 10.01 13 0 0 0 0 0 

6 Salarii de bază 10.01.01 0 0 0 0 0 0 

7 Salarii de merit 10.01.02 0 0 0 0 0 0 

8 Indemnizaţie de conducere 10.01.03 0 0 0 0 0 0 

9 Spor de vechime 10.01.04 0 0 0 0 0 0 

10 Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 0 0 0 0 0 0 

11 Alte sporuri 10.01.06 0 0 0 0 0 0 

12 Ore suplimentare 10.01.07 0 0 0 0 0 0 

13 Fond de premii 10.01.08 0 0 0 0 0 0 

14 Prima de vacanţă 10.01.09 0 0 0 0 0 0 

15 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0 0 0 0 0 0 

16 Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11 13 0 0 0 0 0 

17 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 10.01.12 0 0 0 0 0 0 

18 Indemnizaţii de delegare  10.01.13 0 0 0 0 0 0 

19 Indemnizaţii de  detaşare 10.01.14 0 0 0 0 0 0 

20 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 10.01.15 0 0 0 0 0 0 

21 Alocaţii pentru locuinţe 10.01.16 0 0 0 0 0 0 

22 Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 0 0 0 0 0 0 

23 Cheltuieli salariale în natură  ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0 0 
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24 Tichete de masă   10.02.01 0 0 0 0 0 0 

25 Norme de hrană 10.02.02 0 0 0 0 0 0 

26 Uniforme şi echipament obligatoriu 10.02.03 0 0 0 0 0 0 

27 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 10.02.04 0 0 0 0 0 0 

28 Transportul la şi de la locul de muncă 10.02.05 0 0 0 0 0 0 

29 Tichete de vacanţă 10.02.06 0 0 0 0 0 0 

30 Alte drepturi salariale în natură 10.02.30 0 0 0 0 0 0 

31 Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 4 0 0 0 0 0 

32 Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 4 0 0 0 0 0 

33 Contribuţii de asigurări de şomaj  10.03.02 0 0 0 0 0 0 

34 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate  10.03.03 0 0 0 0 0 0 

35 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 10.03.04 0 0 0 0 0 0 

36 Prime de asigurare de  viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 0 0 0 0 0 0 

37 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 0 0 0 0 0 0 

38 TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 

20 999 1.751 869 955 955 955 

39 Bunuri şi servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 542 785 333 333 333 333 

40 Furnituri de birou 20.01.01 15 36 20 20 20 20 

41 Materiale pentru curăţenie 20.01.02 80 115 40 40 40 40 

42 Încalzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 166 193 15 15 15 15 

43 Apă, canal şi salubritate 20.01.04 88 75 15 15 15 15 

44 Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 0 5 5 5 5 5 

45 Piese de schimb 20.01.06 0 5 5 5 5 5 

46 Transport 20.01.07 3 8 8 8 8 8 

47 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  20.01.08 24 65 65 65 65 65 

48 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional  20.01.09 39 92 80 80 80 80 

49 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 127 191 80 80 80 80 

50 Reparaţii curente  20.02 113 164 50 50 50 50 

51 Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 281 424 320 400 400 400 

52 Hrana pentru oameni 20.03.01 281 424 320 400 400 400 

53 Hrana pentru animale 20.03.02 0 0 0 0 0 0 

54 Medicamente şi materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 0 4 0 0 0 0 
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55 Medicamente  20.04.01 0 4 0 0 0 0 

56 Materiale sanitare 20.04.02 0 0 0 0 0 0 

57 Reactivi 20.04.03 0 0 0 0 0 0 

58 Dezinfectanţi 20.04.04 0 0 0 0 0 0 

59 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 25 125 81 82 82 82 

60 Uniforme şi echipament 20.05.01 0 2 1 2 2 2 

61 Lenjerie şi accesorii de pat 20.05.03 10 29 30 30 30 30 

62 Alte obiecte de inventar 20.05.30 15 94 50 50 50 50 

63 Deplasări, detaşări, transferări  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 4 10 10 15 15 15 

64 Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 4 10 10 15 15 15 

65 Deplasări în străinătate 20.06.02 0 0 0 0 0 0 

66 Materiale de laborator 20.09 0 0 0 0 0 0 

67 Cercetare-dezvoltare 20.10 0 0 0 0 0 0 

68 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 0 7 5 5 5 5 

69 Consultanţă şi expertiză 20.12 0 0 0 0 0 0 

70 Pregătire profesională 20.13 0 13 10 10 10 10 

71 Protecţia muncii 20.14 3 31 30 30 30 30 

72 Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată 20.15 0 0 0 0 0 0 

73 Studii şi cercetări 20.16 0 0 0 0 0 0 

74 Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18 0 0 0 0 0 0 

75 Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi 

servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de 

asociere 

20.19 0 0 0 0 0 0 

76 Reabilitare infrastructură program inundaţii pentru autorităţi publice 

locale 

20.20 0 0 0 0 0 0 

77 Meteorologie  20.21 0 0 0 0 0 0 

78 Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor 20.22 0 0 0 0 0 0 

79 Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor  20.23 0 0 0 0 0 0 

80 Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor  (cod 20.24.01 la 

20.24.03) 

20.24 0 0 0 0 0 0 

81 Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor externe 20.24.01 0 0 0 0 0 0 

82 Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor interne 20.24.02 0 0 0 0 0 0 
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83 Stabilirea riscului de ţară 20.24.03 0 0 0 0 0 0 

84 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni  în reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 

20.25 0 5 0 0 0 0 

85 Tichete cadou 20.27 0 0 0 0 0 0 

86 Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07 

+20.30.09+20.30.30) 

20.30 31 183 30 30 30 30 

87 Reclamă şi publicitate 20.30.01 0 0 0 0 0 0 

88 Protocol şi reprezentare  20.30.02 0 0 0 0 0 0 

89 Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 0 0 0 0 0 0 

90 Chirii 20.30.04 0 0 0 0 0 0 

91 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0 0 0 0 0 0 

92 Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice 20.30.07 0 0 0 0 0 0 

93 Executarea silită a creanţelor bugetare 20.30.09 0 0 0 0 0 0 

94 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 31 183 30 30 30 30 

95 TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) 30 0 0 0 0 0 0 

96 Dobânzi aferente datoriei publice interne                                   (cod 

30.01.01+30.01.02) 

30.01 0 0 0 0 0 0 

97 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 0 0 0 0 0 0 

98 Dobânzi aferente creditelor interne garantate  30.01.02 0 0 0 0 0 0 

99 Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 

30.02.03+30.02.05) 

30.02 0 0 0 0 0 0 

100 Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe 30.02.01 0 0 0 0 0 0 

101 Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite  30.02.02 0 0 0 0 0 0 

102 Dobânzi aferente creditelor externe garantate şi/sau directe subîmprumutate 30.02.03 0 0 0 0 0 0 

103 Dobânzi aferente datoriei publice externe locale  30.02.05 0 0 0 0 0 0 

104 Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05) 30.03 0 0 0 0 0 0 

105 Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur 30.03.01 0 0 0 0 0 0 

106 Dobânda datorată trezoreriei statului 30.03.02 0 0 0 0 0 0 

107 Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului 30.03.03 0 0 0 0 0 0 

108 Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului 30.03.04 0 0 0 0 0 0 

109 Dobânzi  la opeaţiunile de leasing 30.03.05 0 0 0 0 0 0 

110 TITLUL IV SUBVENŢII (cod 40.03+40.20+ 40.30)   40 0 0 0 0 0 0 

111 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 0 0 0 0 0 0 
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112 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la 

combustibili 

40.20 0 0 0 0 0 0 

113 Alte subvenţii 40.30 0 0 0 0 0 0 

114 TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ  (cod 50.04) 50 0 0 0 0 0 0 

115 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 50.04 0 0 0 0 0 0 

116 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE (cod 51.01) 

51SF 0 0 0 0 0 0 

117 Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+ 

51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49) 

51.01 0 0 0 0 0 0 

118 Transferuri către instituţii publice  51.01.01 0 0 0 0 0 0 

119 Acţiuni de sănătate   51.01.03 0 0 0 0 0 0 

120 Finanţarea aeroporturilor de interes local 51.01.05 0 0 0 0 0 0 

121 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi 

pentru protecţia copilului 

51.01.14 0 0 0 0 0 0 

122 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru 

persoanele  cu handicap 

51.01.15 0 0 0 0 0 0 

123 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor 

ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 

51.01.24 0 0 0 0 0 0 

124 Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale  de sănătate pentru 

persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului  

51.01.26 0 0 0 0 0 0 

125 Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor 

social 

51.01.31 0 0 0 0 0 0 

126 Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 51.01.32 0 0 0 0 0 0 

127 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor 

de asistenţă medico-sociale 

51.01.39 0 0 0 0 0 0 

128 Transferuri din bugetele locale  pentru finanţarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătăţii 

51.01.46 0 0 0 0 0 0 

129 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole 51.01.49 0 0 0 0 0 0 

130 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55SF 0 0 0 0 0 0 

131 Transferuri interne (55.01.18+55.01.54) 55.01 0 0 0 0 0 0 

132 Alte transferuri curente interne 55.01.18 0 0 0 0 0 0 

133 Transferuri pentru achitarea obligaţiilor restante către furnizorii de 

energie termica şi ale centralelor de termoficare 

55.01.54 0 0 0 0 0 0 

134 B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)(cod 

55.02.01 + 55.02.04) 

55.02 0 0 0 0 0 0 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 123 

135 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 0 0 0 0 0 0 

136 Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04 0 0 0 0 0 0 

137 TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ  (cod  57.02) 57 0 0 0 0 0 0 

138 Ajutoare sociale (cod 57.02.01  la 57.02.04) 57.02 0 0 0 0 0 0 

139 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 0 0 0 0 0 0 

140 Ajutoare sociale în natură 57.02.02 0 0 0 0 0 0 

141 Tichete de creşă 57.02.03 0 0 0 0 0 0 

142 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 0 0 0 0 0 0 

143 TITLUL  X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+ 

59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30) 

59 0 0 0 0 0 0 

144 Burse  59.01 0 0 0 0 0 0 

145 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02 0 0 0 0 0 0 

146 Programe pentru tineret 59.08 0 0 0 0 0 0 

147 Asociaţii şi fundaţii 59.11 0 0 0 0 0 0 

148 Susţinerea cultelor 59.12 0 0 0 0 0 0 

149 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 59.15 0 0 0 0 0 0 

150 Despăgubiri civile 59.17 0 0 0 0 0 0 

151 Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive 

de drept privat 
59.20 0 0 0 0 0 0 

152 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural 59.22 0 0 0 0 0 0 

153 Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25 0 0 0 0 0 0 

154 Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării 59.30 0 0 0 0 0 0 

155 OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 0 0 0 0 0 0 

156 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30) 80 0 0 0 0 0 0 

157 Împrumuturi pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate 

integral din venituri proprii 

80.03 0 0 0 0 0 0 

158 Alte împrumuturi 80.30 0 0 0 0 0 0 

159 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 0 0 0 0 0 0 

160 Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06) 81.01 0 0 0 0 0 0 

161 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite 81.01.01 0 0 0 0 0 0 

162 Rambursări de credite externe din fondul de garantare   81.01.02 0 0 0 0 0 0 

163 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 0 0 0 0 0 0 
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164 Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe 81.01.06 0 0 0 0 0 0 

165 Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05) 81.02 0 0 0 0 0 0 

166 Rambursări de credite interne garantate 81.02.01 0 0 0 0 0 0 

167 Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne 81.02.02 0 0 0 0 0 0 

168 Rambursări de credite aferente datoriei publice interne  locale 81.02.05 0 0 0 0 0 0 

169 PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT (cod 85.1) 

84 0 0 0 0 0 0 

170 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01 0 0 0 0 0 0 

171 TITLUL XVII PLĂŢI Rezerve, excedent/deficit   0 0 0 0 0 0 

172 Excedent (92.01.96) 92.01 0 0 0 0 0 0 

173 Excedentul secţiunii de funcţionare 92.01.96 0 0 0 0 0 0 

174 Deficit (93.01.96) 93.01 0 0 0 0 0 0 

175 Deficitul secţiunii de funcţionare 93.01.96 0 0 0 0 0 0 

176 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+81+84)   133 3.230 0 0 0 0 

177 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE (cod 51.02) 

51 0 0 0 0 0 0 

178 Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29) 51.02 0 0 0 0 0 0 

179 Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 0 0 0 0 0 0 

180 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sănătăţii 

51.02.28 0 0 0 0 0 0 

181  Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 0 0 0 0 0 0 

182 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55 0 0 0 0 0 0 

183      A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.13+ 

55.01.15+55.01.28+55.01.42) 

55.01 0 0 0 0 0 0 

184 Programe cu finanţare rambursabilă 55.01.03 0 0 0 0 0 0 

185 Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08 0 0 0 0 0 0 

186 Programe ISPA 55.01.09 0 0 0 0 0 0 

187 Programe SAPARD 55.01.10 0 0 0 0 0 0 

188 Programe de dezvoltare 55.01.13 0 0 0 0 0 0 

189 Fond Român de  Dezvoltare Socială 55.01.15 0 0 0 0 0 0 

190 Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28 0 0 0 0 0 0 

191 Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 55.01.42 0 0 0 0 0 0 
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192 Titlul VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 

56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18+56.25) 

56 133 3.230 0 0 0 0 

193 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 

56.01.01 la 56.01.03) 

56.01 0 0 0 0 0 0 

194 Finanţarea naţională 56.01.01 0 0 0 0 0 0 

195 Finanţarea externă nerambursabilă 56.01.02 0 0 0 0 0 0 

196 Cheltuieli neeligibile  56.01.03 0 0 0 0 0 0 

197 Programe din Fondul  Social European  (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03) 56.02 133 3.230 0 0 0 0 

198 Finanţarea naţională 56.02.01 129 3.084 0 0 0 0 

199 Finanţarea externă nerambursabilă 56.02.02 0 0 0 0 0 0 

200 Cheltuieli neeligibile  56.02.03 4 146 0 0 0 0 

201 Programe din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03) 56.03 0 0 0 0 0 0 

202 Finanţarea naţională 56.03.01 0 0 0 0 0 0 

203 Finanţarea externă nerambursabilă 56.03.02 0 0 0 0 0 0 

204 Cheltuieli neeligibile  56.03.03 0 0 0 0 0 0 

205 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 

(cod 56.04.01 la 56.04.03) 

56.04 0 0 0 0 0 0 

206 Finanţarea naţională 56.04.01 0 0 0 0 0 0 

207 Finanţarea externă nerambursabilă 56.04.02 0 0 0 0 0 0 

208 Cheltuieli neeligibile  56.04.03 0 0 0 0 0 0 

209 Programe din Fondul   European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 

56.05.03) 

56.05 0 0 0 0 0 0 

210 Finanţarea naţională 56.05.01 0 0 0 0 0 0 

211 Finanţarea externă nerambursabilă 56.05.02 0 0 0 0 0 0 

212 Cheltuieli neeligibile  56.05.03 0 0 0 0 0 0 

213 Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) (cod 

56.07.01 la 56.07.03) 

56.07 0 0 0 0 0 0 

214 Finanţarea naţională 56.07.01 0 0 0 0 0 0 

215 Finanţarea externă nerambursabilă 56.07.02 0 0 0 0 0 0 

216 Cheltuieli neeligibile  56.07.03 0 0 0 0 0 0 

217 Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) (cod 

56.08.01 la 56.08.03) 

56.08 0 0 0 0 0 0 

218 Finanţarea naţională 56.08.01 0 0 0 0 0 0 
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219 Finanţarea externă nerambursabilă 56.08.02 0 0 0 0 0 0 

220 Cheltuieli neeligibile  56.08.03 0 0 0 0 0 0 

221 Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 

56.15.03) 

56.15 0 0 0 0 0 0 

222 Finanţarea naţională 56.15.01 0 0 0 0 0 0 

223 Finanţarea externă nerambursabilă 56.15.02 0 0 0 0 0 0 

224 Cheltuieli neeligibile  56.15.03 0 0 0 0 0 0 

225 Alte facilităţi şi instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03) 56.16 0 0 0 0 0 0 

226 Finanţarea naţională 56.16.01 0 0 0 0 0 0 

227 Finanţarea externă nerambursabilă 56.16.02 0 0 0 0 0 0 

228 Cheltuieli neeligibile  56.16.03 0 0 0 0 0 0 

229 Mecanismul financiar SEE ( cod 56.17.01 la 56.17.03) 56.17 0 0 0 0 0 0 

230 Finanţarea naţională 56.17.01 0 0 0 0 0 0 

231 Finanţarea externă nerambursabilă 56.17.02 0 0 0 0 0 0 

232 Cheltuieli neeligibile 56.17.03 0 0 0 0 0 0 

233 Programul Norvegian  pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă  

(cod 56.18.01 la 56.18.03)  

56.18 0 0 0 0 0 0 

234 Finanţarea naţională 56.18.01 0 0 0 0 0 0 

235 Finanţarea externă nerambursabilă 56.18.02 0 0 0 0 0 0 

236 Cheltuieli neeligibile 56.18.03 0 0 0 0 0 0 

237  Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor 

economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 

56.25.03)                                                                                                                                                                                         

56.25 0 0 0 0 0 0 

238           Finantarea nationala*) 56.25.01 0 0 0 0 0 0 

239           Finantarea externa nerambursabila*) 56.25.02 0 0 0 0 0 0 

240          Cheltuieli neeligibile*) 56.25.03 0 0 0 0 0 0 

241 CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 0 0 0 0 0 0 

242 TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 0 0 0 0 0 0 

243 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 0 0 0 0 0 0 

244 Construcţii 71.01.01 0 0 0 0 0 0 

245 Maşini, echipamente şi mijloace de transport  71.01.02 0 0 0 0 0 0 

246 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0 0 0 0 0 0 

247 Alte active fixe  71.01.30 0 0 0 0 0 0 
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248 Reparaţii capitale aferente activelor fixe  71.03 0 0 0 0 0 0 

249 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) 72 0 0 0 0 0 0 

250 Active financiare (cod 72.01.01) 72.01 0 0 0 0 0 0 

251 Participare la capitalul social al societăţilor comerciale 72.01.01 0 0 0 0 0 0 

252 TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75 0 0 0 0 0 0 

253 OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81) 79 0 0 0 0 0 0 

254 TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04) 81 0 0 0 0 0 0 

255    Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea proiectelor cu 

finanţare UE 
81.04 0 0 0 0 0 0 

256 PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI RECUPERATE ÎN 

ANUL CURENT (cod 85) 

84 0 0 0 0 0 0 

257 TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENŢI ŞI 

RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) 

85 0 0 0 0 0 0 

258 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 85.01 0 0 0 0 0 0 

259 TITLUL XVII PLĂŢI Rezerve, excedent/deficit   0 0 0 0 0 0 

260 Excedent (92.01.97) 92.01 0 0 0 0 0 0 

261 Excedentul secţiunii de dezvoltare 92.01.97 0 0 0 0 0 0 

262 Deficit (93.01.97) 93.01 0 0 0 0 0 0 

263 Deficitul secţiunii de  dezvoltare 93.01.97 0 0 0 0 0 0 

 *)  Se înscriu denumirea şi simbolul capitolelor  din bugetul aprobat, detaliate pe titluri, articole, alineate,  pe structura  clasificaţiei economice 

 ( bugetele locale,credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii).  

 NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăţi efectuate " cu semnul minus la Titlul  85,  art. 85.01 "Plăţi efectuate  din anii precedenţi şi recuperate în anul curent", se înscriu şi 

pe col. 4 "Angajamente bugetare" şi col. 5 "Angajamente legale"  la acelaşi cod tot cu semnul minus , astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie 

raportate  sume.   

         

 Conducătorul instituţiei    Conducătorul compartimentului 

 ROZNOVAN ANCA    financiar- contabil 
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ANEXE 
 
Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 

 

 

ANEXA 1 - ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe,medii de rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Total populaţie şcolară, din care: 976 861 830 800 

     -pe sexe 
masculin 821 765 680 639 

                               Feminine 155 96 150 161 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

Total din localitatea unde este situată 

şcoala 674 378 280 688 

Total din alte localităţi 302 483 550 112 

Total din urban 97 68 160 469 

Total din  rural 205 415 390 331 

total în învăţământul preşcolar, din care: - -  - 

    -pe sexe 
masculin - - - - 

                                        feminin - - - - 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala - - - - 

Total din alte localităţi - - - - 

Total din urban - - - - 

Total din  rural - - - - 

total în învăţământul primar, din care: - - - - 

    -pe sexe 
masculin - - - - 

                           Feminine - - - - 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala - - - - 

Total din alte localităţi - - - - 

Total din urban - - - - 

Total din  rural - - - - 

total în învăţământul gimnazial, din care: - - - - 

    -pe sexe 
masculin - - - - 

                         Feminine - - - - 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala - - - - 

Total din alte localităţi - - - - 

Total din urban - - - - 

Total din  rural - - - - 

total liceu teoretic, din care: - - - - 

    -pe sexe 
masculin - - - - 

                       Feminine - - - - 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala - - - - 

Total din alte localităţi - - - - 

Total din urban - - - - 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 129 

Total din  rural - - - - 

1 2 3 4 5 6 

total liceu tehnologic ruta directă, din care: 432 406 210 172 

    -pe sexe 
masculin 357 331 178 158 

                          Feminine 75 75 32 14 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala 305 163 30 122 

Total din alte localităţi 127 168 180 50 

Total din urban 19 56 45 61 

Total din  rural 108 112 135 111 

total  scoala profesionala, din care: 31  104 165 

    -pe sexe 
masculin 31  103 154 

                            Feminine 0 - 1 11 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala 11 - 23 145 

Total din alte localităţi 20 - 81 20 

Total din urban 2 - 23 41 

Total din  rural 18 - 58 124 

total în anul de completare, din care:  - - - 

    -pe sexe 
masculin  - - - 

                                                feminin  - - - 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala  - - - 

Total din alte localităţi  - - - 

Total din urban  - - - 

Total din  rural  - - - 

total în clasa a XII şi a XIII-a ruta progresivă, din care:   59 - 

    -pe sexe 
masculin   43 - 

                                             feminin   16 - 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala   39 - 

Total din alte localităţi   20 - 

Total din urban   2 - 

Total din  rural   18 - 

total în învăţământul postliceal şi de maiştri, din care: 259 198 193 123 

    -pe sexe 
masculin 248 186 179 121 

                                             feminin 11 12 14 2 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala 155 143 121 120 

Total din alte localităţi 104 55 72 3 

Total din urban 63 156 30 112 

Total din  rural 41 42 42 11 

total în învăţământul seral, din care: 254 140 264 340 

    -pe sexe 
masculin 185 99 171 206 

                                             feminin 69 41 93 134 

  -după mediul de 

rezidenţă al elevilor  

din localitatea unde este situată şcoala 203 102 150 301 

Total din alte localităţi 51 38 114 39 

Total din urban 13 23 24 255 

Total din  rural 38 15 90 85 
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Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 

 
CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE ÎN ŞCOLILE ÎPT, anul şcolar 2016-2017 

 
A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 

Unitatea 

şcolară 
1)

 

Locali

tatea 

Mediul 

de 

rezidenţă  

 

(Urban / 

Rural) 

Autorizaţie sanitară de funcţionare 

2010/2011
)
  

 

 

(DA/NU) 

Dacă s-a realizat 

evaluarea 

riscului la locul 

de muncă în 

şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru accesul 

persoanelor cu dizabilităţi  

Obs 

Rampe de 

acces 

 

(DA/NU) 

Grupuri 

sanitare 

adaptate 

(DA/NU) 

COLEGIUL 
TEHNIC DE 
TRANS 
PORTURI SI 
CONS 
TRUCTII 
IASI 

 

IASI Urban 

 

DA 

 Autorizatie de functionare sanitara: 

 Scoală - Nr. 012979/5.10.2010 

 Cantina - Nr. 013010/5.10.2010 

 Sala sport - Nr. 013011/5.10.2010 

 Ateliere - Nr. 013009/5.10.2010 

 Camine - Nr. 013008/5.10.2010 

 Autorizatie de functionare sanitar-

veterinara     VA 163/28.04.2010 

DA DA NU  

 

NOTĂ     1)  Se completează pt. toate unităţile care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic 

  2)În cazul în care şcoala nu are autorizaţia sanitară de funcţionare la rubrica observaţii se menţionează motivul. 

 

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE 

Unitatea şcolară 
1)

 Localitatea 
Domeniul de formare 

profesională/profilul 
2)

 

Dotare minimă 

necesară în raport cu 

cerinţele standarului de 

pregătire profesională 
3)

 

DA / NU 

Ateliere şi laboratoare 

la nivelul standardelor 

moderne de pregătire 
4)

 

DA / NU 

Observaţii 
5)

 

COLEGIUL TEHNIC 
DE TRANSPORTURI 
SI CONSTRUCTII 
IASI 

 

IASI 

Electromecanic DA DA  

Tehnic / Electric DA DA  

Tehnic / 

Electromecanic 
DA DA 

 

Tehnic / Mecanic DA DA  

Tehnic / Electronica 

si automatizari 
DA DA 

 

Tehnic / 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

DA DA 

 

Tehnic/ Transporturi DA DA  

 

NOTĂ 
1) Se înscriu pe rânduri separate pentru fiecare domeniele de formare profesională (la ŞAM/an de completare), respectiv 

profilele (la liceul tehnologic) din oferta şcolii în ordinea din HG privind Nomenclatorul calificărilor în vigoare. 

2) Se apreciază prin DA sau NU, după caz, pentru fiecare domeniu/profil dacă şcoala dispune de atelierele şi 

laboratoarele necesare cel puţin la nivelul minim de dotare în raport cu SPP.  

3) Se apreciază prin DA sau NU, după caz, pentru fiecare domeniu/profil în parte dacă atelierele şi laboratoarele 

asigură condiţii de pregătire (amenajare + echipare) la nivelul standardelor actuale în domeniu. 

4) În situaţia în care şcoala a fost cuprinsă într-un program de investiţii în ultimii 5 ani, se menţionează numele 

programului (ex. Phare TVET, Program MECT-campusuri şcolare, Program MECT pentru ŞAM, etc.) pentru fiecare 

domeniu/profil care a fost inclus în programul respectiv. 
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Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 
 
 

A. ACŢIUNI DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PENTRU CARIERĂ DERULATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017  
 

Unitatea şcolară 
Acţiuni de orientare şi 
consiliere profesională 
(denumirea acţiunii) (1) 

Cine a organizat (2) 
Agenţi 

economici 
implicaţi (3) 

Alţi parteneri 
implicaţi (4) 

Grup ţintă Scop Observaţii (5) 

 
 
 
 
 
 

COLEGIUL TEHNIC 
DE TRANSPOR 

TURI IASI 
 

Reactualizarea punctului de 
informare OSP la nivelul 
unitatii scolare  

 Consilier educativ 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

CJRAE Iasi 
Elevi claselor 

XI, XII, XIII 

Cunoasterea permanenta de catre elevi a 
ofertelor scolare si profesionale  oferite la 
nivelul judetului. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii  

Monitorizarea identificarii 
stilurilor de invatare specifice 
fiecarui elev al scolii. 
 

Profesor psihopedagog, 
Profesorii diriginti 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

CJRAE Iasi 
Elevi claselor 

XI, XII, XIII 
Stabilirea optiunilor de continuare a 
studiilor. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

Aplicarea si  interpretarea 
Chestionarului de interese 
profesionale. Holland 

Profesor psihopedagog 
Profesorii din Comisia 
OSP, Profesorii diriginti 

- CJRAE Iasi 
Elevi claselor 

XI, XII, XIII 
Identificarea si valorificarea optima a 
aptitudinilor. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

Participarea cu elevii 
claselor a XII-a, XIII-a la 
Bursa locurilor de munca. 

Directori 
Consilier educativ 
Profesori diriginti 
Profesor psihopedagog 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

AJOFM Iasi 
Elevi claselor  

XII, XIII 

Urmarirea  gradul de interes al elevilor in 
ceea ce priveste ins 
 
 
ertia pe piata muncii dupa finalizarea 
studiilor. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

,, Viitor luminos’’ 
,,Cum imi aleg un viitor’’ 
,,Decizii de viitor’’ 
,,Stiu ce vreau?’’ 

Profesor psihopedagog 
Profesori diriginti 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

CJRAE Iasi 
Elevi claselor 

XI, XII, XIII 
Constientizarea de catre elevi a alegerii 
corecte a carierei. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 
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,, Primii pasi pentru o 
orientare spre o cariera 
profesionala” 
,,Modele in cariera’’ 
,,Avantajele si dezavantajele 
internetului in alegerea 
carierei’’ 

Profesor psihopedagog 
Profesori diriginti 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

CJRAE Iasi 
Elevi claselor 

XI, XII, XIII 
Alegerea carierei in concordanta cu propriile 
dorinte si aptitudini. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

Prezentarea  ofertei 
educationale a institutiilor de 
invatamant superior si a 
scolilor postliceale 

Directori  
Consilier educativ 
Profesor psihopedagog 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

Institutiile de 
invatamant superior 
si scolile postliceale 

din judet. 

Elevi claselor  
XII, XIII 

Realizarea in randul elevilor din clasele 
terminale a unei orientari scolare si 
profesionale in concordanta cu aspiratiile 
elevilor si cu cerintele actuale de pe piata 
muncii. 

acţiune 
organizată la 
nivel de reţea 

şcolară 

Realizarea unei corecte 
autocunoasteri in vederea 
stabilirii viitorului profesional 

Profesor psihopedagog 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 
SCB, IFTE 

Institutiile de 
invatamant superior 

din judet. 

Elevi claselor  
XII, XIII 

Crearea unei imagini de sine reala si 
dezvoltarea abilitatilor de luare corecta a 
deciziilor in ceea ce priveste cariera. 

acţiune 
organizată la 
nivel de reţea 

şcolară 

Oferirea informatiilor cu 
ajutorul Profilelor 
ocupationale. 

Profesor psihopedagog 
Centrul de 
calificare 
Transporturi 

- 
Elevi claselor  

XII, XIII 
Realizarea unei corecte informarii asupra 
cerintelor impuse de o profesie. 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

Consilierea elevilor claselor 
terminale in vederea 
pregatirii psihologice pentru 
bacalaureat. 

Profesor psihopedagog - ISJ Iasi 
Elevi claselor  

XII, XIII 

Cresterea increderii in fortele proprii, a 
stimei de sine, in vederea sustinerii cu 
succes a examenului de bacalaureat. 
 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

Vizite de orientare realizate 
în Universitatile din Iasi, în 
cadrul acţiunilor complexe 
de orientare cunoscute sub 
denumirea de "Zilele porţilor 
deschise" 

Directori  
Consilier educativ 
Profesor psihopedagog 
Profesori diriginti 

- 
Institutiile de 

invatamant superior 
din Iasi 

Elevi claselor  
XII, XIII 

Realizarea in randul elevilor din clasele 
terminale a unei orientari scolare si 
profesionale in concordanta cu aspiratiile 
elevilor si cu cerintele actuale de pe piata 
muncii. 

acţiune 
organizată la 
nivel de reţea 

şcolară 

Vizite in unitati economice 
reprezentative din Iasi 

Directori  
Consilier educativ 
Profesor psihopedagog 
Profesori diriginti 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 
SCB, IFTE 

CJRAE Iasi 
Elevi claselor  

XII, XIII 
Realizarea unei corecte informarii asupra 
cerintelor impuse de o profesie 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 
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Site-uri specializate în 
oferirea de locuri 
de munc 

Directori  
Consilier educativ 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

- 
Elevi claselor  

XII, XIII 
Formarea de abilităţi pentru căutarea online 
de locuri de muncă 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

Informare online în legătură 
cu oportunităţi de studiu şi 
muncă în 
străinătate 

Directori  
Consilier educativ 

Soc. CFR Marfa, 
Societatea CFR 
calatori, Depoul 
Reparatii, SIMC, 

SCB, IFTE 

- 
Elevi claselor  

XII, XIII 

Familiarizarea elevilor cu site-uri care 
prezintă oportunităţi de studiu şi muncă în 
străinătate 

acţiune 
organizată la 
nivelul şcolii 

 

NOTĂ: 

1. Se menţionează exemple relevante de acţiuni de orientare şi consiliere derulate la nivel de reţea şcolară precum şi cele organizate direct de către şcoli, de ex.: târguri de 
joburi pentru absolvenţi, târg de oferte educaţionale, ziua porţilor deschise, exemple de alte acţiuni tematice organizate de şcoli singure sau în colaborare cu partenerii 
sociali în scopul orientări carierei etc. 

Se utilizeaz rând separat pentru fiecare acţiune de orientare şi consiliere derulată. 

2. Se menţionează denumirea instituţiei care a organizat acţiunea.  

3. 3), 4) Pentru fiecare dintre acţiunile de orientare şi consiliere derulate în parteneriat se menţionează denumirea agenţilor economici, respectiv a altor parteneri implicaţi 

4. 5) Se menţionează dacă acţiunea a fost organizată la nivelul şcolii sau la nivel de reţea şcolară. Alte informaţii relevante 
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Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 
 

 
Anexa cabinete de orientare 

 
 

Regiunea NORD-EST 

Judeţul IASI 

Unitatea IPT COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  SI CONSTRUCTII  IASI 

 
 

Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară1 
Unitatea şcolară dispune de 
cabinet de orientare şcoară 

(DA/NU) 

Unitatea şcolară etse arondată altei 
unităţi şcolare cu cabinet de orientare 

şcolară 
(DA/NU) 

Observaţii1) 

1. 
COLEGIUL TEHNIC DE 
TRANSPORTURI IASI 

DA NU 
cabinet înfiinţat în anul şcolar 2007-

2008 

 
1) 

După caz, se va completa cu menţiunea:  "cabinet înfiinţat în anul şcolar ............." sau "cabinetul se va înfiinţa în anul şcolar......." 
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Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 
 
 

FORMARE CADRE DIDACTICE  (profesori de specialitate şi maiştri instructori)  
 

 
 
 
 
asi 

 
 

COLEGIUL 
TEHNIC DE 

TRANSPORTURI 
IASI 

 

N
r.

 p
ro

fe
s
o
ri

 d
e
 s

p
e
c
ia

lit
a
te

 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
in

s
tr

u
c
to

ri
 

Activităţi 
metodice în 
anul şcolar 
2016/2017 
 

Scheme de mentorat 
organizate în şcoală, în anul 
şcolar 2016/2017 , pentru 
cadre didactice debutante  

Stagii de 
formare 
organizate de 
instituţii 
abilitate în 
anul şcolar 
2016/2017 

Programe de 
formare în 
colaborare cu 
agenţii 
economici 
derulate în 
anul şcolar 
2016/2017 

Programe de reconversie a 
cadrelor didactice derulate 
în anul şcolar 2016/2017 

N
r.

 p
ro

fe
s
o
ri

 d
e
 s

p
e
c
ia

lit
a
te

 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
in

s
tr

u
c
to

ri
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 p
ro

f.
 d

e
 s

p
e
c
ia

lit
a

te
 

d
e
b
u

ta
n
ţi
 

N
r.

 p
ro

f.
 d

e
 s

p
e
c
ia

lit
a

te
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
d
e

b
u
ta

n
ţi
 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
in

s
tr

u
c
to

ri
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 p
ro

fe
s
o
ri

 d
e
 s

p
e
c
ia

lit
a
te

 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
in

s
tr

u
c
to

ri
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 p
ro

fe
s
o
ri

 d
e
 s

p
e
c
ia

lit
a
te

 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
in

s
tr

u
c
to

ri
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

Specializarea 

N
r.

 p
ro

fe
s
o
ri

 d
e
 s

p
e
c
ia

lit
a
te

 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

N
r.

 m
a

iş
tr

i 
in

s
tr

u
c
to

ri
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

ţi
 

    
20 5 15 3 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 
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Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 
 

FORMAREA PROFESORILOR Formarea iniţială a cadrelor didactice 
 

Unitatea şcolară Localitatea 

Cadre didactice (an scolar 2017-2018) 
Din care: 

Obser
vaţii 

Profesori Maiştrii instructori 

Nr. total 
cadre 

didactice 

Nr. 
cadre 

didactice 
calificate 

Nr. cadre 
didactice 

necalificate 

Procentul 
cadrelor 
didactice 
calificate 

Nr. total 
profesori 

Nr. 
profesori 
calificaţi 

Nr. 
profesori 

necalificaţi 

Procent 
profesori 
calificaţi 

Nr. 
total 

maiştrii 

Nr. 
maiştrii 
calificaţi 

Nr. 
maiştrii 

necalificaţi 

Procent 
maiştrii 
calificaţi 

COLEGIUL TEHNIC 
DE 

TRANSPORTURI  
IASI 50 50 0 100% 50 50 0 100% 5 5 0 100%  

 

NOTĂ: (1) Evidenţele vor cuprinde TOATE cadrele didactice indiferent de numărul orelor din încadrare. Calitatea de cadru didactic calificat se stabileşte 

conform prevederilor Centralizatorului. 
Formare continuă a cadrelor didactice  

 

Unitatea 
şcolară 

Loca 
litatea 

Nr. total 
de cadre 
didactice 

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă 
Observaţii 

(5) 
Activităţi 
metodice 

(1) 

Sesiuni 
ştiinţifice 

(2) 

Stagii de 
informare 
ştiinţifică 

(3) 

Cursuri de 
perfecţionare 

(4) 
Definitivat 

Grad 
II 

Grad  
I 

Cursuri 
postuniversitare 

Masterat Doctorat 

COLEGIUL 
TEHNIC DE 
TRANSPOR

TURI  
 

IASI 50 42 18 3 16 0 1 3 0 0 1 

 5 cadre didactice au mai 
putin de 5 ani inainte de 
pensionare 

 12 cadre didactice au mai 
putin de 5 ani de la obtinerea 
ultimului grad 

 3 cadre didactice au 
completare norma (participa 
la formarea continua la 
scoala unde au baza) 
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Regiunea NORD-EST  
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 
 
UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR  

Unitatea 
şcolară 

Loca 
litatea 

Domeniul de 
pregătire căruia 
în sunt destinate 

echipamen 
tele (1) 

Echipamente 
achiziţionate (2) 

Utilizarea echipamentelor 

Observaţii 

Echipamen-
tele sunt 
înregis- 
trate în 

inventarul 
şcolii 
(3) 

(DA/NU) 

Vizibilita 
tea pro- 
gramului 
de dotare 

este 
asigurată 

(4) 
(DA/NU) 

Progra- 
mul de 
dotare 
este 

populari 
zat 
(5) 

(DA/NU) 

Echipamen-
tele sunt 

instalate şi 
utilizate 

corespunzăt
or 
(6) 

(DA/NU) 

Personalul a 
fost instruit 

pentru 
utilizarea 

echipamen- 
telor  
(7) 

(DA/NU) 

COLEGIUL 
TEHNIC DE 
TRANSPOR

TURI  
 

IASI 

Informatica+ 
proiecte 
europene 

echipamente 
didactice pregătire 
de specialitate: 
echipamente TIC 

DA DA DA DA DA 

(4) - Lista afisata cu 
echipamentele cu care este 
dotat laboratorul;  
- dulap tip vitrina (pentru 
laboratoarele de fizica, 
chimie, biologie); 
(5) discutii in catedre privind 
prezentarea echipamentelor 
si a instructiunilor de folosire 
a acestora; 
(6) - program de ocupare al 
laboratoarelor pe clase si 
profesori; 
- afisarea vizibila a modului 
de utilizare a echipamentelor 
din dotare; 
- instruirea personalului 
didactic si a elevilor privind 

electrotehnica 
echipamente 
didactice pregătire 
de bază: electric 

DA DA DA DA DA 

mecatronica 
echipamente 
didactice pregătire 
de bază: mecanica 

DA DA DA DA DA 

transporturi 

echipamente 
didactice pregătire 
de specialitate: 
mecanic    

DA DA DA DA DA 

desen tehnic 

echipamente 
didactice pregătire 
de specialitate: 
mecanic    

DA DA DA DA DA 

mecanica 
echipamente 
didactice pregătire 

DA DA DA DA DA 
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de bază: mecanica utilizarea corespunzatoare a 
echipamentelor 
- prezentarea si insusirea 
Normelor de Tehnica 
Securitatii muncii specifice 
utilizarii echipamentelor din 
dotare 

instalatii 
electrice, 
electronica si 
telecomunicatii 

echipamente 
didactice pregătire 
de bază: electric, 
electronică si 
automatizari 

DA DA DA DA DA 

fizica Echipamente 
specifice 

DA DA DA DA DA 

chimie DA DA DA DA DA 

biologie DA DA DA DA DA 
 
(1) Pentru laboratoare sunt înscrise disciplinele (ex. Informatică) 
(2) Denumirea generală a lotului cu care a fost dotată şcoala (echipamente didactice pregătire de bază: electricitate şi electornică, echipamente didactice pregătire de 

specialitate: mecanic auto,   echipamente TIC, etc.) 
(3) La rubrica Observaţii se vor prezenta cauzele neînregistrării 
(4) La rubrica Observaţii se vor exemplifica modalităţile de bază folosite 
(5) La rubrica Observaţii se vor numi principalele acţiuni întreprinse 
(6) Se pot ataşa raportului evidenţe de utilizare, dacă există 

(7) La rubrica Observaţii se vor prezenta cauzele nerealizării instruirii persoanelor care le utilizează 
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Regiunea NORD-EST 
Judeţul IASI 
Unitatea IPT: COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI  ȘI CONSTRUCȚII  IASI 

 

 

DATE STATISTICE 2016-2017 

 

Situatia scolara pe nivele de invatamant      

  PROMOVATI REPETENTI EXMATRICULATI   
SITUATIE 

NEINCHEIATA 

Liceu zi 152 9 12 0 

Liceu seral 
RD 

292 26 35 0 

Profesionala 140 23 0 0 

Maistri 113 0 9 0 

 

 

Promovati - Rezultate la invatatura pe forme de invatamant       

  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Liceu zi 27 37 49 30 9 0 

Liceu seral RD 33 126 106 26 1 0 

Profesionala 15 40 59 25 1 0 

Maistri 0 2 10 57 44 0 
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REZULTATE  LA INVATATURA 2016-2017 
 

1 NIVEL  LICEU SERAL PROFESIONALA 

TOTAL  

MAISTRI 
TOTAL 
CTTC 

2 FORMA  ZI RUTA DIRECTA RUTA PROGRESIVA ZI ZI 

3 CLASA IX X XI XII TOTAL IX X XI  XII  XIII TOTAL XI  XII  XIII 
TOT
AL 

IX X XI  
TOT
AL 

I II TOTAL 

4 INSCRISI 46 36 34 56 172 48 62 99 82 49 340 0 0 0 0 78 52 35 165 677 60 63 123 800 

5 din care feminin 2 5 1 6 14 21 34 26 35 18 134 0 0 0 0 11 0 0 11 159 0 2 2 161 

10 VENITI 2 1 1 1 5 1 9 3 4 2 19 0 0 0 0 1 3 0 4 28 3 0 3 31 

11 din care feminin 2 0 0 0 2 0 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 

6 PLECATI 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 4 

7 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 

8 RAMASI 45 36 35 57 173 49 69 99 85 51 353 0 0 0 0 76 54 33 163 689 62 60 122 811 

9 din care feminin 3 5 1 6 15 21 36 22 39 18 136 0 0 0 0 8 0 0 8 159 0 2 2 161 

12 DECEDATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 PLECATI DIN TARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 

15 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 ABANDON SCOLAR 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

17 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Abandon scolar % 0 
2,
78 

0 0 0,578 0 
2,
9 

0 0 0 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0,435 0 0 0 0,369914 

18 EXMATRICULATI ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 ALTE SITUATII 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 6 1 3 4 10 

21 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 0 5 

22 PROMOVATI 39 34 29 50 152 36 53 79 78 46 292 0 0 0 0 61 51 28 140 584 55 58 113 697 

23 din care feminin 1 5 1 4 11 19 26 16 37 15 113 0 0 0 0 2 0 0 2 126 0 2 2 128 

  Promovati % 
86,
67 

94,
44 

82,
86 

87,
72 

87,86 
73,
47 

76,
81 

79,
80 

0,0
0 

0,00 82,72 0,00 0,00 0,00 0,00 80,26 0,00 84,85 
85,8

9 
84,76 88,71 96,67 92,62 85,94 

24 5-5,99 7 5 8 7 27 5 5 7 10 6 33 0 0 0 0 8 3 4 15 75 0 0 0 75 

25 6-6,99 6 6 8 17 37 13 24 42 20 27 126 0 0 0 0 28 2 10 40 203 2 0 2 205 

26 7-7,99 12 12 11 14 49 13 22 24 34 13 106 0 0 0 0 17 35 7 59 214 10 0 10 224 
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27 8-8,99 10 8 2 10 30 5 2 6 13 0 26 0 0 0 0 7 11 7 25 81 35 22 57 138 

28 9-9,99 4 3 0 2 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 11 8 36 44 55 

29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 REPETENTI 6 2 1 0 9 2 3 19 0 2 26 0 0 0 0 15 3 5 23 58 0 0 0 58 

31 din care feminin 2 0 0 0 2 0 4 6 0 1 11 0 0 0 0 6 0 0 6 19 0 0 0 19 

  Repetenti % 
13,
33 

5,5
6 

2,8
6 

0,0
0 

5,20 
4,0
8 

4,3
5 

19,
19 

0,0
0 

0,00 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,15 
14,1

1 
8,42 0,00 0,00 0,00 7,15 

32 SIT. NEINCHEIATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 din care feminin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 EXMATRICULATI   0 0 5 7 12 11 13 1 7 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 47 7 2 9 56 

35 din care feminin 0 0 0 2 2 2 6 0 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 

  Exmatriculati % 
0,0
0 

0,0
0 

14,
29 

12,
28 

6,94 
22,
45 

18,
84 

1,0
1 

0,0
0 

0,00 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,82 11,29 3,33 7,38 6,91 

36 ABSOLVENTI 0 0 0 50 50 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0 28 28 124 0 58 58 182 

37 din care feminin 0 0 0 4 4 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 2 2 21 
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Oras/ 

Comuna 

Unitatea de 

 invatamant cu PJ 

absolventi LICEU 

 promotia 2016 
Continua studiile Nu continua studiile 

Nu s-au  

obtinut 

informatii 

Obser 

vatii 
TOTAL 

Cu 

examen 

de BAC  

promovat 

Fara 

examen 

de BAC  

promovat 

Continua studiile 

universitare sau postliceale 

in judetul Iasi 
Continua 

studiile 

 in alt judet 

Continua 

studiile 

 in strainatate 

somaj 
angajat  

in tara 

angajat  

in 

strainatate 
Iasi: Univ 

 "Al. I. 

Cuza" 

Scoala 

Postliceala 

Iasi 

Colegiul Tehnic 

de Transporturi si 

Constructii 

53 12 41 

 

1 

 

3 0 1 14 20 10  

 

 

 

 
 

Oras/ 

Comun

a 

Unitatea de 

 invatamant cu PJ 

absolventi învățământ profesional 3 ani  

 promotia 2017 

Continuă 

studiile liceale 

cl.a XI-a 

Nu continuă studiile  

Observații 

TOTA

L 

Cu examen 

de certificare 

competențe nivel 3 

promovat  

Fara examen 

de certificare 

competențe nivel 3 

promovat 

  

S-a angajat 

în țară 

s-a 

angajat în 

străinătat

e 

Înv. 

Licea

l zi 

Înv. 

Liceal 

seral 

 Iasi Colegiul Tehnic de 

Transporturi și Construcții 

28 28 - 7 21 21 -  

 

 



 
 

LISTĂ DE TERMENI  
 
 
abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la 

îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual 
Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 
cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau 
practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, 

materiale, unelte şi instrumente) 
analiza factorilor interesaţi  Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, 

de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, 
a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt 
integrate în construcţia proiectului. 

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

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

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

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

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) 

ale unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor 

(Threats) cu care aceasta se confruntă. 
arborele obiectivelor Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce 

toate problemele au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a 
problemei existente şi evidenţierea relaţiei mijloace-rezultate 

arborele problemelor Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, 
problematice sau care se doreşte a fi schimbată prin care se pune în 
evidenţă relaţia cauză-efect 

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

cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea 
programelor şi proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, 
analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi 
organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de structurare 
logică a planurilor de activităţi şi a resurselor. 

cadru naţional al 
calificărilor 

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

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

ciclul de planificare 
strategică 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 
actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde 
etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare,  
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monitorizarea, evaluare şi feedback. 
competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 

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

cultura organizaţională a 
şcolii 

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

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

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

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

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

evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea 
coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând 
eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 

factori interesaţi  Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot 
avea o relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau 
pot fi afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau 
produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face 
luând în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor 
din care fac parte. (en. stakeholder) 

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

fezabilitate Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 
fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 

cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite 
niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.  

grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea 
activităţilor unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi 
tremenele planificate de finalizare.  

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

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

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

indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 
social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se 
construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi 
legalitatea acestuia. 

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

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

monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 
luarea deciziei şi managementul proiectului. 
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obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de 
beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte 
grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează programul în politicile 
regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. 
Obiectivele generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, 
acesta va furniza o contribuţie la realizarea obiectivului general. 

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

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională 
realizat de unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul de 
a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 
tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de 
acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani  

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

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

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

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

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, 
respectiv să poată începe derularea activităţilor. 

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

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu 
problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 
beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu mediul fizic 
şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge 
scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile 
pentru grupurile ţintă. 

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

rezultat imediat (output) Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării 
resurselor utilizate. 

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

sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, 
produsului, serviciului sau tehnologiei lor principale 

sistem naţional de calificări Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea 
educaţiei şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea 
cu piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea şi 
punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de 
asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem 
naţional de calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi poate 
include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de dezvoltare a Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea 



COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCTII IAȘI 

PLAN  DE ACTIUNE AL SCOLII 

 

 146 

pieţei dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri 
ţintă a grupurilor slab reprezentate 

strategii de dezvoltare a 
produsului 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea 
de noi modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale. 

strategii de diversificare Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin 
activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii 

strategii de intrare şi 
control 

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor etc 

strategii de pătrundere Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa 
actuală 

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

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

teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 
termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 

obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul 
şi descrierea sarcinilor 

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

viziunea şcolii Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care 
organizaţia doreşte să o creeze prin activităţile sale. 

 
 


