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PARTEA I 
 

CONTEXT 
 
 

„Învăţaţi copiii să asculte, să observe şi să întrebe. Aceasta 
va fi bagheta de aur cu care vor pătrunde sensul misterelor.” 

 
 
I.1. Misiunea școlii 

         Școlii Profesionale ‘‘Ştefan cel Mare‘‘ Cotnari este de a asigura tinerilor  o educaţie şi o 

instruire de înaltă calitate profesională, contribuind la dezvoltarea carierei şi creşterii profesionale, stimulând 

potenţialul economic şi social al zonei. Este furnizor de forţă de muncă calificată nivel 1, 2  pentru unităţile 

economice. Serviciile au la bază calitatea, performanţa, integritatea, demnitatea, responsabilitatea, promovarea 

valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în actul educaţional şi deschiderea spre învăţarea 

pe tot parcursul vieţii. Şcoala va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin: evaluarea continuă a 

activităţii cadrelor didactice şi personalului, consultarea tuturor actorilor implicaţi în actul educaţional (cadre 

didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală), realizarea unor parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din 

ţară, instituţii non-guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, naţionale şi regionale. 

 I.2. Viziunea şcolii 

 

 Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie 

sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară diversă, atractivă, adaptată specificului zonei şi prin 

pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută morală şi profesională, dorim să formăm personalităţi umane 

complexe. Elevii vor fi pregătiţi , după cum o confirmă tradiţia acestei instituţii, în spiritul cerinţelor societăţii 

moderne, astfel încât , la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa 

pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate. 
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 II.2. Profilul actual al scolii. Cultura organizatorică 

  

Scurt Istoric 

1562 – Ioan Iacob Eraclid Despotul, domnitor al Moldovei, înfiinţează la Cotnari „Schola Latina”, elevi 

fiind „de pretutindeni din ţară pentr a-i învăţa”, elevi care aveau aici locuinţă şi hrană în mod gratuit. 

26 octombrie 1859 – Epitropia spitalelor Sf. Spiridon, la decizia Ministerului Cultelor şi 

Învăţământurilor Publice deschide cursurile unei şcoli săteşti, în clădire proprie, „cu pereţi de o cărămidă şi 

jumătate, pe temelie de piatră, podită cu dulapi, cu sobe nemţeşti şi tacâmurile lor, şi acoperită cu şindrilă”. 

În 8 bănci de lemn învaţă 12 copii având ca învăţător pe Vasile Atanasiu, „holtei de 24 de ani, cu leafă de 80 

de galbeni pe an”. 

Aprilie 1875 – în calitate de revizor şcolar, Mihai Eminescu inspectează şcolile din Plasa Cârligătura, 

printre care şi pe acelea din satele Cotnari şi Cârjoaia. 

1920 – prin contribuţia sătenilor se zideşte localul Şcolii primare nr.2, şcoală pe lângă care un grup de 

entuziaşti a susţinut o intensă activitate culturală. 

1954 -  se înfiinţează un internat în care sunt cuprinşi 15 băieţi şi 15 fete din satele componente ale 

comunei, care frecventau cursurile şcolii din Cotnari. 

1971 – începe construcţia unui local nou de şcoală. 

1972 – se înfiinţeză primele clase IX – X. 

1974 – se dă în folosinţă noul local al şcolii   

1985 – se înfiinţeză clasa a IX –a de liceu – profil agricol. 

1992 – încheie cursurile ultima promoţie a învăţământului de 10 ani. După această dată şcoala 

funcţionează numai cu clasele I – VIII. 

15 aprilie 1994 – şcoala din Cotnari primeşte oficial numele de „ŞTEFAN CEL MARE”. 

Octombrie 1999 – se împlinesc 140 de ani de la înfiinţarea Şcolii Cotnari. 
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1999 – Şcoala „Ştefan cel Mare” Cotnari devine centru de capacitate, la care sunt arondate şcolile 

comunei, precum şi cele din comunele învecinate Scobinţi şi Cepleniţa. 

2006 – Şcoala este inclusă într-un program de reabilitare şi extindere, scopul fiind transformarea într-un 

campus şcolar modern, unde să fie pregătiţi elevii pentru viti-pomicultură – răspunzând prin aceasta cerinţelor 

comunităţii locale de pregătire a forţei de muncă necesară. 

2010 – Se încheie reabilitarea şi extinderea clădirii şcolii 

12.09.2011 – se înființează Liceul Tehnologic cu profil resurse naturale și protecția mediului, 

specilizarea tehnician horticultor. 

1.09.2014- se înființează școala profesională de 3 ani, renunțându-se la clasa aIX-a de liceu, 

specializarea horticultor 

1.09.2017 – unitatea primește denumirea de Școala Profesională „Ștefan cel Mare„ Cotnari 

 

 I.3. Analiza rezultatelor din anul şcolar precedent 2018-2019 

 
  I.3.1. Realizări 

a. Baza materială: 

 
 Amenajarea laboratorului tehnologic 

 Achiziţii de softuri educaţionale şi alte materiale didactice 

 Achiziţii de mobilier şcolar 

 Cabinet educație tehnologică 

 Laborator tehnologic- Horticultură: planșe de specialitate, machete cu diferite tipuri de soluri, 

colecții de roci, ph-metru, stație meteo, lampă și termometru de sol, balanțe tehnice, colecții de 

semințe de plante  

 Teren de sport amenajat: fotbal, handbal, volei 

 Conexiune la internet, videoproiector, claculatoare, laptopuri, cărți, reviste de specialitate, 

prezentări power point, filme și videoclipuri de specialitate 

 Lot școlar format din: 

 Lot legumicultură cuprinzând culturi de specii legumicole locale: roșii, ardei, vinete, 

castraveți, mărar, spanac, rucola, salată,  
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 Lot pomicultură: cultură de cireș (soiurile: Van, Stella, Boambe de Cotnari), cultură de 

măr (soiul Strarkrimson și Golden Spur), cultură de păr (Soiul Monica, Untoasă Hardi) 

 Lot de plante medicinale și farmaceutice: lot de lavandă 

 Lot floricultură curpinzând soiuri și specii de plante floricole și arbuști fructiferi: 

crizanteme, lalele, narcise, zambile, zorele, trandafiri, coronița miresei, liliac, gălbenele, 

crăițe, gura leului, cârciumărese, iris, ochiul boului 

 

b. Calitatea activităţilor didactice şi de pregătire în meserii 

 
 Rezultate bune la examenele de naționale, competenţe profesionale și liceale 

 Monitorizarea integrării în reţeaua de învăţământ liceal şi profesional cât şi socio-profesionale a 

absolvenţilor de gimnaziu şi liceu. 

 Premii şi menţiuni la nivel judeţean si național la concursurile şcolare pe discipline de 

învăţământ. 

 

I.3.2. Disfuncţionalităţi 

 

 Încetarea lucrarilor prin lipsa finanțării a Campusului școlar- ateliere şcolare. 

 

 I.4. Priorităţi naţionale – specifice unităţii şcolare  

 parteneriatul cu întreprinderile – reprezentând o modalitate de structurare a învăţământului care 

asigura corespondenta intre oferta din sistemul educaţional si piaţa muncii; 

 asigurarea calităţii procesului instructiv educativ – reprezintă o prioritate a programelor 

educaţionale cu urmări certe asupra calităţii pieţei muncii si a relaţiilor interumane; 

 integrarea europeana – participarea la programele comunitare in domeniul educaţional si al 

formarii profesionale: PHARE, PHARE Tvet; Erasmus+ 

 reconversia profesionala a adulţilor – formarea continua a adulţilor prin cursuri de reconversie 

profesionala la nivelul unităţii de învăţământ prin formatori autorizaţi. 

 

 I.5. Obiective si priorităţi regionale si locale  

              Obiectivul general al strategiei este punerea în valoare a potenţialului material şi uman, folosirea 

resurselor existente şi identificarea altor surse capabile să producă o dezvoltare durabilă şi echilibrată a 
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localităţilor judeţului, în sensul asigurării unui mediu sănătos sub raport funcţional, economico-social şi 

cultural, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural. 

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

 Diversificarea şi dezvoltarea activităţilor economice; 

 Înfiinţarea de noi structuri turistice şi modernizarea celor existente; 

 Facilitarea accesului în zonele turistice; 

 Creşterea volumului investiţiilor private; 

 Crearea de bunuri şi servicii de calitate superioară şi cu valoare ridicata competitive pe pieţele 

externe; 

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

autohtone şi internaţionale; 

 Sprijinirea dezvoltării societăţilor comerciale cu capital privat, integral românesc; 

 Modernizarea şi susţinerea infrastructurilor tehnico-edilitare de turism, învăţământ, cultură şi 

sport; 

 Cooperare regională, interregională şi internaţională. 

 Atragerea fondurilor europene in derularea proiectelor din sfera serviciilor; 

Având în vedere evaluarea situaţiei economico-sociale a judeţului, potenţialul economic şi criteriul 

determinant al concordanţei cu cerinţele integrării europene şi euroatlantice, au fost identificate următoarele 

priorităţi: 

 Diversificarea şi extinderea bazei industriale care vizează crearea şi menţinerea locurilor de muncă 

permanente, atragerea IMM-urilor în sfera producţiei şi dezvoltarea IMM-urilor în vederea creării de 

activităţi industriale complementare sau creării de alte sectoare ale producţiei materiale care să 

asigure dezvoltarea economică. 

 Valorificarea resurselor agricole şi dezvoltarea mediului rural prin investiţii pentru dezvoltarea, 

modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producţie, în scopul preluării şi realizării de produse 

agroalimentare care să asigure consumul intern şi posibilităţi de export. 

 Dezvoltarea turismului şi modernizarea serviciilor adiacente care vor duce la atragerea unui număr 

sporit de turişti. 

 Dezvoltarea potenţialului de resurse umane care are în vedere calificarea şi recalificarea forţei de 

muncă angajată în sfera economică, training pentru personalul cuprins în sfera serviciilor precum şi 

programe de formare şi orientare profesională pentru tineri şi şomeri. 
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Având în vedere aceste priorităţi, Învăţământul Profesional şi Tehnic din reţeaua judetului Iaşi îşi 

exprimă viziunea asupra reformei TVET prin : 

- Adaptarea planificării educaţionale la nivelul de dezvoltare economico-socială a judeţului Iaşi 

precum şi la nevoile de educaţie şi formare ale elevilor; 

- Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ ca deziderat major în inserţia socială a 

absolvenţilor. 

În zona de NE a României în judeţul Iaşi activează un număr mare de firme cu profil de horticultură, 

care vor folosi forţa de muncă provenită din absolvenţii  Școlii Profesionale  „Ştefan cel Mare” Cotnari  
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PARTEA a II-a 

ANALIZA NEVOILOR 

 

 II.1. Analiza mediului extern 

 Pentru evaluarea clara a mediului extern s-a avut in vedere colectarea si analizarea datelor mediului 

economic, socio-profesional si geografic, precum si implicaţiile pe care rezultatele analizelor le au in 

dezvoltarea învăţământului. Analiza informaţiilor economice, demografice si cele privind educaţia a avut in 

vedere politicile si priorităţile de la nivel naţional si local (PRAI si PLAI), din perspectiva implicaţiilor lor in 

proiectarea acţiunilor scolii. 

 

 II.1.1. Analiza profilului demografic judeţean 

  
Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei regiunii şi mai ales scăderile înregistrate la populaţia cu 

vârsta între 10-14 şi 15 – 19 ani vor influenţa structura reţelei şcolare pentru IPT, prin concentrarea activităţilor 
şi creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare 
vor trebui să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a 
absolvenţilor. 

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-15 ani din mediul rural decât cea din mediul 
urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri 
eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităţii şanselor. 

Economia regiunii se află pe un trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate pentru produsul 
intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile străine.   

Ponderea mare a populaţiei şomere din grupa 15-24 ani apreciem că trebuie să fie obiect de analiză la 
nivel local şi la nivelul parteneriatului şcoală-angajatori-familie pentru identificarea cauzelor care au generat 
situaţiile (oferta educaţională neadecvată cerinţelor pieţei muncii, competenţele scăzute ale absolvenţilor în 
raport cu cerinţele angajatorilor, refuzul absolvenţilor pentru încadrare în anumite meserii sau pentru formare 
iniţială în meserii cerute pe piaţa muncii, lipsa de atractivitate a specificului meseriei, lipsa de motivare 
finaciara a ocupatiilor, lipsa de orientare corelata cu competente aptitudini  aspiratii personale) şi adoptarea 
măsurilor pentru diminuarea fenomenului.  

Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi niveluri de instruire arată nevoia ca atât şcoala cât şi 
factorii responsabili trebuie să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a şanselor 
pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de gimnaziu şi diminuarea în acest fel a procentului de 
populaţie ocupată cu nivel gimnazial. 

În acelaşi sens, apreciem că şcolii îi revine o importantă sarcină de a aborda forme de învăţământ pentru 
adulţi în condiţiile în care cerinţele ce se vor manifesta pe piaţa muncii şi în viaţa economică, odată cu 
integrarea României în Uniunea Europeană, vor afecta şi mai mult categoriile de populaţie ocupată cu nivel de 
instruire primar, gimnazial. 

Din analiza evoluţiilor prognozate pentru cerere-ofertă în perspectiva 2020 apreciem că este necesară 
adaptarea ofertei de formare iniţială în următoarele direcţii: 
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Preocuparea esenţială a şcolilor trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării profesionale, 
menită să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la nivelul standardelor de 
pregătire profesională europene. 

Acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale şcolilor şi a 
unor parteneriate durabile şcoală-angajatori. 

Din analiza aspectelor privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională se desprinde faptul că 
există un număr insuficient de cabinete de orientare şi consiliere şi un număr insuficient de consilieri.  

Cu excepţia unităţilor şcolare care au fost cuprinse în Programul PHARE TVET, majoritatea unităţilor 
şcolare nu au realizat dotări semnificative în ultimii ani în ceea ce priveşte echipamentele şi materialele 
didactice specifice domeniilor de pregătire TVET (mai ales unităţile şcolare din mediul rural). 
 

II.1.2. Analiza profilului economic 

Analiza nivelului si dinamicii principalilor indicatori statistici ai judetului Iasi reliefeaza multiple aspecte 
contradictorii, preponderent negative. Si asta, cu toate că potentialul de dezvoltare precum si resursele umane – 
ca elemente primordiale ale progresului, situează Iaşul intr-o pozitie favorabila. Efectele valorificarii acestor 
importante resurse sunt mai mult decat precare, criza economica actuala adancind aceste probleme. Având în 
vedere deteriorarea semnificativă a situaţiei economice facem o prezentare a economiei judeţului Iaşi la nivelul 
anilor 2009 şi 2010, în funcţie de datele statistice oficiale de care dispunem. 

Poziţia judeţului Iaşi în economia naţională şi în cadrul regiunii Nord - Est 

 In anul 2010 produsul intern brut a a fost de 14408,4 milioane lei faţă de 15058,0 milioane lei în anul 2009  
 Se remarcă o scădere a produsului intern brut  de cca 4,3 procente a PIB faţă de anul 2009 
Judeţul Iaşi are în continuare ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie la realizarea produsului 
intern brut din regiunea Nord - Est, având o pondere de 27,21% 
 În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al produsului intern brut pe 

locuitor.  
 Indicele de disparitate al produsului intern brut pe locuitor  din judeţul Iaşi se situează sub nivelul 

naţional (reprezentând 74,8% din media pe total ţară), dar depăşeşte media regională cu peste 18%.   
 Intr-un top al judeţelor din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor judeţul Iaşi ocupă 

locul 20. 
 Structura VAB pe ramuri de activitate în anii 2006, 2007, 2008, 2009 se prezintă ca în tabelul . 3.1.1.1, o 

analiză comparativă arătând că variaţiile cel mai mari au fost în agricultură, unde de la 10.6 procente 
VAB a scăzut la 5.5 % în 2007, ca apoi să revină la 9% în 2008 şi o scădere în 2009 la 8%. Industria se 
menţine la aproximativ aceleaşi cote, ca şi serviciile de altfel cu o uşoară fluctuaţie pozitivă în 2007. Un 
domeniu care s-a devoltat atât în 2007 cât şi în  2008 şi 2009 sunt construcţiile, acestea având tendinţă de 
creştere şi în continuare. 

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

brut pe locuitor.  

• Indicele de disparitate al produsului intern brut pe locuitor  din judeţul Iaşi se situează sub nivelul 

naţional (reprezentând 74,8% din media pe total ţară), dar depăşeşte media regională cu peste 18%.   

• Intr-un top al judeţelor din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor judeţul Iaşi 

ocupă locul 20. 

• Structura VAB pe ramuri de activitate în anii 2006, 2007, 2008, 2009 se prezintă ca în tabelul . 3.1.1.1, 

o analiză comparativă arătând că variaţiile cel mai mari au fost în agricultură, unde de la 10.6 procente VAB a 



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 11

scăzut la 5.5 % în 2007, ca apoi să revină la 9% în 2008 şi o scădere în 2009 la 8%. Industria se menţine la 

aproximativ aceleaşi cote, ca şi serviciile de altfel cu o uşoară fluctuaţie pozitivă în 2007. Un domeniu care s-a 

devoltat atât în 2007 cât şi în  2008 şi 2009 sunt construcţiile, acestea având tendinţă de creştere şi în 

continuare. 

Tab.  Patrimoniul funciar şi suprafaţa agricolă pe categorii de utilizare 
- la 31 decembrie -          

- mii ha - 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 547,6 547,6 547,6 547,6 547,6 547,6 

Suprafaţa agricolă 381,4 394,4 380,3 380,2 380,2 380,1 

arabilă 253,2 265,8 255,7 255,7 255,5 255,5 

păşuni 88,1 83,5 85,5 85,4 85,4 85,4 

fâneţe 19,6 25,4 22,3 22,3 22,3 22,3 

vii şi pepiniere viticole 12,3 12,5 10,8 10,8 11,0 10,9 

livezi şi pepiniere pomicole 8,2 7,2 6,0 6,0 6,0 6,0 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
forestieră 

98,2 97,6 97,6 97,4 97,4 97,4 

Ape şi bălţi 12,4 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 

Alte suprafeţe 1) 55,6 41,7 55,8 56,1 
2) 

56,1 
2) 

56,2 

__________________________________________________ 
1) Conţine: teren neproductiv, construcţii, drumuri şi căi ferate 
2) Date modificate faţă de cele publicate anterior 
 
 
Tipuri de exploataţii, modalităţi de asociere: 
 

Specificare 
Nr. 
forme 
asoc. 

Supraf. 
agricolă 
- ha - 

din care: 

arabil vii livezi păşuni fâneţe 

● Sector majoritar  privat 579 161.261 98.995 2.720 1.131 57.179 1.236 

▪ Societăţi comerciale (L.31/91) 205 75.319 68.692 2.660 1.032 2.041 894 

▪ Asociaţii agricole private 
(L.36/90) 

27 15.665 14.948 50 26 594 47 

▪ Asociaţii familiale 77 7.210 6.583 10 62 382 173 

▪ Producători individuali  
(arendaşi) 

174 9.067 8.772 - 11 162 122 

▪ Alte forme (islazuri) 96 54.000 - - - 54.000 - 

● Sector majoritar stat 5 1.773 825 351 432 56 109 
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TOTAL JUDEŢ 584 163.034 99.820 3.071 1.563 57.235 1.345 
 
Efective de animale (capete) în 2007 

- Bovine total  - 102.981 

- Porcine – 102.837 

- Ovine + caprine – 352.529 

- Păsări  - 2.390.000 

 

Unităţile  active din industrie, comerţ, servicii de la nivelul zonei ocupaţionale Cotnari: 

Nr.crt. Denumire agent economic Domeniul de activitate Localitatea Nr. salariaţi 

1 SC. COTNARI SA viticol Cotnari 310 

2. SC MULTIPRIOR SRL Pomicol Cotnari 12 

  

              Concluzii: 

 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 ecologice 

 

Piaţa muncii 

Regiunea Nord-Est, compusă din şase judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, este cea mai 
întinsă regiune a României. 

Conform anuarelor statistice din anii 2008, 2009, 2010, populaţia  regiunii Nord – Est se prezintă astfel:   
 

(Sursa: Anuarele statistice 2008, 2009, 2010) 
Analizand evolutia numarului de someri in perioada 2002-2010 se poate observa o scadere a acestora cu 

aproximativ 50%, pana in anul 2008, dupa care, in anul 2009, se constata o crestere a acestora urmata de o 

Populatia in Regiunea Nord – Est-               Număr persoane  

Judetul 
la 1 iulie 

2007 
la 1 iulie 

2008 
la 1 iulie 

2009 

% 
La 1 iulie 

2009 

IASI 825100 826552 829973 
22,34% din regiune 

3,86% din tara 
TOTAL REGIUNE N-
E 

3726642 3719102 3714050 17% din total tara 

populaţia României 21537563 21504442 21469959  
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scadere in anul 2010. Daca in anul 2002 la nivelul judetului Iasi se inregistrau 32.5 mii someri, in anul 2009 
numarul acestora ridicandu-se la 22.9 mii si o scade in 2010 la 21.5 mii persoane aflate in cautarea unui loc de 
munca. Urmare a acestui fapt si rata somajului a avut un trend descendet de la 9.7% in anul 2002 la 6.9% in 
anul 2010,  
Tabelul nr.3 Rata şomajului înregistrat in judetul Iasi 
 

judetul anul Total someri  
mii pers 

Din care femei  
mii pers 

Iasi 2003 31.3 11.5 
2004 22.3 7.7 
2005 23.1 8 
2006 20.2 7 
2007 17.7 7 
2008 16.9 7.2 
2009 22.9 8.9 
2010 21.5 8.4 

 
Tabelul nr. 4 STRUCTURA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT LA  A.J.O.F.M. IASI IN ANUL 2010 

judetul anul Total someri 
mii pers 

Din care 
mii pers 

Iasi 2002 9.7 9.7 
2003 9.5 7.3 
2004 7.1 5.1 
2005 7.2 5.4 
2006 6.5 4.5 
2007 5.7 4.7 
2008 5.4 4.9 
2009 7.3 6.1 
2010 6.9 6.0 

 

In anul 2010 ponderea a somerilor inregistrati  pe grupe de virsta este de 15,8% pentru categopria  de 
vârstă 15-24 ani , după durată pentru şomerii înregistraţi în şomaj peste 6 luni este de  13,88% iar peste 12 
luni  este de19.5 
 
Evoluţia ponderii somerilor de lungă durată (peste 6 luni) sub 25 ani în total şomeri 

In anul 2010 se observa o crestere a ponderii somerilor tineri de lunga durata in total someri tineri  la 
13.88%.  
 Un alt aspect care nu ar trebui neglijat este si acela ca cea mai mare pondere a somerilor se inregistreaza 
în mediul rural iar din punct de vedere al studiilor, marea majoritate sunt absolventi de scoli gimnaziale si 10 
clase. 
 
 

Studii Invăţământ  
primar, gimnazial, 

profesional 

Invăţământ 
liceal şi 

postliceal 

Invăţământ 
superior 
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Total şomeri: 2009  22898 17.041 (74,42%) 3.927 (17,15%) 1.930  (8,43%) 

2010  21469 16175 (75,34%) 3689 (17,18%) 1608  (7,48%) 

 

  

 II. 1.3 Educaţie si  formare profesională 

În anul școlar 2014-2015 situaţia populaţiei preşcolare şi şcolare se prezenta astfel: 

Învăţămân
t de masă, 
zi Nivelul 
de 
învăţămân
t  

Clase/ 
grupe  

Clase/grup
e urban  

Clase/grup
e rural  

Elevi/  
preșcolari  

Elevi/  
preșcolari 
urban  

Elevi/  
preșcolari 
rural  

Preşcolar  931 366  565 21655 9 553 12102 
Primar, 
clasa 
pregătitoare 
și clasele I-
IV  

1 921 619  1 302 41991 16793 25198 

Gimnaziu, 
clasele V-
VIII  

1 600  531 1 069 35352 13 374 21978 

Liceu,  
clasele IX-
XIII  

968 865 103 25616 23162 2454 

Învăţământ 
profesional  

142 68 74 3577 1776 1801 

Stagii de 
pregătire 
practică  

2  2    38 38  

Învățământ 
postliceal - 
buget  

52 46 6 1405 1 227 178 

Învățământ 
postliceal - 
taxă  

38 378  1360 1 360  

Total 
(învăţămâ
nt de 
masă, zi)  

5 654 2 535 3 119 130994 67 283 63711 

 

 

 



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 15

Raportând populaţia şcolară din comuna Cotnari  (care include şi pe cei veniţi din zona de afluire în 

învăţământul tehnologic) la cea din comunele afluitoare se observă o stabilizare a elevilor în învăţământul 

tehnologic în comunele respective. 

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional la nivel judeţean 

 

Din datele statistice prezentate se observă o creştere a ratei de părăsire a şcolii după absolvirea 

invatamantului obligatoriu.  

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei locale sunt: 
1. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajaterii 

Burse profesionale(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 anual estimat:480 mil. lei).  

   2.  Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar precum 

şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională  

 

    Rata anuală a abandonului şcolar 

 În anul şcolar 2016-2017  s-a  înregistrat un număr de 21 elevi neşcolarizaţi din cei înscrişi  în clasele I-X.   

Gimnaziu-3 elevi ( Zbereni) + 8 elevi (Cotnari); Șc.profesională -10 elevi-Cotnari.   La  sfârșitul anului școlar 

s-a înregistrat un număr de 4453 absențe, din care  2984 nemotivate.  

 Din cauza numărului de absenţe nemotivate, au fost scăzute la  28 elevi notele la purtare sub 7( 

18 nivel profesională) și  exmatriculaţi cu drept  de  reînscriere  3 elevi (  clasa  a  XII-a)  

          Se observă că procentul elevilor cu abandon în acest an şcolar a scăzut cu 0,10%, comparativ cu anul 
școlar precedent. 

Numărul cel mai mare al elevilor care au abandonat studiile, pe diferite nivele de învățământ, este în 
ciclul gimnazial. 
 

 În 2018-2019 S-au  înregistrat un număr de 14 elevi neşcolarizaţi ( nu au frecvență) din cei 

înscrişi  în clasele I-X:   1 elev (  primar); 4 elevi (  gimnaziu ); 9 elevi (  profesională ). 

         Abandon școlar : 3 elevi (gimnaziu), 1 elev ( profesională) 

         Risc de abandon școlar: 2 elevi ( primar),  3 elevi (gimnaziu), 3 elevi (profesională) 
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        Rata  abandonului  şcolar (pentru învăţământul profesional) 

 

Criteriul 

  ANUL ŞCOLAR  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018-2019 

Total şcoală  
2,34% 4,39% 3,49% 

1,45% 1,49% 

 masculin 0,14% 5,16% 4,37% 1,98% - 

 feminin 3,50% 3,25% 2,15% 0,62% - 

 
 

Principalele cauze ale abandonului şcolar au fost: 
 provenienţa elevilor din familii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 
 provenienţa elevilor din familii de rromi, declaraţi sau nu; 
 starea materială precară a familiilor din care provin elevii; 
o Plecarea la muncă în străinătate 
o -repetenția; 
o -deteriorarea mediului socio- economic al familiilor , ce are ca rezultat sporirea numarului de absente în 

randul elevilor aflați în grija rudelor sau care provin din  familii afectate de sărăcie si alcoolism; 
 
 Începând cu datele statistice la nivel de judeţ, continuând la nivelul zonei ocupaţionale şi apoi în cadrul 

comunei Cotnari, tendinţa abandonării şcolii este în reducere, dar rămâne alarmantă într-o perioadă în care 

cerinţele pregătirii profesionale compatibile cu U.E. sunt tot mai categorice. 

 

Rata de promovabilitate 

 La nivel judetean, rata de promovabilitate pe nivele a fost urmatoarea: 

Nivel de scolarizare 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Primar ,zi 97,79% 97,41% 97,65% 

Gimnazial,zi 93,87% 92,98% 93,81% 

Liceal,zi-ruta directa 94,13% 94,98% 96,61% 

Liceal,zi-Ruta progresiva 88,85% - - 

Invatamant profesional,zi - 88,69% 88,11% 
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 În anul şcolar 2014-2015, rata de promovabilitate la Liceul Tehnologic ,,Ştefan cel Mare” 

Cotnari a fost urmatoarea: 

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT         PROCENT 

PRIMAR 95% 

GIMNAZIU 91% 

LICEU 

ȘC. PROFESIONALĂ 

94% 

80,76% 

 

                       

 
 
Analiza datelor statistice pune în evidenţă  următoarele aspecte:  

- Numărul elevilor  exmatriculați este mai mic față de anul trecut  

- Numărul elevilor neşcolarizaţi este mai mare față de anul trecut  

  Principalele cauze au fost:  

-  Provenienţa elevilor  din familii cu părinţi plecaţi în străinătate; 

- Proveniența elevilor din familii de rromi declarați sau nu;  

- Starea materială precară a familiilor  din care provin elevii;  

- Demersuri sporadice şi neeficiente  din partea unor cadre didactice pentru atragerea şi menţinerea 

elevilor la cursuri. 

- Neimplicarea familiei în parteneriatul cu școala. 

               Graficul indică o situație previzibilă: cea mai modestă promovabilitate se înregistrează la 

învățământul profesional.  Această situație poate fi explicată prin lipsa interesului pentru educație, fenomen 

corelat cu absenteismul,  factori ce pot conduce la risc de abandon școlar.  

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT  PROCENT    

2015-2016  2016-
2017  

2017-2018 2018-2019 

PRIMAR  95%  96,25%  94,26%  94,4%  

GIMNAZIU        90,90%  88,88%  92,36%  96,18%  

LICEU    100%  100%  0  0  

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ   78%  77,14%  71,66%  67,16%  
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                            Rata de succes la examenele naţionale 
         Zona ocupaţională Cotnari are procentul de absolvire la Examenul Naţional 90,90%,   în anul şcolar 

2014-2015.  

Comuna Anul 
Examene nationale 

 Rata de succes 

1 2 3 

COTNARI 
  
  
  
  
  
  
  

2007 -2008 
la testul national 80% 

2008-2009 
la testul national 82% 

2009 – 2010 
la testul national 75% 

2010 - 2011 
la testul national 70% 

 
2011-2012 

la testul national 67,5% 

 
2012-2013 

la evaluare nationala 
bacalaureat 
 

63% 
0% 

 

 
2013-2014 

La evaluare națională 84% 

 
2014-2015 

La evaluare națională 90,90% 

 
2016-2017 

La evaluare nationala 
bacalaureat 

74.07% 
0% 

 2017-2018 La evaluare națională 100% 
 2019-2019 La evaluare națională 91,66% 

 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT 

        Lic. Cotnari a fost arondat la Lic. TEHNOLOGIC HÎRLĂU pentru susținerea competențelor 

lingvistice și digitale și la Colegiul ,,Ștefan cel Mare”Hîrlău pentru probele scrise.  

         S-au înscris în examen 3 elevi: 2 din seria actuală și 1 din seria anterioară. 

         Promovabilitate 0. 

  

     3.   Examenul de certificare a competențelor profesionale  

  clasa a XII-a : - am fost arondați la Lic. Podu-Iloaiei.  

                             - număr elevi înscriși în examen 12 

                              - promovabilitate 100% 

                               

  clasa a XI –a : - arondați la Colegiul agricol și de industrie alimentară „Vasile Adamachi„ Iași 
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                            - număr de elevi înscriși în examen 13 

                            - promovabilitate 100% 

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA  EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 

PROFESIONALE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

Criteriul  Anul școlar 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

Total absolvenți: 13 11 13 

Pe sexe: masculin 9 6 3 

feminin 4 5 10 

 

                             Număr de elevi/cadre didactice 

 
 La nivelul judeţului Iaşi, numărul elevilor per cadru didactic în anii şcolari 2007-2008 şi 2008-2009 a 

crescut deoarece s-au suprapus clasele de învăţământ gimnazial cu clasele de liceu tehnologic. 

 Pentru zona ocupaţională Cotnari se observă o oarecare creştere după anul şcolar 2007-2008 între 15-20 

elevi/normă didactică, situatie valabila si pentru anul scolar 2014 – 2015. 

 Opţiunile elevilor claselor a VIII-a şi a X-a 

         Opţiunile absolvenţilor clasei a VIII-a, la nivel judeţean se îndreaptă cu prioritate către filiera teoretică, 

urmând filiera teoretică cu o creştere semnificativă în anul şcolar 2010-2011. 

 În zona ocupaţională Cotnari, ascendenţa pentru filiera tehnologică prin liceu a avut o pondere ridicată 

de 65% în detrimentul filierelor teoretică şi vocaţională. 

Opţiunile absolvenţilor claselor a VIII-a şi a X-a din  şcolile comunei Cotnari 

 

Școala Clasa   
2009-
2010 

2010 - 
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

0 1 2 3 4 5 6 7    

COTNAR
I 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CLASA a 
VIII-a 
  
  
  
  
  
  

TOTAL absolventi 56 54 51 46 55 47 52 33 

din care :         

Filiera Teoretica           16 24 17 7 20 18 18 12 

Filiera Vocationala       3 1 0 0 1 1 - 1 

Filiera Tehnologica      37 29 34 39 34 28 30 20 

    
       

Clasa a X-
a 
  

TOTAL absolventi 11 18 17 22 20 27  13 

din care :          

continua studiile 11 18 16 14 20 17  13 
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Agricultura                  
% 100% 

100% 100% 100% 100% 100%  100% 

Silvicultura                  
%   

       

Industrie                     
%  

       

Constructii                  
%   

       

Clasa a XI-
a 

Total absolvenți  11 28  15 15 9 13 

Din care continuă 
studiile  

10 19  15 9 9 0 

  
Agricultura                  
%  

100% 19  100%  100%  

 
Clasa a 
XII-a 

Total absolvenți 

 

  17 
0 

- 11 9 12 

Din care continuă 
studiile 

- - 0 0 

  
Agricultura                  
%  

  - - -   

 

 

Personal didactic anul școalar 2017-2018 

 

Număr personal didactic calificat 

Cu doctorat Gradul 1 Gradul 2 Definitivat Fără definitivat necalificat 

1 14 11 4 8 0 

 

Vechime Debutant 3-5 

ani 

6-10 

ani 

11-15 

ani 

16-20 

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 30 

ani 

În 

învățământ 

8 1 1 4 8 4 9 2 

În unitate 10 2 8 2 6 2 1 6 

 

Necesar norme didactice   

 

Anul şcolar  Horticultor 

2014-2015 2,46 

2015-2016 3,04 
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2016-2017 3,47 

2017-2018 3,83 

2018-2019 3,95 

d) Necesar norme personal auxiliar şi nedidactic în învăţământul profesional:  

 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

Sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

La nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Peste 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Bibliotecar 1 1 0,25  X  

Administrator 

patrimoniu 

1 1 0,25  X  

Administrator 

financiar 

1 1 1  X  

Bibliotecar 1 1 1  X  

Muncitor 3 3 2,5  X  

îngrijitor 7 7 5,75  X  

 

Situatia absolventior de școală profesională, promoţia 2017 

 

 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia  2016-2017 

(situaţia la data de 01.09.2017) 

 

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală 

 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ HORTICULTOR 
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Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

absolventului 

Situația la 

examenul de 

competențe 

profesionale 

Continuă 

studiile 
Inserție pe piața muncii 

1 ANĂSTĂSOAEI G. MARIUS 

MĂDĂLIN 

promovat nu Șomer 

2 
ANDRONIC G. GEORGIANA promovat nu Lucrează în comerț 

3 ANECHITEI M. DANIEL promovat nu Lucrează în Germania 

4 
BOGDAN P. COSTINEL promovat nu Lucrează în Cehia 

5 BUTNARU F. VLĂDUȚ MIHAI 
promovat nu Lucrează în viticultură 

6 CORBAN V. GABRIELA 

LARISA 

promovat nu Lucrează în Italia 

7 CRISTEA ȘTEFAN VALENTIN promovat nu Lucrează în Anglia 

8 DĂNILĂ P. ANDREI promovat nu Lucrează în Italia 

9 GĂITAN A. AURELIA LETISIA promovat nu Șomeră 

10 LUNGU P. FLORINA promovat nu Lucrează în Anglia 

11 TINCU V. GABRIEL promovat nu Lucrează în construcții 

12 VORNICU V. ALEXANDRU 

DANIEL 

promovat nu Șomer 

13 VRABIE P. MARIAN promovat nu Lucrează în Germania 

 Insertia 2017-2018: 1 lucrator in fabrica peste Anglia, 3 lucratori in constructii, 2 lucratori 

agricoli in Germania, 2 lucratori comerciali, 3 someri 

Insertia 2018-2019: 1 tractorist Bucuresti, 4 lucratori agricoli Italia, 4 lucratori constructii, 2 

lucratori comerciali Germania, 2 someri 
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Reţele şcolare active 

 

 In unitatea noastra scolara, inregistram o scadere a numarului de elevi și preșcolari. 
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II.2. Analiza mediului intern 

II.2.1. Resurse umane 

Analiza mediului intern vizează grupurile ţintă: profesori, elevi, părinţi – punctul de plecare constand in 

nevoile pieţei de munca si in ce masura şcoala poate sa raspunda cerinţelor, cu raportare la resursele de care 

dispune. 

 Astfel, structura pe grupe de varsta a personalului didactic este: 

 20.6% in grupa de varsta 25 – 35 ani,  

 26.4% in grupa de varsta 35 – 45 ani  

 40 % in grupa de varsta 45 –54 ani,  

 13 % in grupa de varsta 55 – 60 ani. 

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic al scolii noastre este constituit astfel: 

 32 profesori şi învăţători;  

 2 ingineri; 

 2 personal administrativ. 

Exista un procent ridicat de cadre didactice titulare, si anume: profesori – 11, învăţători și educatori – 

14,  23 cadre didactice sunt suplinitori calificaţi.  

O preocupare permanenta a scolii o reprezinta formarea continua a cadrelor didactice: 

 cursuri organizate de Casa Corpului Didactic in colaborare cu Inspectoratul Judetean sau cursuri 

postuniversitare (anexa 13); 

 situatia inscrierilor la obtinerea gradelor  didactice: 

2 cadre-definitivat 

3 cadre – I.SPECIALĂ gradul II 

1 cadru- I.C.I. gradul I 

1 cadru- COLOCVIU GRAD I 

 propria formare prin activitati metodice si psihopedagogice, organizate la nivelul comisiilor 

metodice, al cercurilor pedagogice, al consfatuirilor de specialitate sau prin sesiuni de 

comunicari stiintifice desfasurate cu anumite prilejuri. 



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 25

 

 

 

Nivelul de pregătire al cadrelor didactice  

 

Grade 

didactice 

 Număr persoane    

2014/2015 2015/2016 2016/2017    2017/2018 2018-2019 

Doctorat 1 1 1 1 1 

Gr. I 15 14 14 14 13 

Gr. II 5 9 9 11 3 

Definitivat 7 5 3 4 4 

Debutant 3 3 5 8 4 

TOTAL 31 32 32 38 25 

 

 Școala Cotnari reprezinta un mediu deschis de invatare, fapt pentru care intre profesorii scolii si 

membrii comunitatii locale sunt stabilite foarte bune relatii de colaborare; aceeasi buna colaborare exista si cu 

profesorii din alte scoli. 

         Accelerarea schimbarilor introduse de reforma din educatie, pe de o parte si cele din mediul economic si 
social pe de alta parte, implica drept necesar un efort susţinut de adaptare din partea scolii.  
  Actualul context socio–economic determina constientizarea necesitatii implicarii active a 

cadrelor didactice in evolutia socio-profesionala a elevilor. Ca atare, profesorii scolii si, mai ales dirigintii, s-au 

perfectionat urmand cursuri de consiliere si orientare profesionala si vocationala. Rezultatele consilierii se 

reflecta favorabil in insertia socio-profesionala a absolventilor. Din pacate, nu dispunem de mijloace stiintifice, 

adecvate de urmarire a insertiei absolventilor, astfel incat monitorizarea acestora este facuta de catre scoala 

prin datele furnizate de absolventi, agenti economici, diriginti. 

 Se lucreaza pe metode active, diversificate, care asigura dezvoltarea personalitatii elevului. 

 Pentru a aplica eficient noile tehnici de învăţare: brainstorming; metoda mozaic; chestionare; materiale 

video; studii de caz; studiul individual, vom crea un mediu care sa stimuleze învăţarea centrate pe elev. 

 Alegerea si aplicarea metodelor de învăţare are in vedere si elevii cu nevoi speciale integraţi in 

învăţământul de masa, deoarece fiecare copil poate învaţa indiferent de abilitaţi, apartenenţa etnica, origine sau 



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 26

sex. Deşi avem experienţa muncii cu aceşti elevi, se lucrează la îmbunătăţirea logisticii, cu speranţa ca in viitor 

vor fi rezolvate si problemele legate de adaptarea condiţiilor la nevoile acestora. 

  

II.2.2. Rezultatele elevilor 

 Calitatea actului didactic se reflectă în rezultatele pe care elevii le obţin la finalul unui an şcolar, la 
diverse evaluări interne sau externe, la examene, la olimpiadele sau concursurile şcolare. 
        Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârșitul anului şcolar 2014-2015, după examenele de 
corigenţă se prezintă astfel:  
LICEUL TEHNOLOGIC ,,STEFAN CEL MARE” COTNARI 

Nivel de  
învăţămant 

Nr.elevi rămaşi 
înscrişi 

promovaţi repetenţi exmatriculaţi 

primar          139       132         7   

gimnaziu          139       129         10   

liceu           66         51         3         12 
SCOALA GIMNAZIALA ZBERENI 

Nivel  de  
învăţămant 

Nr. elevi rămaşi 
înscrişi 

promovaţi repetenţi 

primar             51              48             3 

gimnaziu             43              38             5 
SCOALA PRIMARA LUPARIA 

Nivel de  
învăţămant 

Nr. elevi rămaşi 
înscrişi 

promovaţi repetenţi 

   primar           12           12          

 

 

 

Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cotnari 

Nivel de 

învățământ 

Nr.elevi rămaşi 

înscrişi la sfârșit 

de an  

 promovaţi  repetenţi  exmatriculaţi  

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

2015-

2016  

2016-

2017  

primar  112  130  107  124  5  6      

gimnaziu  134  121  122  108  12  13      
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Liceu 

Sc.prof.  

23 

41  

12 

70  

23 

32  

12 

54  

0 

9  

0 

16  

        

18 

3

  

 

Școala Gimnazială Zbereni 

Nivel  de  

învăţămant  

Nr. elevi rămaşi 

înscrişi la sfârșit de 

an  

promovaţi  repetenţi  

20

15-2016  

20

16-2017  

20

15-2016  

20

16-2017  

20

15-2016  

20

16-2017  

primar  48  57  45  56  3  1  

gimnaziu  31  32  28  29  3  3  

 

Niv

el 

 de 

învățământ 

Nr.elevi rămaşi 

înscrişi la sfârșit de an  

 promovaţi  repetenţi  

2016-

2017  

2017-

2018  

2018- 

2019  

2016

- 

2017  

2017- 

2018  

2018- 

2019  

2016- 

2017  

2017-2018  2018-2019  

pri

mar  30  

1

22  

1

25  

124  115  1

18  

6  7  7

  

gim

naziu  21  

1

31  

1

31  

108  121  1

26  

1

3  

1

0  

5

  

lice

u 

pro

fesional  

2 

0  

0 

6

0 

0 

6

7 

12 

54  

0 

43  

0 

4

5  

0 

1

6  

0 

1

7  

0 

2

2  

tota

l  33  

3

13 

3

23 

298  279  2

89  

3

5  

3

4  

3

4  

 

1. Olimpiada de limbă,  literatura română și comunicare 

  M  cl.V ,  M cl. VII, coordonator prof.Radu Carmen  



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 28

2. Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață – PIII ,  cl. VII, prof. coord.  Radu Carmen; 1M cl. 

VIII A, prof. coord. Grumăzescu Maria 

3. Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin lectură”-mediul rural 

   Faza județeană - P III, cl.VIII prof.Țibulcă Mihaela 

                               P I, cl V –prof.Radu Carmen 

  Faza națională – P special, cl. V, eleva Acasandrei Delia,  prof. Radu Carmen 

 

 

DENUMIRE 

CONCURS 

TIPUL ELEVI PREMIAȚI PREMIUL PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

CLASA 

,,LECTURA- 

CUVÂNT ȘI IMAGINE” 

J BUDEANU LAURA-

IOANA 

BEȘLEAGĂ INGRID 

BOGDAN TEODOR 

STECLARU 

OCTAVIAN 

II 

M 

I 

II 

STECLAR

U ANIȘOARA 

PINTILIE 

ELENA 

BEȘLEAG

Ă CARMEN 

PINTILIE 

ELENA 

I 

IV 

CP 

IV 

,,MĂRUL- REGELE 

FRUCTELOR” 

J PINTILIE 

MĂRIUCA 

II RADU 

CARMEN 

VII 

CONCURS DE 

ESEURI  „PREFECT PENTRU 

O ZI„ 

J BATINCU 

GEORGETA 

XII RADU 

CARMEN 

P 

SPECIAL 

SĂRBĂTORI 

PASCALE ÎN MOLDOVA 

J BABETE IASMINA 

DASCĂLU RAISA 

UNGUREANU 

DENISA 

II 

III 

M 

MÎICARIU  

LUMINIȚA 

III 

,,NEVOIA DE 

CUNOAȘTERE” 

J ACASANDREI 

SEBASTIAN 

DAMIR SIMONA 

BUDEANU LAURA 

BĂRBĂCUȚ ANA-

MARIA 

BEȘLEAGĂ INGRID 

DASCĂLU 

BEATRICE 

BATINCU 

GEORGETA 

BEȘLEAGĂ 

CRISTIANA 

ACASANDREI 

MIHAELA, DASCĂLU 

III 

I 

I 

II 

I 

M 

I 

M 

M,

I 

I 

I 

I 

MÎNICARI

U LUMINIȚA 

STECLAR

U ANIȘOARA 

PINTILIE 

ELENA 

PRALEA 

OANA 

III 

I 

IV 

XII 

VIII 

VIII 

VIII 

VII 

VII 
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MIHAELA 

MINCIUNĂ OANA 

PINTILIE 

MĂRIUCA 

SUMANARU ELIZA 

OBICEIURI ȘI 

TRADIȚII LA ROMÂNI 

J AIOANEI 

GIORGIANA 

UNGUREANU 

ALEXANDRA 

BORCOI 

ALEXANDRA 

I 

I 

I 

OPREA 

ALINA 

VI A 

Proiect județean Elevi în acțiune, perioada 2015-2016 locul de desfășurare: Usamv Iași, Gropnița, 

Ferma didactică Vasile Adamachi, Sere ale Usamv Iași. 

    1. CONCURSUL NAȚIONAL „ HORA VITAMINELOR„, ediția a III-a, 2015  Premiul I: Mustea 

Andreea clasa a IX-a, Batincu Georgeta clasa a XI-a 

    2.  CONCURSUL JUDEȚEAN  DE ESEURI  „PREFECT PENTRU O ZI„ : ediția 2016: Premiul II. 

Iliescu Petru clasa a X-a,  ediția 2017 : Premiul Special : Batincu Georgeta, clasa a XII-a 

  3. CONCURSUL JUDEȚEAN „NEVOIA DE CUNOAȘTERE’’,  ediția a IV-a 2017, Premiul I, Batinu 

Georgeta, clasa a XII-a 

OLIMPIADA DE LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAȚĂ, faza județeană 2017-2018  PREMIUL III, 

Acasandrei Delia-Elena, clasa a VI-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana 2016-2017 PREMIUL III, 

Damir Valentina-Diana, clasa a VIII-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana 2015-2016 PREMIUL III, 

Beșleagă Elena Cristiana, clasa a VII-a, îndrumător prof. Țibulcă Mihaela                     MENȚIUNE, 

Plugaru Lavinia Gabriela, clasa a VIII-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana  OLIMPIADA DE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, faza județeană 2018-2019   PREMIUL II,  Acasandrei Delia-

Elena, clasa a VII-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana                        PREMIUL III, Beșleagă Ingrid-

Melisa, clasa a VI-a, îndrumător prof. Țibulcă Mihaela 2016-2017  MENȚIUNE, Acasandrei Delia-

Elena, clasa a V-a , îndrumător prof. Radu Carmen-Ana                      MENȚIUNE, Damir Valentina-

Diana, clasa a VII-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana OLIMPIADA ’’UNIVERSUL 

CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ’’  faza județeană 2017-2018 PREMIUL III, Acasandrei Delia-Elena, 
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clasa a VI-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana                     MENȚIUNE, Beșleagă Ingrid-Melisa, 

clasa a V-a, îndrumător prof. Țibulcă Mihaela 2016-2017 PREMIUL I, Acasandrei Delia-Elena, clasa a 

V-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana                     PREMIUL III, Damir Valentina-Diana, clasa a 

VIII-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana Faza națională  PREMIUL SPECIAL, Acasandrei Delia-

Elena, clasa a V-a, îndrumător prof. Radu Carmen-Ana, 2017 CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ 

ȘI CHIMIE ’’IMPULS PERPETUUM’’ Faza națională  PREMIUL III, Cozan Francisc Matia, clasa a 

VI-a, îndrumător, prof. Pralea Oana-Elena faza județeană 2018-2019 PREMIUL I, Cozan Francisc 

Matia, clasa a VI-a                     MENȚIUNE , Cocîrță Dimitrie, clasa a VII-a; Bărbăcuț Ioana, clasa a 

VII-a 2017-2018    PREMIUL III, Acasandrei Delia-Elena, clasa a VI-a; Cocîrță Dimitrie, clasa a VI-a; 

Bărbăcuț Ioana, clasa a VI-a                                                                                                                   

Îndrumător, prof. Pralea Oana-Elena CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ PENTRU 

CLASELE IV-VIII ’’OLIMPIADA SATELOR DIN ROMÂNIA’’, 2018 Faza națională MENȚIUNE , 

Cozan Francisc Matia, clasa a V-a, Îndrumător, prof. Minciună Adrieana CONCURSUL JUDEȚEAN 

DE MATEMATICĂ OLIMPIC PENTRU O ZI, faza județeană 2018-2019 PREMIUL II, Cozan 

Francisc Matia, clasa a VI-a                 MENȚIUNE , Cocîrță Dimitrie, clasa a VII-a; Bărbăcuț Ioana, 

clasa a VII-a; Beșleagă Ingrid-Melisa, clasa a VI-a; Steclaru Octavian, clasa a VI-a 2017-2018 

PREMIUL I, Cozan Francisc Matia, clasa a V-a                    MENȚIUNE ,Băean Alexandra, clasa a V-a; 

Cocîrță Dimitrie, clasa a VI-a ; Acasandrei Delia , clasa a VI-a Îndrumător, prof. Minciună Adrieana 

CONCURSURI ȘCOLARE DIN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE LA NIVEL 

JUDEȚEAN/NAȚIONAL/INTERNAȚIONAL 2018-2019 

GPN Cotnari, grupa mica, îndrumători: ed. Herghelegiu Nina și ed. Ungureanu Monica, Etapa I a 

Concursului internațional de activități integrate pentru preșcolari Timtim-Timy 

 Concurs Interjudețean “Micii matematicieni” Hîrlău. Mențiune: elevul Cozan Francisc, clasa a VI-a B. 

Coordonator: prof. Adrieana Minciună. 

“Natura prin ochi de copil” – concurs județean de educație plastic. Participanți: grupa mica, grupa 

mijlocie. Premiul II, preșcolarul Nectarie Cristea.. Parteneri: GPP Hîrlău, Coordonatori: ed. Adăscăliței 

Maria, ed. Ana-Monica Ungureanu. 

 Concursul Județean “Lectura – cuvânt și imagine” organizat de Școala Gimnazială “Alexandru cel 

Bun” Iași. Mențiune: Bogdan Teodor-Alexandru. La etapa locală au participat 14 elevi ai clasei a II-a. 

Coordonator: prof.înv.primar Beșleagă Carmen 
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“Tradițiile aduc bucurie”, Școala Gimnazială Deleni.Premiul I, Ansamblul “Copiii Cătălinei”, Premiul I, 

creație plastică, Budeanu Laura, clasa a III-a, coord. înv. Steclaru Anișoara; Premiul II, un elev al clasei 

a II-a, coord. prof.înv.primar Beșleagă Carmen. Clasa a IV-a, 2 premii I, creație plastică, îndrumător: 

prof.înv.primar Mariana Pintilie. 

“Copilăria – armonie și culoare” la Școala Gimnazială Sticlăria. Premiul I, Ansamblul “Copiii 

Cătălinei”, premiul III, creație plastică: Aconstantinesei Mădălina, Mențiune: Budeanu Laura, clasa a 

III-a, coord. înv. Steclaru Anișoara. Clasa a IV-a, 2 premii I, creație plastică, 1 premiu III, creație 

literară, îndrumător: prof.înv.primar Mariana Pintilie. Premiul II, creație plastică, Cozan Maria, clasa 

pregătitoare, prof.înv.primar Mînicariu Luminița.  

“Prietenii copilăriei” – concurs interjudețean de educație plastică. Participanți: grupa mare. Premiul I – 

Cozma Aida, Antoci Alesia. Parteneri: GPP Lizuca, Cluj-Napoca. Coordonatori: Ed. Maria Adăscăliței.  

“Creangă și copiii” – concurs interjudețean. Premiul I, Nechifor Maria, grupa mica, Bogdan Adnana, 

grupa mare 

Festivalul județean de tradiții și obiceiuri “Flori de cireș” Hodora, Premiul I, Ansamblul folcloric 

“Copiii Cătălinei”, clasa a III-a, coord. înv. Steclaru Anișoara.  

Concursul Județean “Nevoia de cunoaștere”, desfășurat la Școala Profesională “Ștefan cel Mare” 

Cotnari, ediția a VI-a, admis în CAEJ 2019, poziția 127, inițiator: prof. Pralea Oana-Elena 

Premii și mențiuni:  

Secțiunea eseu: Steclaru Octavian, clasa a VI-a, premiul I;  

Secțiunea PowerPoint: Cocîrță Dimitrie, clasa a VII-a, premiul I; 

Secțiunea fotografie: Buzatu Andrei, clasa a XI-a, premiul II; Minciună Alin, clasa a IX-a, mențiune; 

Secțiunea poster: Echipa Verde, clasa a IV-a, premiul I, îndrumător: prof. înv. primar Pintilie Mariana; 

Echipa Eco, clasa a III-a, premiul I, Budeanu Laura, premiul II, îndrumător, înv. Steclaru Anișoara; 

gimnaziu: Premiul I, Bărbăcuț Denisa, Șerban Beatrice, clasa a VII-a, premiul I: Nistor Larisa, 

Bărbăcuț Ana-Maria, clasa a VI-a 

Concursul național de comunicări științifice pentru elevii din clasele cu profil tehnic „Edmond Nicolau„ 

: Impactul tehnologiei moderne în educația modernă 
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Diplomă de participare la Simpozionul Național „Edmond Nicolau„  pentru lucrările: 

Influențe pozitive și negative ale altoirii în despicătură a cireșului de primăvară, elevul Olariu Răzvan, 

coord. Prof. Prigoreanu Ioan 

Metode practice de evaluare a tăierilor în uscat la vița de vie, prof. Prigoreanu Ioan 

II.2.3. Resurse materiale 

Materiale si resurse didactice 

 Activităţile pe care profesorii noştri le întreprind la clasa se desfăşoară utilizând: 

 calculatorul si soft-uri educaţionale pentru diferite discipline (AEL); 

 navigare pe internet; 

 aparate, machete, planşe: 

 casete video; 

 videoproiectare; 

 biblioteca scolii. 

Chiar daca, in raport cu alte scoli, ne situam la un nivel satisfăcător in ceea ce priveşte dotarea; pentru a 

răspunde standardelor cerute actului de învăţare, ne propunem ca, in următorii ani, sa îmbogăţim si sa 

perfecţionam dotarea cu materiale si resurse didactice cu sprijinul comunităţii locale, prin iniţiative proprii, cu 

resursele atrase, prin programele PHARE TVET 2003 si PHARE TRANSFRONTALIER 2006. 

Activitatea la clasa se bazează pe materiale didactice auxiliare: 

 standarde de pregătire profesionala; 

 curriculum pentru diferitele module studiate; 

 ghiduri metodologice pentru profesori si pentru elevi; 

 fise de lucru. 

Elaborarea acestor materiale s-a făcut cu sprijinul profesorilor si al elevilor. 

Folosind toate aceste materiale si resurse didactice care ţin cont de evoluţia diferitelor domenii, elevii 

pot aplica propriul lor mod de înţelegere a conţinutului, realizând ,,produse intelectuale” (proiecte, desene, 

eseuri de prezentare, teste, teme). Sub îndrumarea profesorilor, acestea au devenit si vor deveni in mare parte 

resurse didactice pentru generaţiile următoare. 

Resursele materiale de care dispune unitatea permit realizarea obiectivelor educaţionale propuse, 

datorita existentei unui număr mare de spatii de şcolarizare. 

Capacitaţi funcţionale: 

 Şcoala: 
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 Număr de săli ……………………. 16 

 Număr laboratoare ………………...2 

 Suprafaţa construita  …………. 2 950 mp 

 Suprafaţa desfăşurata  …………2 440 mp 

 Spatii funcţionale ………………… 18 

 

Privitor la resursele financiare, acestea provin de la: 

 buget (100%); 

Calificări si curriculum 

Şcoala a întreprins o serie de acţiuni pentru alegerea calificărilor, dintre care: 

 studii de piaţa; 

 studii de resurse umane referitoare la tendinţele locale; 

 analiza pe baza de chestionare; 

 scrisori de sprijin din partea angajatorilor; 

 consultarea planurilor regionale de acţiune pentru învăţământ – PRAI; 

 consultarea planurilor locale – PLAI. 

 Schimbarea CDL-urilor în funcție de agentul economic în 2017 

 

 

 

 

Lista cu CDL/CDS la disciplinele tehnice an școlar 2014-2015 
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Lista cu CDL/CDS la disciplinele tehnice an școlar 2015-2016 
 

Nr
.cr
t 

Denumirea 
CDL/CDS 

CLAS
A 

DURAT
A 

CDL/CD
S 

Obs. 

1. INSTRUIRE 
PRACTICĂ 

1. Igienă și 

securitatea muncii 

2. Organizarea 

locului de muncă 

 

IX 150 de 
ore/ 

practică 
comasat

ă 

Conform planului de învățământ,  
Anexa 1 la ordinul ministrului educației naționale 
nr. 3731/26.06.2014 
*** Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor 
vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu 
avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii 
unităţilor de competenţe  cheie “Rezolvarea de 
probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din 
standardul de pregătire profesională 
 

2. INSTRUIRE 

PRACTICĂ 

1. Pregătirea pentru 

integrarea la locul de 

muncă 

2. Tranziția de la 

școală la locul de 

muncă 

X 270 de 
ore/ 

practică 
comasat

ă 

Conform planului de învățământ,  
Anexa 1 la ordinul ministrului educaţiei și cercetării 
științifice nr. 3684 din 08.04.2015 
*** Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor 
vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu 
avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii 
unităţilor de competenţe  cheie „Tranziția de la 
școală la locul de muncă” și „Lucrul în echipă ”, 
conform standardul de pregătire profesională 

 

N
r.
cr
t 

Denumirea 
CDL/CDS 

CLA
SA 

DURA
TA 

CDL/C
DS 

Obs. 

1. INSTRUIRE 
PRACTICĂ 

1. Igienă și 

securitatea muncii 

2. Organizarea 

locului de muncă 

 

IX 150 de 
ore/ 

practică 
comasat

ă 

Conform planului de învățământ,  
Anexa 1 la ordinul ministrului educației naționale 
nr. 3731/26.06.2014 
*** Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor 
vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu 
avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii 
unităţilor de competenţe  cheie “Rezolvarea de 
probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din 
standardul de pregătire profesională 
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Lista cu CDL/CDS la disciplinele tehnice an școlar 2016-2017 
Nr.
crt 

Denumirea CDL/CDS CLAS
A 

DURATA 
CDL/CDS 

Obs. 

1. INSTRUIRE PRACTICĂ 
1. Igienă și securitatea muncii 

2. Organizarea locului de muncă 

 

IX 150 de 
ore/ 

practică 
comasată 

Conform planului de învățământ,  
Anexa 1 la ordinul ministrului educației naționale 
nr. 3731/26.06.2014 
*** Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor 
vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu 
avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii 
unităţilor de competenţe  cheie “Rezolvarea de 
probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din 
standardul de pregătire profesională 
 

2. INSTRUIRE PRACTICĂ 

1. Pregătirea pentru integrarea la 

locul de muncă 

2. Tranziția de la școală la locul 

de muncă 

X 270 de 
ore/ 

practică 
comasată 

Conform planului de învățământ,  
Anexa 1 la ordinul ministrului educaţiei și 
cercetării științifice nr. 3684 din 08.04.2015 
*** Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor 
vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu 
avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii 
unităţilor de competenţe  cheie „Tranziția de la 
școală la locul de muncă” și „Lucrul în echipă ”, 
conform standardul de pregătire profesională 

 
3. 

CULTURA VIŢEI DE VIE 

CULTURA PLANTELOR 

ORNAMENTALE 

XI 300 de 
ore/practi

că 
comasată 

Conform planului de învățământ,  
Anexa 2 la ordinul ministrului educaţiei și 
cercetării științifice nr. 3684/ 08.04.2015 

 
Lista cu CDL/CDS la disciplinele tehnice an școlar 2017-2018 si 2018-2019 

 
Nr.
crt 

Denumirea CDL/CDS CLASA DURATA 
CDL/CDS 

Obs. 

1. MAȘINI ȘI INSTALAȚII 
FOLOSITE ÎN INDUSTRIA 

VINULUI 
 

IX 150 de ore/ 
practică 
comasată 

Conform planului de 
învățământ,  
Anexa 4 la ordinul 
ministrului educaţiei și 
cercetării științifice nr. 4457/ 
05.07.2016 

2. PRODUCEREA ȘI 

COMERCIALIZAREA VINULUI 

 

X 270 de ore/ 
practică 
comasată 

Conform planului de 
învățământ,  
Anexa 3 la ordinul 
ministrului educaţiei și 
cercetării științifice nr. 3915/ 
18.05.2017 

 
3. 

CULTURA VIŢEI DE VIE 

CULTURA PLANTELOR 

ORNAMENTALE 

XI 300 de 
ore/practică 

comasată 

Conform planului de 
învățământ,  
Anexa 2 la ordinul 
ministrului educaţiei și 
cercetării științifice nr. 3684/ 
08.04.2015 
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Dotarea materiala de care dispune şcoala, resursele umane permit dezvoltarea abilităţilor transferabile 

care asigura mobilitatea profesionala, conform cerinţelor actuale prin acţiuni specifice (vezi Planul 

operaţional). În acest moment școala dispune de următoarea bază materială: 

 Laborator de științe:chimie, biologie, fizică 

 Laborator de informatică  

 Cabinet educație tehnologică 

 Laborator tehnologic- Horticultură: planșe de specialitate, machete cu diferite tipuri de soluri, 

colecții de roci, ph-metru, stație meteo, lampă și termometru de sol, balanțe tehnice, colecții de 

semințe de plante etc. 

 Bibliotecă 

 Teren de sport amenajat: fotbal, handbal, volei 

 Conexiune la internet, videoproiector, claculatoare, laptopuri, cărți, reviste de specialitate, 

prezentări power point, filme și videoclipuri de specialitate 

 Lot școlar format din: 

o Lot legumicultură cuprinzând culturi de specii legumicole locale: roșii, ardei, vinete, 

castraveți, mărar, spanac, rucola, salată,  

o Lot pomicultură: cultură de cireș (soiurile: Van, Stella, Boambe de Cotnari), cultură de 

măr (soiul Strarkrimson și Golden Spur), cultură de păr (Soiul Monica, Untoasă Hardi) 

o Lot de plante medicinale și farmaceutice: lot de lavandă 

o Lot floricultură curpinzând soiuri și specii de plante floricole și arbuști fructiferi: 

crizanteme, lalele, narcise, zambile, zorele, trandafiri, coronița miresei, liliac, gălbenele, 

crăițe, gura leului, cârciumărese, iris, ochiul boului 

 

Parteneriate si colaborare  

Stabilirea unui parteneriat viabil cu ceilalți factori care pot influența și susține procesul educațional: 
familia, organizațiile nonguvernamentale, agenții economici, autoritățile locale; este necesară în vederea 
îndeplinirii misiunii educative a școlii în contextul schimbărilor sociale inerente. 
 În anul școlar 2014-2015, Liceul Cotnari a încheiat contracte de parteneriat cu următoarele instituții: 
1.S.C. Cotnari S.A. (obiectivul fiind efectuarea stagiului de practică a elevilor din clasele a X-a, a XI-a) 
2.Centru de zi ,,Sf. Parascheva”din Cotnari (obiectivul fiind prevenirea abandonului școlar) 
3.Biblioteca Publică Cotnari (obiectivul fiind proiectul de management cultural ,,Zilele cărților deschise”) 
 Un sprijin permanent și o colaborare foarte bună am avut cu primăria, poliția și dispensarul din sat.  

     În anul școlar 2016-2017, Liceul Cotnari a încheiat contracte de parteneriat cu următoarele instituții: 

1. S.C. Cotnari S.A. Și SC.VerenaFarm SA (obiectivul fiind efectuarea stagiului de practică a elevilor din 
clasele a IX -a a X-a a XI-a și a XII-a ). 
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2.Centru de zi ,,Sf. Parascheva”din Cotnari (obiectivul fiind prevenirea abandonului școlar, acte de caritate). 

3.Biblioteca Publică Cotnari  

4. Dispensarul uman Cotnari ( asigurarea asistenței medicale). 

5.Poliția Cotnari 

6. ISJ Iași 

7. Liceul Tehnologic Special Trinitas, Tg. Frumos- Diferiți, dar împreună 

8. Junior Achievement 

9. Clubul de inițiativă comunitară StefiIMPACT, Col. Nat. „Ștefan cel Mare„ Hîrlău 

10. Școla Gimnazială Moșna, Asociația Județeană de fotbal, Cupa ”Melegurile Moldovei” 

11. Editura Kreativ- Descoperă lumea cu Șteffy  

 Un sprijin permanent și o colaborare foarte bună am avut cu primăria și cele două biserici din sat.  

 
 

Parteneriate cu agenţii economici 

Un alt domeniu al activităţii noastre îl reprezintă parteneriatul cu agenţii economici  care constituie o 

modalitate importanta de pregătire a elevilor in concordanta cu cerinţele producţiei si exigentele impuse de 

către piaţa forţei de munca. 

Menţionăm, in acest sens, colaborările cu: SC COTNARI S.A. 

Parteneriatul cu agenţii economici asigura: 

 Pregătirea practica a elevilor la nivelul impus de standardul de pregătire  

profesionala in meserie si constituie o modalitate de verificare a modului in care au dobândit competentele 

profesionale specifice meseriei; 

 Aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare desfaşurării  

procesului de producţie, in care elevii sunt implicaţi in mod direct, dar si posibilitatea de realizare a unor 

operaţii de desfacere a produselor. 

 Inserţia in producţie a absolvenţilor si feed – back-ul calităţii pregătirii  

profesionale a acestora; 

 Identificarea nevoilor de formare profesionala a elevilor in mediul rural. 

 II.2.4. Strategia şcolii 
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 Strategiile scolii sunt racordate la obiectivele si strategiile învăţământului la nivel judeţean şi naţional: 

OBIECTIVELE ŞCOLII MĂSURI ŞI ACŢIUNI 
1.Dezvoltarea capacităţii unităţilor de 
învăţământ privind asigurarea şi evaluarea 
calităţii serviciilor educaţionale oferite 

1.Dezvoltarea culturii calităţii la nivelul şcolii 
2.Evaluarea serviciilor educaţionale la nivelul şcolii 
 
 
 
 
 
 

 
2. Creşterea calităţii educaţiei la toate 
nivelurile (preşcolar, primar, gimnazial, 
liceal) 
 

 
1.Aplicarea corectă conform legislaţiei în vigoare a planurilor 
cadru şi programelor în vigoare pentru toate clasele şi formele de 
învăţământ 
2.Stabilirea CDL-urilor şi CDS-urilor conform intereselor 
elevilor şi în concordanţă cu resursele materiale ale şcolii 
3.Stabilirea şi fundamentarea planului de şcolarizare, 
diversificarea specializărilor pornind de la indicatorii din PRAI şi 
PLAI 
4.Realizarea de asistenţe şi interasistenţe la ore 
 
 

3. Monitorizarea procesului de predare-
învăţare-evaluare din perspectiva 
dezvoltării  competenţelor cheie şi a 
centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor 
educaţionale 
 

1.Efectuarea de asistenţe la activităţi didactice şi de consiliere 
2.Realizarea de ore demonstrative – model la toate disciplinele 
cu strategii didactice variate şi eficiente 
 
 
 

4.Aplicarea sistemului de evaluare 
naţională periodică a elevilor, în scopul 
îmbunătăţirii rezultatelor şcolare  
 

1.Organizarea a 2 simulări la nivel de şcoală pentru EN 
2.Gestionarea rezultatelor obţinute la simulări în vederea 
îmbunătăţirii rezultatelor la EN 

5.Gestionarea în condiţii optime a 
examenelor naţionale (clasa a VI-a, clasa a 
VIII-a) 
 

1.Desfăşurarea examenului de Evaluare naţională în bune 
condiţii  
2.Organizarea optimă a activităţilor specifice Centrului de 
transmitere a subiectelor 

6. Îmbunătăţirea calităţii managementului 
şcolar  

1.Menţinerea unui ethos şcolar pozitiv şi a unei culturi 
organizaţionale optime 
2.Formarea membrilor CA în domeniul managementului şcolar 
3. Organizarea ”Zilelor şcolii” 
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7. Asigurarea calităţii serviciilor de 
asistenţă psihopedagogică prin colaborarea 
cu instituţiile de specialitate 
 

1.Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi 
profesională atât cadrelor didactice cât şi elevilor şi părinţilor  

1.Asigurarea accesului tuturor copiilor de 
vârstă preşcolară şi şcolară din comună şi 
din comunele vecine la educaţie; 
eliminarea oricăror forme de discriminare 
şi segregare  
 

 

1.Asigurarea accesului elevilor aparţinând minorităţilor prin 
respectarea legislaţiei în vigoare 

 
 
 
 
 
 
 

2.Implementarea măsurilor legislative şi 
organizatorice pentru integrarea clasei 
pregătitoare în învăţământul primar 
 

1.Respectarea calendarului de înscriere a elevilor în învăţământul 
primar 
2.Amenajarea adecvată a spaţiului conform nivelului de 
dezvoltare a elevilor din clasa pregătitoare 

3.Sprijinirea elevilor din unitatea noastră 
de  învăţământ cu risc major de abandon 
şcolar  în vederea diminuării acestor 
situaţii 
 

1.Monitorizarea zilnică şi săptămânală a frecvenţei elevilor la ore 

2.Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor 
acestora privind diminuarea absenteismului 

3.Iniţierea proiectului ”Şcoala Părinţilor” şi organizarea de 
acţiuni vizând diminuarea absenţelor în cadrul proiectului 

 
4.Credibilizarea profilului tehnologic 
oferit de unitatea noastră 
 

1.Diversificarea parteneriatelor cu agenţii economici în vederea 
realizării practicii comasate 

 
5.Eficientizarea serviciilor educaţionale 
pentru copiii cu cerinţe educaţionale 
speciale 

1.Identificarea strategiilor adecvate de învăţare a elevilor cu CES 
şi diseminarea informaţiilor de la nivel ISJ la nivelul 

1.Încurajarea şi susţinerea excelenţei în 
educaţie, a performanţelor elevilor cu 
aptitudini înalte prin participarea la  
olimpiade, concursuri şi valorizarea 
rezultatelor deosebite obţinute  

1.Identificarea elevilor capabili de performanţă la toate 
disciplinele de învăţământ 

2.Organizarea fazelor locale şi judeţene ale olimpiadelor şi ale 
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concursurilor de specialitate 

3.Organizarea în cadrul Zilelor Şcolii a unor concursuri inter- şi 
transdisciplinare 

4.Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor 
participante la olimpiade şi concursuri 

2.Organizarea unor cercuri /ateliere şcolare 
în vederea valorificării performanţelor şi 
aptitudinilor înalte ale elevilor din 
învăţământul primar (clasa a III-a şi clasa a 
IV-a) şi gimnazial 

1.Promovarea rezultatelor deosebite obţinute de elevi la 
concursuri şi olimpiade şcolare la nivelul şcolii sau judeţului 
2.Susţinerea activităţii atelierelor şcolare ocazionale sau 
periodice 

3.Colaborarea pentru asigurarea condiţiilor 
optime de educaţie cu C.J.R.A.E. 

1.Organizarea de acţiuni de diseminare a informaţiilor privind 
serviciile specifice ale CZ şi CJRAE 
2.Asigurarea de consultanţă şi consiliere a elevilor capabili de 
performanţă sau în risc de abandon 
3.Reactualizarea bazei de date cu copii cu CES 

1.Eficientizarea reţelei şcolare, care să 
corespundă nevoilor reale ale comunităţii 
locale 
 

1. Diseminarea exemplelor din ghidul de bune practici elaborat 
de ISJ- Iaşi privind colaborarea cu reprezentanţii comunităţii 
locale 
2.Optimizarea organizării etapelor de mobilitate a personalului 
didactic conform metodologiei în vigoare 
 
 
 
 

2.Asigurarea consultanţei şi sprijinirea 
coordonatorilor structurilor în vederea 
dezvoltării parteneriatelor active cu 
autorităţile şi comunitatea locală  

1.Eficientizarea întâlnirilor şi activităţilor cu reprezentanţii 
autorităţii locale printr-o planificare riguroasă a acestora 
 
 
 
 
 

3.Conştientizarea reprezentanţilor 
autorităţilor locale şi ai altor instituţii din 
comunitatea locală asupra rolurilor sporite 
în relaţie cu dezvoltarea şcolii şi ai 
educaţiei în general; participarea activă a  
reprezentanţilor autorităţilor locale la viaţa 
şcolii  

1.Rezolvarea la termen a disfuncţiilor şi sesizărilor care vizează 
situaţii problemă apărute 
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4.Aplicarea legislaţiei cu privire la 
implementarea descentralizării 

1.Respectarea legislaţiei cu privire la implementarea 
descentralizării 

1.Încurajarea şi înscrierea cadrelor 
didactice în vederea susţinerii  inspecţiilor 
curente şi speciale 

1.Aplicarea metodologiei de formare continuă a personalului 
didactic 
 
 
 
 
 

2.Sprijinirea cadrelor 
debutante/necalificate din unitate în 
procesul formării continue 

1.Realizarea de asistenţe la ore pentru monitorizarea utilizării 
unor strategii şi metode didactice moderne 
2.Consilierea profesorilor nou veniţi în şcoală şi a profesorilor 
debutanţi 
 
 
 
 

3.Prezentarea  periodică a programelor de 
formare a personalului didactic din 
perspectiva eficienţei lor  

1.Popularizarea ofertei de formare a cadrelor didactice 
 
 
 

4.Creşterea calităţii procesului de formare 
continuă prin participarea şi organizarea 
unor activităţi metodico-ştiinţifice la nivel 
local/judeţean/naţional  

1.Susţinerea de activităţi metodico-ştiinţifice în cadrul fiecărei 
catedre – cel puţin o activitate/semestru 
2.Participarea la simpozionul ştiinţific la nivel judeţean cu ocazia 
Zilelor Şcolii vizând inovaţia şi experienţa didactică  
 
 
 

5.Absolvirea de către cadrele didactice a 
unor forme de învăţământul superior în 
formarea iniţială şi continuă pentru cariera 
didactică  

1.Asigurarea formării iniţiale prin participarea cadrelor didactice 
necalificate la cursurile în domeniu organizate de UAIC Iaşi ş.a. 

6.Colaborarea cu I.S.J. - C.C.D. în acord 
cu nevoile profesionale ale cadrelor 
didactice 

1.Organizarea unui curs de perfecţionare în cadrul şcolii cu 
sprijinul formatorilor CCD sau ISJ Iaşi 
2.Diseminarea informaţiilor şi a exemplelor de bună practică din 
cadrul activităţii ,,Să ştii mai mult, să fii mai bun” 
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1.Armonizarea intereselor legate de 
dezvoltarea personală a individului cu cele 
ale comunităţii imediate, locale şi 
regionale şi cu solicitările societăţii actuale  
 

1.Susţinrea unei activităţi cu tema ,,Implicarea reală a elevilor în 
viaţa şcolii” 
2.Organizarea unei activităţi de combatere a violenţei şcolare 
,,Fii proactiv, nu violent!” 
 
 
 
 

2.Crearea unor oportunităţi pentru educaţia 
complexă, permanentă, în spiritul 
competenţelor cheie, al dezvoltării 
civismului, voluntariatului, 
muticulturalismului, într-o societate 
complexă, dinamică  
 

1.Participarea la activităţi specifice proiectelor europene 
2.Participarea elevilor la concursul ,,Proiecte de mediu” şi al 
revistelor şcolare 
3.Dezvoltarea şi implementarea planului de acţiune al CE din 
şcoală 
4.Promovarea tuturor activităţilor extracurriculare şi de 
voluntariat la panoul şcolii 
5.Implicarea şi reluarea parteneriatelor cu Junior Achievement 
România 

3.Creşterea rolului formativ al Bibliotecii 
locale, Centru de zi, O.N.G. uri, altor 
instituţii partenere. 

1.Realizarea unor parteneriate cu biblioteca locală, Centru de zi 
,,Sf. Parascheva” Cotnari ş.a. în vederea desfăşurării unor 
activităţi de anvergură 

1.Crearea de oportunităţi pentru 
dezvoltarea rolului educativ al părinţilor  

1.Organizarea unor activităţi cu rol informativ pentru 
responsabilizarea părinţilor şi de îmbunătăţire a relaţiei părinţi-
copii la nivelul şcolii 
 
 

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

 
1.Organizarea unor întâlniri comune a tuturor factorilor implicaţi 
în oferirea unei educaţii de calitate la nivelul comunei, judeţului 
2.Susţinerea de activităţi de OŞP 
 
 
 
 

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

1.Continuarea parteneriatului cu Asociaţia femeilor din România 
 

1.Corelarea demersurilor şcolii cu 
politicile I.S.J. şi M.E.N. în vederea 
compatibilizării învăţământului cotnărean, 
cu particularităţile sale, cu învăţământul 
naţional 
 

1.Înscrierea cadrelor didactice în asociaţii profesionale la fiecare 
disciplină 
2.Utilizarea Cadrului European Comun de Referinţă pentru 
limbile străine la activităţile şcolare şi extracurriculare 
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2.Crearea de oportunităţi pentru 
dezvoltarea şi implementarea proiectelor 
educaţionale la nivelul unităţii 
 

1.Organizarea şi actualizarea permanentă a site-ului şcolii 
2.Completarea formularului de candidatură pentru un proiect 
european 
 

3.Susţinerea învăţământului local în 
spiritul promovării diversităţii, 
competiţiei, individualizării demersului 
educaţional 

1.Încheierea şi promovarea unor parteneriate educaţionale cu 
instituţii cu acelaşi profil şi cu profiluri adiacente 
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II.3.   ANALIZA  PEST 

 

 

Domenii de 

referinţă 

 Situaţia existentă  

 Favorabil Nefavorabil 

Contextul 

POLITIC 

• Existenţa politicilor educaţionale la nivel locaă 

• Descentralizarea structurilor de decizie 

• Distribuţie puterii între partide politice la nivel local  

 

Contextul  

ECONOMIC   

• Creşterea potenţialului economic 

• Existenţa unor agenţi economici care sponsorizează 

şcoala 

• Repartizarea de la buget a resurselor financiare pentru 

şcoală 

• Plecarea la muncă în străinătate a părinţilor elevilor  

• Şomajul ridicat.  

• Nivel de trai scăzut 

pentru 1/3 dintre 

locuitori.  

Contextul 

SOCIAL 

• Colaborarea excelentă cu comunitatea locală.  

• Selectarea influenţelor pozitive pe care mijloacele mass-

media le transmit.  

• Existenţa unui spirit comunitar.  

• Creşterea motivaţiei pentru învăţătură. Existenţa 

unei strategii de dezvoltare a unui învăţământ 

incluziv.  

• Lipsa educaţiei în 

unele familii.  

• Asistenţă socială 

precară. 

•  Educaţia nu este 

văzută ca un mijloc 

de promovare 

socială.  

Contextul  

TEHNOLOGIC 

• Existenţa unor laboratoare amenajate corespunzător: 

fizică, chimie, biologie, TIC, contabilitate, tehnologic;  

• Existenţa internetului.  

• Existenţa aparaturii audio – vizuale ce poate fi folosită la 

activităţi educative extracurriculare.  

• Toate cadrele didactice au absolvit cursuri  de pregătire 

– informatică.  

 

• Existenţa unor 

tehnologii învechite.  

• Rezistenţă la 

pătrunderea unor 

abordări moderne a 

actului didactic.  

• Întreruperea 
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finanțării pentru 

campusul școlar 

 

 

II.4.  ANALIZA SWOT  

II.4.1.  OFERTA  CURRICULARĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

Școala dispune de : 

 planuri de învăţământ  

 programe şcolare  

 programe şcolare alternative  

 auxiliare curriculare  

 manuale  

 caiete de lucru  

 ghiduri de aplicare  

 culegeri  

 enciclopedii  

 îndrumătoare  

O bună cooperare cu : I.S.J. Iași, C.C.D. Iași. Existenţa unui 

punct de documentare a cadrelor didactice.  

Nevoile de învăţare ale elevilor sunt corelate cu metodele şi 

tehnicile de predare.  

Unitatea şcolară încurajează diversificarea activităţii în 

unitate şi crearea unui climat centrat pe muncă şi ordine. 

Standardele de pregătire sunt 

insuficient cunoscute de către părinţi 

Oportunitati Amenintari 

Identificarea activităţilor de formare a cadrelor didactice 

• CDL – satisface dorinţa de informare şi cunoaştere în 

 învăţare a elevilor poate scădea motivaţia pentru diferite 

Diversificarea insuficientă a CDL 
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domenii de activitate.   

• Oferta CDL  ameliorează  fenomenul de absenteism şcolar 

şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare.  

CDL – permite valorificarea abilităţilor individuale 

 

II.4.2   RESURSE  UMANE 

 

PUNCTE   TARI PUNCTE  SLABE 

• personal didactic calificat în proporţie de 

aproximativ 98% ponderea  cadrelor didactice 

titulare cu gradul I: 48,8%;  

• ponderea cadrelor didactice cu performanţe în 

activitatea didactică: 65%; 

• relaţiile interpersonale:  

 profesori – părinţi  

 profesori – profesori  

 director – cadre didactice  favorizează  crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ;  

• există o delimitare a responsabilităţilor cadrelor 

didactice (comisii constituite  pe diverse probleme) 

precum şi o bună coordonare a acestora;  

• îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev prin 

intermediului Consiliului elevilor;   

• motivaţia  scăzută datorită salariilor 

mici;  

• coservatorism şi rezistenţă la 

schimbare;  

• monotonie în : 

 organizarea  şi desfăşurarea  

lecţiilor;  

 centrarea activităţii didactice pe 

nevoile elevului;  

• informatizarea învăţământului;  

• asociația părinților abia înfiinţată  are 

o colaborare incipientă cu şcoala, în 

favoarea elevului.  

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

• se pot organiza întâlniri şi activităţi comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs;  

• este împărtăşită experienţa pozitivă;  

• creşte coeziunea grupului;  

• se asigură o comunicare mai bună;  

• se diversifică  activităţile de formare şi perfecţionare;  

• scade motivaţia şi interesul pentru 

activităţile profesionale;  

• scăderea prestigiului corpului didactice 

prin pensionarea unor profesori 

recunoscuţi pe plan local;  

• criza de timp reduce implicarea familiei 
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• se organizează întâlniri frecvente între cadrele 

didactice şi părinţi;  

în viaţa şcolară;  

 

 

    II.4.3.   RESURSE  MATERIALE ŞI FINANCIARE  

 

 PUNCTE   TARI  PUNCTE  SLABE 

Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea lor în normele 

de igienă.  

Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru 

calificăcarea profesională a şcolii: laborator de 

horticultură, de fizică și chimie, de informatică 

Şcoala are bibliotecă foarte bine utilată. 

Fonduri băneşti insuficiente pentru 

amenajarea modernă a laboratoarelor, 

cabinetelor pentru desfăşurarea în condiţii 

optime a stagiilor de pregătire practică. 

 OPORTUNITĂŢI   AMENINŢĂRI 

Descentralizarea şi autonomie instituţională.  

Parteneriat cu comunitatea locală.  

Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii  

unor fonduri băneşti.  

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi 

productive şi de întreţinere a şcolii.  

Administrarea necorespunzătoare a 

resurselor materiale şi financiare existente.  

Degradarea spaţiilor şcolare din cauza 

fondurilor limitate, alocate pentru 

întreţinerea şcolii.  

  Scăderea conştiinţei elevilor privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.  

  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente.  
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 II.4.4.   RELAŢII CU REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII  

 

 PUNCTE   TARI  PUNCTE  SLABE 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlniri semestriale cu Consiliul Părinţilor.  

Întâlniri semestriale între Comisia diriginţilor şi 

reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delicvenţei juvenile.  

Dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi prin 

intermediul manifestărilor extraşcolare.  

Dialog constructiv între conducerea şcolii şi Consiliul 

local.  

Contacte cu diverse instituţii pentru realizarea unor 

activităţi extraşcolare.  

Introducerea şi socializarea elevilor în mediul 

comunitar.  

 

 

Parteneriate  insuficiente  şi 

necoordonate.  

Implicarea insuficientă a părinţilor la 

activităţile extracurriculare.  

 OPORTUNITĂŢI   AMENINŢĂRI 

 

 

 

 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de 

a veni în sprijinul şcolii: Primăria, Biserica, Poliţia.  

Disponibilitatea  Consiliului reprezentativ al 

părinţilor privind desfăşurarea unor activităţi 

comune: părinţiprofesori-elevi.  

Interesul școlii de a-şi prezenta o oferta educaţională 

atractivă.  

Preocuparea altor instituţii similare pentru schimburi 

de experienţă reciproce 

 

 

 

Organizarea defectuoasă a 

activităţii de parteneriat poate duce 

la diminuarea sau anularea efectelor 

scontate.  

Nivelul de educaţie şi timpul limitat 

al părinţilor poate conduce la slaba 

implicare a părinţilor în viaţa şcolii. 

Slaba informare privind specificul 

activităţilor propuse de instituţiile 

partenere 
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 II.5. Rezumat 

 Adaptarea rapida la nevoile pieţei forţei de munca, la cerinţele evoluţiei comunităţii 

locale, regionale si naţionale, crearea unui sistem de formare profesionala iniţială  si continua, 

racordat schimbării, necesita formularea unei strategii şcolare – P.A.S. – pe termen mediu si 

lung, care sa înlăture eşecul. 

 Din analiza mediului extern făcuta, concluzionam: 

 Analiza dimensiunii si structurii previzionate a pieţei muncii determina  

orientarea structurii si dimensiunii ofertei noastre educaţionale, din punctul de vedere al 

calificărilor si implicit al competentelor specifice, in domeniul horticol; 

 Se impune o previziune realista privind dimensiunea ofertei educaţionale,  

având in vedere perspectiva scăderii populaţiei şcolare; 

 Am identificat nevoia de programe combinate de recuperare si de  

calificare, pentru populaţia şcolara care nu finalizează nici o pregătire postgimnazială, dar si de 

programe de reconversie a populaţiei adulte; 

 Mediul extern conferă elemente cheie de corelare a strategiei noastre de  

dezvoltare cu ţintele propuse. Nu putem ignora lipsa posibilităţii de a atrage si stimula elevii cu 

situaţie materiala precara si a celor din mediul rural, in scopul reducerii abandonului şcolar si a 

obţinerii unor procente ridicate de elevi buni si foarte buni. Şcoala încearcă sa identifice noi 

posibilitatea de obţinere a unor resurse pentru susţinerea materiala a unor elevi pe parcursul 

şcolarizării; 

 Necesitatea unui marketing eficient al resurselor umane pentru atragerea  

populaţiei şcolare din zona, având ca argumente: realizarea planului de şcolarizare in condiţii 

de calitate sporita, fata de unităţile de învăţământ din zona ocupaţională Hîrlău si grad ridicat 

de inserţie profesionala a absolvenţilor. 

Din analiza mediului intern se poate desprinde următoarea concluzie: 

 Opiniile elevilor, părinţilor si agenţilor economici confirma faptul ca  
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activitatea pe care o desfăşuram se înscrie pe linia calităţii cerute, ca potenţialul scolii trebuie 

să fie în permanentă reînnoire si adaptare; 

 Asigurarea calităţii educaţiei trebuie determinata de modernizarea bazei  

materiale, prin stabilitea resurselor umane calificate si deschise către nou, cu sprijinul 

comunităţii locale. 

 



CAPITOLUL III 

PLAN OPERATIONAL 

PRIORITATI, OBIECTIVE SI TINTE  

PRIORITATEA I: Creşterea flexibilităţii sistemului TVET 
OBIECTIV: Adaptarea retelei scolare si a ofertei de formare profesionala initiala la cerintele pietei muncii si a optiunilor elevilor 
TINTA: Creşterea gradului de inserţie a a absolvenţilor in 2019, cu minim 10%, fata de anul 2014. 
               Integrarea sociala si profesionala a elevilor, cat si crearea posibilităţii ca aceştia sa-si continue studiile. 

CONTEXT:  
 Analiza locala care s-a efectuat generează ideea ca exista premise ca sectorul agricol sa înregistreze o creştere de 17 – 20% anual, in 

intervalul de timp 2013 – 2018; 
 Adaptarea calificărilor absolvenţilor liceu  la cerinţele pieţei regionale va asigura atingerea obiectivului prevăzut la aceasta prioritate. 
Acţiuni pentru 

atingerea 
obiectivului 

Rezultatele aşteptate 
(măsurabile) 

Data la care 
vor fi 

finalizate 

Persoana / 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  Sursa de 
finanţare 

Studiul pieţei forţei de 
munca si informarea 
elevilor; 

- cunoaşterea de către elevi a 
ofertei pieţei de munca; 

- iunie – 
fiecare an 
şcolar; 

- director si 
comisia OSP; 

- cadre didactice 
- agenţi 
economici 
- elevi 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

 - locala 

Înfiinţarea unui 
cabinet de asistenta 
psihopedagogică al 
scolii si CJAP, pentru 
evaluarea anuala a 
opţiunilor elevilor 
aflaţi in formare 
profesionala iniţială  

- stabilirea unor modalităţi de 
sprijinire a elevilor 
- implicarea unui număr mai 
mare de cadre didactice in 
consilierea elevilor  
- stabilirea unor legături cu alte 
organizaţii cheie  

- mai, fiecare 
an şcolar 

- director si 
comisia OSP 

- cadre didactice 
- elevi  
-părinţilor 
- camera de 
comerţ 
- psihologi 
-parteneri 
- reprezentaţi ai 
ministerului 
muncii   
 

- zile din 
timpul 
personalului 
didactic  

-locala 

Adaptarea curriculum-
lui conform nevoilor 
partenerilor economici 
locali 

- pregătirea forţei de munca la 
nivelul standardelor specifice 
agenţilor economici; 

-septembrie, 
fiecare an 
şcolar  

-director  
- şefii comisii-
lor metodice; 

-cadre didactice 
- agenţi 
economici 

-zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

-locala 

Dezvoltarea unui -evaluarea corecta si eficienta -februarie, -director Director zile din -locala 
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sistem de evaluare a 
competentelor 
specifice  calificărilor 
din oferta şcolară, in 
parteneriat cu agenţi 
economici 

a competentelor elevilor fiecare an 
şcolar 

- responsabil 
arii 
curriculare 

-responsabil arii 
curriculare 

timpul 
personalului 
didactic 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea parteneriatului dintre grupurile şcolare si agenţii economici pentru îmbunătăţirea formarii profesorale 
OBIECTIV: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT in vederea asigurarii calitatii in formare 
TINTA: Stabilirea unui sistem comun de management si comunicare in cadrul parteneriatului pentru a asigura viabilitatea si calitatea 
acestuia 
CONTEXT: 

- La nivelul scolii s-au realizat parteneriate privind învăţământul profesional si tehnic 
- Cadrul parteneriatului cuprinde unitate şcolară de formare profesionala, ISJ, societăţi comerciale, comitetul de părinţi, CNDIPT  
(filiala Iaşi) 
- In cadrul relaţiilor de parteneriat existente, agenţii economici au realizat sectoare de producţie, destinate instruirii practice a  
elevilor 
- Ţinând cont de structurile parteneriale existente trebuie luate toate masurile, pentru a se asigura oportunităţi egale, protecţia muncii  
si protecţia copiilor pe durata desfăşurării activităţilor din cadrul parteneriatului. 

Acţiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
aşteptate(măsurabile) 

Data la care 
vor fi 

finalizate 

Persoana / 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  Sursa de 
finanţare 

Identificarea 
parteneriatelor  - 
agenţi economici in 
scopul calificării 
conform ofertei 
şcolare 

- cunoaşterea obiectivului de 
activitate a agenţilor 
economici 

- sept.  - director 
- îndrumător 
de practica 

Agenţi economici Zile din 
timpul 
personalului 

Locala  

Actualizarea 
curriculum-ului la 
clasele de liceu, prin 
antrenarea agenţilor 
economici  

- creşterea standardelor 
privind dobândirea de 
competente  
- îmbunătăţirea curriculum-
ului  
-dezvoltarea abilitaţilor cheie 
- îmbunătăţirea motivării si a 
prezentei  

- luna aprilie a 
fiecărui an 

-director 
-responsabil 
arii 
curriculare 

-cadre didactice 
- agenţi 
economici 
- ONG-uri 

15 zile din 
timpul 
personalului  

Locala 
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- pregătirea pentru integrarea 
pe piaţa a muncii 

Stabilirea unor legături 
cu agenţii economici 
care lucrează in 
producţie cu ajutorul 
calculatorului 

- deservirea corecta a utilajelor 
computerizate in domeniu 

- luna mai a 
fiecărui an 

-director 
-responsabil 
arii 
curriculare 

-cadre didactice 
-agenţi economici 
- elevi 

- - 

Realizarea unor 
materiale educaţionale 
pentru sprijinirea 
curriculum-ului, de 
către agenţii 
ecomonici mari 

- dotarea atelierelor si 
cabinetelor de specialitate cu 
utilaje si aparatura 

-permanent -director  
- indrumator 
practica 

-cadre didactice 
-agenti economici 
 

Zile din 
timpul 
personalului 

Locala pusa 
la dispozitie 
de 
partenerul 
economic 

Participarea la 
simulari si discutii in 
clasa, a voluntarilor 
din partea agentilor 
economici, pentru a 
informa asupra 
problemelor financiare 

- cunoasterea de catre elevi a 
mecanismelor financiar – 
contabile  

- periodic - director  -cadre didactice 
-agenti economici 
- elevi 

- - 

Participarea unor 
cadre didactice la 
stagii de perfectionare 
continua, cu specialisti 
– parteneri economici 

- formarea de abilitati de 
comunicare si management in 
activitatea desfasurata cu 
elevii 

- periodic - director  
- personal 
tehnic 

-cadre didactice 
-agenti economici 
 

- 40 ore curs 
perfectionare  

Locala pusa 
la dispozitie 
de 
partenerul 
economic 

Identificarea si 
promovarea unor noi 
forme de atragere a 
agentilor economici, 
in parteneriat 

- cunoasterea noilor potentiali 
angajati ai companiei 
 
 
 

- periodic - director  
- indrumator 
practica 

- agenti 
economici 
- unitate sanitara 
- ONG-uri 

Zile din 
timpul 
personalului 

locala 
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PRIORITATEA 3: Asigurarea calitatii in sistemul TVET 
OBIECTIV: Implementarea sistemului national de asigurare a calitatii in unitatile TVET 
TINTA implementarea sistemului national de asigurare a calitatii 
CONTEXT:  
- asigurarea calitatii in formarea profesionala cuprinde tehnici si activitati, care sa permita invatamantului satisfacerea nevoilor elevilor, a 
comunitatii locale si a economiei 

Actiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate 
asteptate(masurabile) 

Data la care 
vor fi 

finalizate 

Persoana / 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost  Sursa de 
finantare 

Diseminarea informa-
tiilor referitoare la 
sistemul national de 
asigurare a calitatii in 
domeniul TVET 

- imbunatatirea rezultatelor si 
crearea motivatiei la elevi 

-aprilie –  mai  - director  
- echipa care 
se ocupa de 
asigurarea 
calitatii 

- profesori 
- elevi 

- 3 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Dezvoltarea 
sistemului TVET – 
organizare de cursuri 
de formare a cadrelor 
didactice din scoala 
avand ca tema, noile 
unitati de competenta 
pentru abilitatile cheie  

- eficientizarea comunicarii 
profesor –elev - parinte 
- apar oportunitati pentru 
tineri si personal 

-  iulie  
- iunie  

- director 
- echipa care 
se ocupa de 
asigurarea 
calitatii 
- responsabil 
cu 
perfectionarea 

- elevei, 
profesori, parinti 
- ISJ, CCD 
- universitati  

- 40 ore curs 
de formare 

Locale 
centrale 

Organizarea unei 
sesiuni informative 
despre abilitatile 
cheie, pentru 
angajatorii locali 

- agentii economici pot sa 
inteleaga mai bine ceea ce se 
intampla in invatamant, sa 
influenteze si sa adauge 
valoare la ceea ce se preda 

 oct.  - director 
 

-cadre didactice 
-agenti 
economici 
- elevi 

- 5 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 

Colaborarea cu alte 
scoli din judet in 
vederea elaborarii 
unor materiale 
didactice comune, 
pentru predarea 
abilitatilor cheie 

- materiale didactice unitar 
intocmite si utilizate in 
procesul de invatare – predare 

 iulie  
 

-director 
-responsabil 
arii 
curriculare 

- cadre didactice 
din scoli 
implicate 

- 15 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

Locala 
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Monitorizarea, 
evaluarea si stabilirea 
de masuri corective 
necesare privind 
implementarea 
sistemului national de 
asigurare a calitatii 

- imbunatatirea in trepte, a 
sistemului de asigurare a 
calitatii 

-permanent - director 
 

- cadre didactice - zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

locala 

Modernizarea bazei 
materiale in functie de 
domeniul de calificare 

- atingerea componentelor 
propuse de standard 

- permanent - director 
- responsabil 
cabinete 
 

- agenti 
economici 

- depinde de 
utilajul si 
aparatura 
achizitionata 

locala 

PRIORITATEA 4:  Sprijin pentru alegerea avizata a traseului de formare profesionala 
OBIECTIV: Asigurarea conditiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 
TINTA: Cresterea gradului de inserţie a absolvenţilor in domeniul absolvit cu 10%, 2018 
CONTEXT 
- in activitatea scolii sunt proiectate, realizate actiuni de orientare si consiliere, ele trebuie continuate si permanentizate.  

Actiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 
(masurabile) 

Data pana 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost Sursa de 
finantare 

1. Realizarea 
conditiilor materiale 
pentru consilierea 
privind cariera in 
industria usoara ce 
asigura nivel 1 de 
calificare (cabinete, 
dotari, proceduri) 

Continuarea studiului pentru 
nivelul 2 si 3 

- permanent  Director - ISJ 
- Agenti 
economici 

Zile din timpul 
personalului  
didactic 

locala 

2. Sprijinirea 
procesului de 
reconversie 
profesionala 

Asigurarea formarii tinand 
cont de cerintele pietei muncii 

- incepand cu 
2019 

Director - AJOFM 
- elevi 

Zile din timpul 
per-sonalului 
didactic 

locala 

3. Informarea, 
orientarea si analiza-
rea optiunilor privind 

Cunoasterea oportunitatilor, a 
informatiilor privind locurile 
de munca, tendintele de pe 

- incepand cu 
2019 

Consilier 
educativ 

- CJAPP; 
- elevi; 
- parinti; 

Zile din timpul 
per-sonalului 
didactic 

locala 
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traseul profesional, 
invatare si dezvoltare 
personala (inclusiv a 
parintilor) 

piata muncii - cadre didactice 

4. Identificarea si 
evaluarea nevoilor 
elevilor; consiliere si 
suport in luarea 
deciziilor 

Alegerea unei profesii 
conform aspiratiilor si 
capacitatilor sale, dar si in 
functie de posibilitatile de 
angajare 

- iunie  Responsabil 
comisie de 
orientare 
şcolară 

- elevi; 
- parinti; 
- cadre didactice 
- CJAPP; 

Zile din timpul 
per-sonalului 
didactic 

locala 

PRIORITATEA 5: Imbunatatirea calitatii invatarii 
OBIECTIV: Asigurarea egalitatii de sanse in formarea initiala 

TINTA: Diminuarea esecului şcolar cu 5%; dobandirea abilitatilor cheie; autoevaluarea procesului de predare-invatare 

CONTEXT: 
  Obtinerea calitatii in desfasurarea programelor oferite de invatamantul profesional si tehnic este un proces pe termen lung  

care necesita o planificare si o organizare atenta. Primul pas pentru parcurgerea dezvoltarii calitatii il reprezinta autoevaluarea performantei 
scolii in raport cu anumiti indicatori prestabiliti. Pentru realizarea imbunatatirii continue, intreg personalul, incluzand si elevii, trebuie 
incurajat spre folosirea metodelor moderne de invatare, spre monitorizarea si evaluarea propriei performante si spre identificarea domeniilor 
care necesita imbunatatire. 

Actiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 
(masurabile) 

Data pana 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost Sursa de 
finantare 

Implementarea 
metodelor active de 
invatare centrata pe 
elev 

- activitati de predarea – 
invatare adaptate nevoilor 
elevilor, grila de orar adecvata 
- mobilier modular 

- permanent - cadre 
didactice 

- cadre didactice Zile din timpul 
per-sonalului 
didactic 

locala 

Evaluarea continua a 
abilitatilor dobandite 
si stabilirea unui plan 
de imbunatatire 

- rezultatele testelor de 
evaluare, plan de ctiune 
rezultat in urma evaluarii 

- incepand cu 
2019 

- cadre 
didactice 

- cadre didactice 
- agenti 
economici 

Zile din timpul 
per-sonalului 
didactic 

locala 

Includerea elevilor cu 
nevoi speciale 

- metode si actiuni adecvate 
fiecarui elev 

- incepand cu 
2019 

- cadre 
didactice 

- cadre didactice 
 

Zile din timpul 
pers. didactic 

locala 

Infiintarea unui 
centru de informare 
si documentare 

-CDI, acces gratuit internet - iunie  - director - cadre didactice 
- ISJ 
 

Zile din timpul 
pers. didactic 

locala 
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CDI) 
Programe de 
recuperare adecvate 
nevoilor individuale 
ale elevilor 

- consultatii, meditatii, asis-
tenta psihologica, activitati 
extrascolare, tratament per-
formant al absentelor prin 
legatura cu familia 

- permanent - director, 
- dirigintii; 
- profesori 

- cadre didactice 
 

Zile din timpul 
per-sonalului 
didactic 

locala 

PRIORITATEA 6: Implementarea invatarii centrate pe elev in scoala 
OBIECTIV: Cresterea calitatii procesului instructiv educativ 

TINTA: O activizare mai mare a elevilor la ore functionarea scolii ca un mediu de invatare deschis; asumarea de catre elevi 
responsabilitatii propriei lor educatii 

CONTEXT:  
 In scoala sunt două cadre didactice care au participat la cursul regional de formare ,,Invatare centrata pe elev”. Aceste persoane au 

incercat sa initieze si alti colegi in ceea ce priveste invatarea centrata pe elev, prin prezentarea de materiale, prin redactarea unor 
proiecte de lectie, prin discutii referitoare la aceasta tema. 

Actiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 
(masurabile) 

Data pana 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost Sursa de 
finantare 

Informarea tuturor 
cadrelor didactice cu 
materiale privind 
invatarea centrata pe 
elev 

- intelegerea de catre 
profesori a conceptului de 
invatare centrata pe elev 

- februarie  - director; 
- ,,campionii 
invatarii 
centrate” 

- cadre 
didactice 

6 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

- locala 

Elaborarea unor 
materiale (proiecte 
de lectii, portofolii, 
sa) pe arii 
curriculare, bazate 
pe invatarea centrata 

- schimbarea profesorilor 
din transmitatori de 
informatie in organizatori ai 
mediului de invatare 

- noiembrie  - ,,campionii 
invatarii 
centrate”; 
- sef de 
catedra 

- cadre 
didactice 

 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

- locala 

Colaborarea 
profesorilor pe arii 
curriculare, dar 
interdisciplinar 
referitor la invatarea 

- schimbarea mediului de 
predare 
- schimbarea mentalitatii 
unor profesori 

- decembrie  - ,,campionii 
invatarii 
centrate”; 
- sef de 
catedra 

- cadre 
didactice 
- elevi 

 zile din 
timpul 
personalului 
didactic 

- locala 
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centrata pe elv 
(dezbateri, discutii, 
lectii deschise, mese 
rotunde) 
PRIORITATEA 7: Asigurarea sanselor egale privind formarea profesionala a elevilor cu nevoi speciale (elevi cu situatie 
materiala precara) 
OBIECTIV: Cresterea numarului de absolventi care se vor angaja in meseria pentru care s-au pregatit 
TINTA: Scaderea numarului de abandonuri scolare; feed – back mai bun in relatia profesor – elev; cunoasterea nevoilor elevilor 
CONTEXT: 

 In prezent, scoala noastra  are elevi cu stare materiala precara. Datorită greutăţilor create de situaţia materială precară, o parte din 
acesti elevi au rezultate slabe la invatatura sau abandoneaza scoala. Cadrele didactice care au participat la cursuri ,,Invatarea centrata 
pe elev”, au parcurs si un curs cu tema ,,Elev cu nevoi speciale” 

Actiuni pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate 
(masurabile) 

Data pana 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
persoanele 

responsabile 

Parteneri  Cost Sursa de 
finantare 

Identificarea elevilor 
cu nevoi speciale 

- alegerea celor mai adecvate 
metode de predare-invatare 
plecand de la nevoile speciale 
ale elevilor; 
- sprijinirea elevilor cu nevoi 
speciale in dobandirea 
competentelor profesionale 

- permanent - director 
- diriginti 

- elevi 
- cadre didactice 

 locala 

Depistarea barierelor 
in calea invatarii 

- gasirea unor masuri de 
indepartare a acestor bariere 
(unde este posibil); 
- planificarea mai eficienta cu 
obiective de invatare si 
rezultate clare. 

- permanent - diriginti - elevi 
- cadre didactice 
- CJAPP 

 locala 
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CAPITOLUL IV - PLAN DE ACTIUNE 

DECLARATIE DE CALITATE: Implementare: Predare – invatare; Consilierea si orientare  initiala  
Tinte Actiuni 

necesare 
Rezultate 

masurabile 
Responsabil 

pentru 
indeplinirea 

actiunilor 

Prioritatea 
actiunii 

Termene  Monitor 
evaluare 

Costuri  

 
 
 
Consiliere si 
orientare 
initiala de 
inalta calitate 
pentru toţi 
elevii scolii 

1. Informare a 
cadrelor 
didactice si a 
elevilor cu 
programele 
existente 

1. Existenta la 
biblioteca scolii 
si la dosarul 
catedrei a 
programelor, 
manualelor si a 
altor surse de 
informare 

 
 
- Responsabil 
echipa de 
calitate 
 - Bibliotecar 
 

 
 
 
crescuta 

 
 
 

2 saptamani 
de la 

inceperea 
noului an 

şcolar 

 
 
 

Echipa de 
management 

pe baza 
rapoartelor 
colegilor 

 
 
 
Consumabile 

2. Consilierea 
cadrelor 
didactice si a 
elevilor in 
vederea obtinerii 
informatiilor din 
sursele existente 

2. Analiza 
serviciilor 
actuale de 
consiliere 

Directorul si 
informaticianul 
şcolar 

 
 
crescuta 

 
 

Pana la 
sfârşitul lunii 

octombrie 

 
 

 
 

4 zile din 
timpul 

personalului 3. Inregistrari 
ale formarii 
personalului 

Sprijin 
imbunatatit 
acordat de 
scoala tuturor 
elevilor la 
inceputul 
cursurilor 
urmate 

1. Testarea 
initiala a tuturor 
elevilor 

Analiza testelor 
initiale si 
identificarea 
punctelor slabe 
si a punctelor 
tari 

Reprezentantul 
echipei de 
calitate 
impreuna cu 
cadrele 
didactice 
 

 
 
crescuta 

 
3 saptamani 

de la 
inceperea 
noului an 

şcolar 

 
Echipa de 

management 
superior 

 
Consumabile 

2 zile din 
timpul 

personalului 
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 2. Analiza 
rezultatelor si 
intocmirea unui 
program de 
invatare 
corespunzator 

Realizarea 
dosarelor 
individuale ale 
elevilor prin 
completarea la 
zi a fisei 
psihopedagogice 

Profesorii 
diriginti in 
echipa cu 
cadrele 
didactice 

crescuta Pana la 
jumatatea 
fiecarei luni 

Directorul, 
impreuna cu 
reprezentantul 
echipei de 
calitate 

 

3 zile 

3. Prelucrarea la 
fiecare colectiv 
de elevi a 
regulamentului 
şcolar si a celui 
de ordine 
interioara 

Tabele proprii 
fiecarei clase 
din care sa 
rezulte ca elevii 
au luat 
cunostinta de 
regulamentele 
discutate 

 
 
Sefi de catedra 

 
 

Crescuta 

 
 
Sfârşitul lunii 
septembrie 

 
Directorul 
educativ si 
diriginţii 
claselor 

 

Nici unul 

4. Identificarea 
problemelor 
personale ale 
elevilor clasei si 
implicarea 
psihologului 
şcolar in consili-
erea elevilor 

Înregistrări ale 
observaţiilor 
făcute si 
programe de 
consiliere 

dirigintele 
clasei 

 
 

Crescută 

 
 

La fiecare 
sfârşit de luna 
se vor raporta 
observaţiile 

făcute 

 
 
Directorul 
scolii 

 
 
Consumabile 

5. Stabilirea unui 
program de 
pregătire cores-
punzator nevoi-
lor de sprijin ale 
elevilor 

 
Existenta la 
fiecare catedra a 
programului de 
pregătire a 
elevilor 

 
Fiecare cadru 
didactic si şefi 
de catedra 

 
 

Crescută 

 
 

Permanent 

 
 
Directorul 
scolii 

 
 

10 zile 
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 6. Orientarea si 
consilierea 
elevilor din anii 
terminali in 
alegerea carierei 

Procese verbale 
cu semnăturile 
elevilor 
privitoare la 
orientarea 
acestora 

Responsabilul 
echipei de 
calitate si 
diriginţii 
claselor 

 
 

Crescută 

La început de 
an şcolar  si la 
sfârşitul 
anului şcolar 

  
 

10 zile 

7. Întocmirea 
unei evidente a 
evoluţiei ulteri-
oare a absolven-
tilor (angajare 
sau continuare 
de studii) 

Liste complete 
cu absolvenţi 
dintr-un an 
şcolar 

 Dirigintele 
clasei si 
personalul 
avizat 
(secretarul 
scolii) 

 
 

Medie 

 
 
La începutul 
anului şcolar 

 
 
Directorul 
scolii 

 
 

2 zile 

DECLARATIE DE CALITATE: Raportul de autoevaluare – secţiunile  de la 5.14 la 5.21 

Nivele 
îmbunătăţite 
ale învăţării 
elevilor in 
toate clasele 
prin 
intermediul 
unei predări 
mai eficiente 

1.Elaborarea u-
nor teste cu grad 
de dificultate 
adaptat nevoilor 
de invatare ale 
elevilor 

 
Existenta 
protofoliilor 
pentru fiecarea 
disciplina 

 
 
Profesorul care 
preda 
disciplina 
respectiva  

 
 

Crescută 

 
 

Pana la 
sfârşitul lunii 

octombrie 

 
 

Cadre 
didactice 
titulare 

 
 

5 zile 

2. Realizarea 
unor programe 
de invatare Pas 
cu pas cu obiec-
tive bine stabilite 
si comunicate  
din timp elevilor 

Completarea 
periodica a fisei 
clasei din care 
sa rezulte 
evolutia in timp 
a elevilor 

 
Profesorul care 
preda 
disciplina 
respectiva 

 
 

Crescută 

 
 

Permanent 

 
 
Sefi de catedra 

 
 
- 
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 3. Realizarea la 
nivelul scolii a 
unui program de 
instruie a cadre-
lor didactice, 
legat de Invata-
rea centrata pe 
elev. 

Sesiuni de for-
mare a cadrelor 
didactice in ceea 
ce priveste noile 
stiluri de 
predare – 
invatare. 

 
Reprezentat al 

echipei de 
calitate 

 
Crescuta 

 
 

 
Responsabilul 
cu formarea 

continua 

 
10 zile 

4. Reconditiona-
rea materialului 
didactic existent 
si dotarea pe cat 
posibil cu 
material didactic 
modern 

 
Inventarierea la 
zi a materialelor 
reconditionate 

 
Fiecare cadru 

didactic 

 
Medie 

 
Permanent 

 
Directorul 

scolii 

 
20 zile 

5. Folosirea si 
dezvoltarea 
resurselor 
imbunatatite si 
cu un bun raport 
cost - eficienta 

 
Grafic de 
utilizarea a 
resurselor 

 
Reprezentat al 

echipei de 
calitate 

 
Crescut 

 
Permanent 

 
Directorul 

scolii 

 
- 

6. Abilitati de 
comunicare 
imbunatatita 
pentru profesori 

Schema pentru 
participarea 
personalului 
didactic la 
diferite forme de 
perfectionare 

 
Cadre 

didactice 
implicate 

 
 

Crescuta 

 
 

La fiecare 
sfarsit de 
semestru 

 
Responsabilul 
cu formarea 

continua. 

 
 

- 
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DECLARATIE DE CALITATE: Raport de autoevaluare , sectiunile de la 5.22 la 5.29 
Evaluari 
riguroase si 
corecte si 
implicare 
crescuta a 
elevilor in 
discutii despre 
potentialul, 
dezvoltarea  si 
realizarile lor 
academice 

1. Includerea 
evaluarii in 
planurile de 
predare, analiza 
formativa a 
progresului 
elevului  si 
planificarea unor 
activitati pentru 
dezvoltarea 
viitoare a 
elevilor. 

Existenta, la 
fiecare catedra a 
testelor de 
evaluare, 
insotita de o 
analiza a 
acestora 

 
 

Cadrele 
didactice 
implicate 

 
 

Crescuta 

 
 

Permanent  

 
 

Şefii de 
catedra si  
directorul 

scolii 

 
 

- 

 2. Consecventa 
crescuta, 
iniţierea 
înregistrărilor si 
o utilizare mai 
buna a datelor 
din evidente 
pentru 
planificarea 
dezvoltărilor 
viitoare 

 
 
 
Înregistrări ale 
rezultatelor 
obţinute la 
simulările 
examenelor 
finale 

 
 
 

Şefii de 
catedra 

 
 
 

Crescuta  

    
 
 

Permanent 

 
 
 

Şefii de 
catedra 

 
 
 

- 

 3. Strategii 
pentru creşterea 
utilităţii feed-
back - ului scris 
si oral din partea 
profesorilor 
asupra activităţii 
elevilor 

 
Mecanisme de 
colaborare 
eficienta cu toţi 
elevii in vederea 
asigurării 
feedback - ului 

 
Desemnat de 
echipa de 
calitate 

 
 

Crescuta 

 
 

Permanent 

 
 

Directorul 
scolii 

 
 
Consumabile 
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PARTEA a IV-a 

 

Consultare, monitorizare, evaluare 

 

Nr. 
crt. 

Acţiunea Termen 

1. Intensificarea acţiunilor de popularizare a şcolii, în vederea asigurării planului 
de şcolarizare 

 mai  

2. Elaborarea unui mecanism de adaptare a curriculum-ului la competentele 
specifice solicitate de angajatorii locali  

1 sept a fiecărui an 

3. - identificarea agenţilor economici pentru a asigura formarea profesională 
conform ofertei şcolare 
- antrenarea agenţilor economici în realizarea/actualizarea curriculum-ului 
conform cerinţelor actuale 

15 sept a fiecărui an  

4. - identificarea şi dezvoltarea resurselor umane/materiale spatii şi dotări 
specifice profilurilor scolii 
- consilierea tinerilor privind cariera, asigurarea:  
                                        - nivelului 2 de calificare 
                                        - nivelului 3 de calificare 
- consilierea elevilor/părinţilor pe perioada formarii profesionale privind 
cererile şi tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de muncă 
- legătură cu Instituţiile de învăţământ superior privind noutăţile tehnologice 
specifice domeniului 

permanent 

5. Constituirea datelor, completarea lor şi asigurarea accesului la oferta 
educaţională a şcolii 

permanent 
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Plan de dezvoltare al Școlii Profesionale „ŞTEFAN CEL MARE” Cotnari – comuna Cotnari, judeţul Iaşi 
 

ANEXA 1  

ZONA OCUPAŢIONALĂ 

 

Nr. crt. Zona N – E - IAŞI 

1. COTNARI 

2. CEPLENIŢA 

3. SCOBINŢI 

4. BALŞ 

5. CUCUTENI 

6. BELCEŞTI 
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ANEXA 3  

 

 

Planificarea procesului de parteneriat – plan preliminar de acţiune 

Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

NEVOI 
1. Punerea în practică a 
cunoştinţelor dobândite la 
orele de curs. 
 
 
2. Dezvoltarea 
competenţelor de 
cunoaştere, execuţie şi 
sociale necesare obţinerii 
calificării în meseriile 
propuse. 
 
3. Instruirea viitorilor 
angajaţi în funcţie de 
cerinţele concrete ale 
angajatorilor. 
 

BENEFICII 
1. Posibilitatea recrutării 
şi selecţiei de către agenţii 
economici a viitorilor 
angajaţi. 
2. Dotarea cu 
echipamente  a şcolii 

1. Asigurarea practicii 
profesionale la locul de 
muncă 

- spaţii de instruire practică 
şi echipamentele din şcoală; 
- spaţii de instruire practică 
şi echipamentele de la 
partener; 
- C.D.L. – uri; 
- programe de practică; 
- contracte de parteneriat 
(convenţii de colaborare); 
- echipamente suplimentare 
puse la dispoziţia şcolii de 
către parteneri prin: donaţii, 
sponsorizări, etc. 

1. Încheierea de noi contracte de 
parteneriat între şcoală şi agenţi 
economici. 
2. Întocmirea de către elevi a unui 
jurnal al experienţei de muncă ca 
urmare a: 
a) monitorizării de către elevi a 
proceselor tehnologice de obţinere a 
unor bunuri sau de prestare a unor 
servicii care vizează: 
- verificarea parametrilor de lucru ai 
utilajelor şi instalaţiilor de obţinere a 
unor produse; 
- compararea indicilor de calitate ai 
proceselor tehnologice cu 
specificaţiile prevăzute în 
documentele care prescriu calitatea 
produselor; 
- aprecierea eficienţei diferitelor tipuri 
de utilaje şi instalaţii specifice 
proceselor tehnologice de obţinere a 
unor produse; 
- respectarea măsurilor de protecţia 
muncii, P.S.I. şi protecţia mediului; 

 
 
 

 
 
 
 

Semestrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestrial  
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pentru îmbunătăţirea 
desfăşurării  

 

 
Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

activităţilor practice în 
spaţiile proprii; 
 
3. Elaborarea de C.D.L. – 
uri realiste; 
 
4. Desfăşurarea 
activităţilor de instruire 
practică la agenţi 
economici datorită dotării 
necorespunzătoare a 
spaţiilor din şcoală; 
 

PARTENERI  
 

SC COTNARI SA 
 

  3. Stabilirea unui grafic de 
monitorizare, evaluare şi înregistrare a 
activităţilor desfăşurate de elevi la un 
loc de muncă. 
4. Colaborarea cu reprezentanţii 
agenţilor economici pentru elaborarea 
de C.D.L. – uri prin identificarea 
competentelor necesare calificării in 
meseriile stabilite. 
5. Executarea de către elevi a unor 
produse sau prestarea de servicii, in 
vederea formarii si dezvoltării de 
abilităţi cheie, atât in spatiile de 
instruire practica din şcoala cat si la 
parteneri. 
6. Elaborarea de proiecte de către 
elevi, cu sprijin din partea 
îndrumătorilor agenţilor economici; 
 

 
Semestrial  

 
 
 
 

Iunie 
 
 
 
 
 

Lunar 
 
 

Semestrial  
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Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

NEVOI 
1. Formarea de abilitaţi 
pentru angajaţii firmelor 
privind folosirea de noi 
tehnologii şi practici de 
producţie, dezvoltarea de 
noi produse, folosirea 
noilor tehnologii de 
informaţie şi 
telecomunicare; 
2. Perfecţionarea 
personalului şcolii in ceea 
ce priveşte noile 
tehnologii, echipamente, 
obţinerea de noi produse; 
3. Educaţie permanenta 
pentru angajaţii firmelor. 
 
 

II. Asigurarea unui 
serviciu de formare a 
personalului din firme, 
comunitate şi scoală. 

- personal calificat din 
partea şcolii; 
- personal specializat din 
partea partenerilor; 
- echipamente; 
- echipamente 
corespunzătoare în şcoală: 
calculatoare, videoproiector 
retroproiector, aparatură de 
laborator, utilaje, ustensile, 
etc. 
- suplimentarea de 
echipamente necesare 
şcolii, din partea 
partenerilor; 
 
 

1. Evaluarea capacitaţii şcolii privind 
profesorii disponibili, echipamentele, 
orele disponibile pentru furnizarea de 
servicii de formare profesională şi 
educaţională, pentru firme şi 
comunitate. 
2. Evaluarea capacitaţii diferitelor 
firme şi organizaţii locale de a 
organiza cursuri de perfecţionare  
profesionala la locul de munca pentru 
personalul şcolii, ca modalitate de 
adaptare a procesului de învăţare din 
scoală la nevoile lor. 
3. Proiectarea programului pilot de 
formare pentru angajaţii din firme şi 
alte organizaţii profesionale. 
4. Dezvoltarea şi furnizarea de 
programe de perfecţionare 
profesională pentru personalul şcolii 
în ceea ce priveşte folosirea de noi 
tehnologii şi practici de producţie, 
dezvoltarea de noi produse, de către 
reprezentanţii partenerilor interesaţi. 
5. Elaborarea programelor de instruire 
pentru formarea abilităţilor de 
comunicare şi management, pentru 
angajaţii firmelor. 
 

 
 

Septembrie  
 
 
 

Ianuarie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembrie 
 
 
 
 

Semestrial 
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Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

BENEFICII 
1. Reputaţie pentru şcoală  
şi parteneri 
2. Inovaţie la nivel de 
produse şi operaţiuni; 
3. Dezvoltarea 
personalului şi învăţarea; 
4. Oportunităţi de a folosi 
dotările şcolii şi abilităţile 
personalului acesteia. 
5. Oportunităţi de 
perfecţionarea a 
personalului şcolii la 
parteneri. 
PARTENERI 
- Camera de comerţ şi 
industrie; 
- AJOFM; 
- World Vision; 
- ONG- uri 
- Parteneri (firme) actuali 
şi potenţiali 

 - materiale didactice noi; 
- suporturi de curs; 
- curriculumuri şi programe 
de curs; 
- proiecte; 
pliante, broşuri, afişe. 

6. Elaborarea de materiale didactice 
noi. 
7. Stabilirea unui grafic de 
desfăşurare, monitorizare, evaluare şi 
înregistrare a cursurilor de formare 
educaţionala şi profesională. 
8. Popularizarea rezultatelor obţinute 
pe plan local şi zonal prin publicare 
de pliante, broşuri, etc. 

Anual  
 
 
Semestrial  
 
 
 
Anual  
 

NEVOI 
1. Dezvoltarea la elevi a 
abilitaţilor cheie, inclusiv 
a capacităţii de decizie şi 
iniţiativă proprie. 

 - proiecte de antreprenoriat; 
- fişe de studii de caz şi 
modele de reuşită în 
afaceri; 
 

1. Identificarea abilităţilor de baza şi a 
competentelor antreprenoriale 
necesare a fi dezvoltate elevilor în 
vederea angajării, prin activităţi 
şcolare şi extraşcolare şi prin activităţi 

Sept, fiecare 
an 
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Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

2. Identificarea de către 
şcoala şi angajatori a 
competenţelor 
antreprenoriale necesare a 
fi dezvoltate elevilor în 
vederea angajării. 
 
 
BENEFICII 
1. Formarea de abilităţile 
de baza pe care elevii le 
vor practica şi dezvolta in 
timpul perioadei de 
practică la locul de 
munca. 
2. Selecţia elevilor care 
au abilităţile şi atitudinea 
necesară. 
PARTENERI 
- I.M.M.-uri; 
- Camera de Comerţ; 
- Agenţia de Dezvoltare 
Regională. 

 
III. Asigurarea unui 
serviciu de legătură cu 
întreprinderile mici şi 
mijlocii pentru 
organizarea unor 
activităţi de învăţare 
prin decizie şi iniţiativă 
proprie. 

 
- reglementări privind 
organizarea activităţii 
întreprinzătorilor particulari 
(legi, ordonanţe, contracte). 

pe lângă un angajator (experienţa 
muncii); 
 
2. Organizarea pentru fiecare elev a 
unei activităţi de învăţare prin decizii 
şi iniţiativă, în cadrul programului de 
practică la agentul economic 
(partener); 
 
3. Dezbaterea cu reprezentanţii 
angajatorilor a unor modele de reuşită 
în afaceri; 
4. Elaborarea cu sprijinul 
îndrumătorilor din partea partenerilor 
a unor proiecte care vizează iniţierea 
şi derularea unor acţiuni 
antreprenoriale. 

 
 
 
 
Mai  
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Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

NEVOI 
1. Informarea permanentă 
privind evoluţia pieţei 
forţei de muncă; 
2. Formarea şi 
dezvoltarea 
competenţelor necesare 
găsirii unui loc de muncă; 
3. Informarea elevilor, 
părinţilor, angajatorilor 
întreprinderii despre 
modalităţile de planificare 
a carierei. 

BENEFICII 
1. Personal specializat 
2. Distribuirea 
materialelor informative; 
3. O mai bună plasare a 
absolvenţilor pe piaţa 
forţei de munca; 
4. Îndrumare pentru 
angajaţii care vor să-şi 
schimbe profesia, locul de 
muncă. 

 
PARTENERI 

- Agenţia de Ocupare si 
Formare Profesionala; 

 
IV. Asigurarea unui 
serviciu de informare, 
orientare şcolară şi 
profesională şi 
consilierea carierei, cu 
acces personal şi on-
line. 

- cabinet de orientare 
şcolara şi profesională; 
 
- soft –uri educaţionale; 
 

- teste, chestionare, fişe; 
 

- broşuri, pliante, afişe, 
casete video, prezentări 
Power Point. 
- Video-proiector, 
retroproiector, calculator 

 

-  Internet; 
 

- Ziare, reviste, albume, 
buletine informative. 

1. Organizarea de întâlniri cu actualii 
şi foştii elevi, în vederea împărtăşirii 
experienţelor şi aspiraţiilor. 
 
2. Afişarea la avizierul şcolii a 
relatărilor foştilor elevi, privind 
experienţelor de reuşita şi dezvoltarea 
profesională a foştilor elevi. 
 
3. Distribuirea unor buletine 
informative pentru părinţi. 
 
4. Vizite la agenţii economici 
(parteneri) în vederea cunoaşterii la 
locul de munca a cerinţelor specifice 
meseriei lor. 

Iunie  

 

 

August  

 

 

Ianuarie  

 

Martie, in 

fiecare an 
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Identificarea nevoilor şi 

a beneficiilor 

Stabilirea obiectivelor Procurarea resurselor Întocmirea planurilor de acţiune  Termene  

- Camera de Comerţ şi 
Industrie; 
- Casa Corpului Didactic; 
- Inspectoratul Şcolar 
Judeţean; 
- întreprinderi; 
- firme. 

    

 
MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE 

 

SCOP: Asigurarea sprijinului din partea managementului şcolii în vederea coordonării activităţilor de lucru cu elevi 
Activitate CONTRIBUŢIA 

SERVICIILOR 
PARTENERU-

LUI 

CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 

PSIHOLO-
GULUI 

CONTRIBUŢIA 
SCOLII 

METODĂ/CINE CÂND EVALUARE 
PRACTICĂ 
(revizuirea 
atribuţiilor) 

Management 
(procesul de 
consiliere 
privind 
cariera) 

 - consiliază elevii 
în activitatea 
şcolara şi 
extraşcolara 
- motivează 
activitatea şcolară 
a elevilor şi 
susţine procesul 
de orientare 
şcolară 

- organizează 
activităţi gen 
„Dialog cu 
profesionişti” 
- includerea în 
orele de dirigenţie 
a tematicii OSP 
 

- analiza de nevoi 
- Director 
- Comisia OSP 
- Consilier 
educativ 

Sept. 2017 - Statistici privind 
angajarea 
absolvenţilor 
(chestionare) 
- Identificarea 
unor potenţiali 
membri ai reţelei; 
 

Planificare  şi 

analiză 

- propuneri pentru 
elaborarea planului 

- stabilirea 
obiectivelor 
prioritare şi a 
activităţilor de 
întreprins; 

- proiectarea 
activităţilor 
- monitorizare 
- planifică 
practica în 

- documentare 
- consultanţă 
- manager de 
proiect 

septembrie 2017 - revizuirea 
planului de 
activitate şi a 
atribuţiilor 
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- organizarea şi 
desfăşurarea 
activităţilor de 
orientare în 
carieră  
- interviuri de 
orientare in 
carieră 

atelierele şcolare 
şi stabileşte cu 
partenerii planul 
de acţiune 

Resurse şi 
facilităţi 

- agenţi economici; 
- oferirea bazei 
materiale pentru 
instruirea practică şi 
a consultanţei 

- resurse 
valorice 
(normativitate, 
raportul dintre 
libertate – 
autoritate, 
concepţia despre 
disciplină); 
- resurse umane: 
capacitatea de 
lucru a elevilor, 
structura famili-
ală, aptitudini 
pedagogice ale 
cadrelor 
didactice, relaţia 
elev-profesor 

- resurse materi-
ale (cabinete, 
calculatoare, 
alte dotări); 
- resurse umane 
(elevii, dirigin 
ţii, persoane de 
contact ale 
societăţilor 
partenere); 
- întâlniri cu 
partenerii; 
- încheierea 
convenţiilor de 
colaborare 
(pentru instruirea 
practică) cu 
agenţii economici 

- Consilier 
educativ 

 
 
Sem. I 
Oct - nov 
 
 
 
 
 
 
 
Sem. II 
Apr - mai 

 
 
Chestionare 
sondaje 

Dezvoltarea 
parteneriatu-
lui 

- agenţii economici 
- oferirea bazei 
materiale pentru 
instruirea practică şi 
a consultanţei 

- asigură forma-
re ţinând cont de 
cererile pieţii 
muncii; 
- sprijină 
procesul de 
reconversie 
profesională 

- planificarea 
strategiilor, 
analizarea 
impactului 
asupra şcolii; 
- promovarea 
unor strategii 
pentru 

Director  
Comisia OSP 

 
 
permanent 
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implicarea 
elevilor într-un 
mecanism de 
consultare a 
tinerilor. 
 
 

Activitate CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 
PARTENERU-

LUI 

CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 

PSIHOLO-
GULUI 

CONTRIBUŢIA 
SCOLII 

METODĂ/CINE CÂND EVALUARE 
PRACTICĂ 
(revizuirea 
atribuţiilor) 

Formarea 

personalului 

- ISJ + CCD 
- formatori 
- suport de curs 

- răspuns la soli-
citări individua-
le; 
- schimb de 
informaţii; 
- consultanţa de 
specialitate 

- identificarea 
nevoilor de 
formare; 
- organizarea 
cursurilor de for-
mare a profesori-
lor diriginţi în 
domeniul orientă-
rii şcolare şi pro-
fesionale; 
- spaţiu de 
instruire. 

- analiză de 
nevoi; 
- curs/ seminar/ 
manager de 
proiect; 
- Director 
- CCD 
- ISJ  

Lunar 
 
La cerere 

- finalizarea 
perfecţionării; 
- portofolii; 
 

Egalitatea 
şanselor şi 
imparţialita-
te 

AJOFM; 
- prezentarea 
informaţiilor privind  
piaţa muncii; 
- asigurarea unui 
cadru şi a unor con-
diţii optime şi 
obiective de 
examinare şi 
departajare 

- asistenţă 
psihopedagogică 
şi consilierea 
părinţilor. 

- identificarea 
elevilor cu nevoi 
speciale; 
- lectorate cu 
părinţii; 
- spaţii. 

- investigaţii; 
- observaţii – 
diriginte; 
- consultanţă -
psiholog 

 
- permanent 

 
- fisă de evoluţie 
a elevului 

Monitorizare  - urmărirea as-
pectelor pozitive 

- monitorizarea 
cazurilor consili-

- analiză / 
consilier; 

- conform 
graficului 
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şi negative, a 
progreselor 

ate (efectele 
consilierii); 
 

 

Activitate CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 
PARTENERU-

LUI 

CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 

PSIHOLO-
GULUI 

CONTRIBUŢIA 
SCOLII 

METODĂ/CINE CÂND EVALUARE 
PRACTICĂ 
(revizuirea 
atribuţiilor) 

Monitorizare   - întocmirea 
graficului de 
monitorizare; 
- sinteza datelor 
culese cu 
elaborarea unei 
statistici care sa 
exprime o 
diagnoza a 
situaţiei actuale si 
o prognoza. 

- metode 
psihometrice şi 
sociometrice 

 - grafic de 
monitorizare; 
- informare 
asupra cazurilor 
consiliate; 
- interpretarea 
datelor culese 

Evaluare 

finală 

 - elaborarea 
unor documente 
privind tendinţe, 
solicitări, nevoi 
- implementarea 
planului de 
orientare în 
carieră 

- statistici 
privind numărul 
elevilor angajaţi 

Director 
CJAPP 
Ag. economici 

- la sfârşitul 
fiecărui nivel de 
pregătire 
profesională 

- teste  
- chestionare 
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CONSILIERE, ORIENTARE ŞI SPRIJIN 
 
SOPURI: Asigurarea ca toţi tinerii au acces in mod imparţial la serviciile de orientare, consiliere şi sprijin 
- Identificarea tinerilor care eu nevoie de sprijin suplimentar şi întâmpinarea nevoilor acestora după stabilirea ordinii în 
care aceşti tineri vor primi sprijin 

ACTIVITATE CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 

PSIHOLOGULUI 

CONTRIBUŢIA 
SCOLII 

METODĂ/CIN
E 

CÂND EVALUARE 
PRACTICĂ 
(revizuirea 
atribuţiilor) 

STABILIREA 
PRIORITĂŢILOR 
PRIVIND 
ACTIVITĂŢILE 

- examinarea psihologică 
pentru depistarea elevilor 
care au nevoie de suport 
psihologic 
- organizarea planului de 
lucru 

- informare şi documentare 
în domeniu; 
- aplicarea unor 
chestionare/teste pentru 
identificarea potenţialului 
şi interesului elevului; 
- desfăşurarea de activităţi 
de orientare către aplicarea 
în practică a tehnicilor de 
căutare a unui loc de 
muncă; 
- exersarea alegerii 
diferitelor rute de formare 
profesională; 
- realizarea de activităţi 
specifice; 
- colaborarea director-
psiholog, diriginte-
psiholog 
- proiectarea activităţilor 
- organizarea atestatului de 
competenţe profesionale  

- Investigaţie, 
analiză, 
observaţie/ 
membrii reţelei; 
- Interviul; 
- Consilier in 
carieră; 
- Director; 
- Psihologi; 
- Diriginţi; 
- Ag. economici. 

Oct – dec 
 

- Analize 
- Sondaje 
- Discuţii pe 
grupe 

EXAMINARE  - teste de autocunoaştere; - consiliere de grup /  - investigaţie/ - periodic; - interpretarea 



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 26 

PERIODICĂ A 
NEVOILOR 
SPECIALE ALE 
ELEVILOR 

- consilierea individuală; 
- aplicarea si 
interpretarea rezultatelor 
unor teste de 
personalitate; 
- întâlniri frecvente cu 
cazurile speciale şi 
oferite de asistenţă 
psihologică 
individualizată 

individuală; 
- elaborarea unor  

planuri de intervenţie 
individualizată; 

- convocarea consiliul  
clasei. 
 

interpretare; 
- consilier  
- diriginţi; 
- psiholog 

- 
permanent 

rezultatelor 
 

PROGRESUL 
ELEVILOR (FIŞE 
DE EVALUARE A 
PROGRESULUI 
INDIVIDUAL) 

- întocmirea unei fişe 
psihologice prin care se 
urmăreşte evoluţia 
elevilor 

- asigurarea spaţiilor şi  
materiale / consumabile; 
- asigurarea legături intre  
factorii implicaţi 
(diriginţi, profesori, 
psiholog, părinţi, elevi) 
 
 

  
- Fişe 
specializate 
- Psiholog 
- Diriginţi 

Conform 
graficului 
stabilit de 
psiholog 

- analiza 
rezultatelor şi 
stabilirea 
măsurilor 

PLAN INDIVIDUAL 
DE CARIERĂ 

- elaborarea planurilor de 
intervenţie şi formare – 
orientare  

- implicarea dirigintelui în 
elaborarea şi urmărirea 
planului individual de 
consiliere; 
- cooptarea părinţilor în 
conturarea opţiunilor şi a 
strategiilor. 

- Diriginţi şi 
părinţi 
- Interviu 

Conform 
termenelor 
stabilite în 
planul de 
carieră 

- urmărirea 
rezultatelor; 
- verificări. 

EGALITATEA 
ŞANSELOR 

- acces nediferenţiat la 
serviciile oferite prin 
activităţile de consiliere 
organizate în şcoală.  
 

- stimularea/motivarea 
elevilor aflaţi in 
dificultate; 
- recomandări către 
instituţii; 
- încheierea de parteneriate 

- psihopedagog; 
- manager;  
- responsabil cu 
consiliere in 
carieră/ convor-
bire; 

Conform 
graficului 
de activităţi 

- monitorizare 
periodică. 

EGALITATEA 
ŞANSELOR 

 - informări referitoare la 
legislaţia muncii şi 

- interviu.   
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inovaţiile care apar în 
domeniu. 

SPRIJIN ÎN AFARA 
ŞCOLII(PROGRAM
E DE 
RECUPERARE, 
ASISTENŢĂ 
INDIVIDUALIZAT
A, ALTE FORME 
DE SPRIJIN 
INDIVIDUAL) 

- colaborarea cu Direcţia 
de Protecţie a Copilului 
(participarea la activităţi) 
- colaborarea cu Poliţia 
(in cazuri de delincvenţă 
juvenilă) 
- CJAPP 

- conlucrarea cu părinţii; 
- asistenţă familială. 

- convorbirea; 
- aplicarea 
testelor. 

Conform 
graficului 
de activităţi 

- program de 
sprijin 
individual. 

ABANDON 
SCOLAR 

- asistenţă socială cu 
referirea la cazuri de 
deviaţie de 
comportament; 
- consilierea familiilor 
dezorganizate sau 
monoparentale; 
- şedinţe terapeutice. 

- realizarea unei baze de 
date privind absenteismul 
şi cazuri de abandon 
şcolar; 
- consilierea cazurilor de 
inadaptare socială şi 
delincvenţă juvenilă (în 
parteneriat cu Poliţia 
Cotnari) 

- analiza; 
- consiliere; 

- convorbire; 
- studiu de caz. 

- Consilier 
educativ; 
- semestrial 
- psiholog 

- monitoriza-
rea evoluţiei 
statistice a 
cazurilor; 
- program de 
prevenire a 
abandonului 
şcolar 

 



Plan de acţiune 2014-2019 
 

 28 

 

IMPLICAREA PARINTELUI/TUTORELUI 

 

SCOP:  
           Încurajarea implicării părinţilor/tutorilor în a-i ajuta pe elevi în procesul de tranziţie către un loc de munca prin 
furnizarea de informaţii şi sfaturi de actualitate 

ACTIVITATE CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR PSIHO-

PEDAGOGICE 

CONTRIBUŢIA 
SCOLII 

METODĂ/CINE CÂND EVALUARE 
PRACTICĂ 
(revizuirea 
atribuţiilor) 

ÎNTALNIRI CU 
PARINŢII 

- consiliere 
psihopedagogică oferită 
părinţilor 
- informaţii de actualitate 
privind piaţa muncii 

- Lectorate/ şedinţe cu 
părinţii 
- Vizite la domiciliu 
 

Diriginţi  
Psiholog 
Reprezentantul 
comisiei 
diriginţilor 

Conform 
graficului 

- Monitorizare 
conform 
graficului; 
- Chestionare 

ALTE FORME DE 
COMUNICARE 
CU PARINŢII 

Consilierea psihologică 
individuală şi de grup 
oferită părinţilor 

- răspuns la solicitările 
părinţilor  
- informări periodice 
asupra situaţiei elevilor 
(prin adrese, comunicări 
telefonice) 

Diriginţi 
Psiholog 

Permanent 
Conform 
graficului 

- monitorizare 
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ACTIVITĂŢI PENTRU CLASA A – IX – A 

 

ACTIVITATE  CINE METODĂ CÂND REZULTATE 

EVALUATE/AŞTEPTATE 

1. Stabilirea 
potenţialului individual 
al elevilor 

- părinţi; 
- psihopedagog; 
- diriginţi. 

- convorbire  
- problematizare 
- chestionar 

Septembrie  - conştientizarea posibilităţilor de 
formare şi dezvoltare a unor 
abilităţi şi aptitudini. 

2. Managementul 
învăţării 

- responsabil comisie 
diriginţi; 
- diriginţi. 

- expunere; 
- chestionare. 

Octombrie  - dezvoltarea abilităţilor de 
informare în optimizarea 
performanţei în învăţare, a 
procesului de luare a deciziilor şi 
a rezolvării de probleme. 

3. consilierea pe tema 
abandonului şcolar şi a 
deviaţiilor de 
comportament. 

- consilier educativ; 
- Poliţia de proximitate. 

- convorbire; 
- expunere. 

Noiembrie  - conştientizarea influenţei 
mediului şcolar asupra 
personalităţii elevului. 

4. Consilierea privind 
stilul de viata şi 
influenţa calităţii 
acestuia asupra carierei  

- consilier educativ; 
- psiholog; 
- diriginţi. 

- expunere; 
- problematizare; 
- convorbire; 
- chestionare. 

Februarie  - dezvoltarea abilitaţilor de 
management al stilului de viaţă 
pentru creşterea calităţii vieţii 
fizice, psihice, sociale şi 
ocupaţionale. 
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ACTIVITĂŢI PENTRU CLASA A – X – A ȘI  A XI-A 

 

ACTIVITATE  CINE METODĂ CÂND REZULTATE 

EVALUATE/AŞTEPTATE 

1. Instruirea privind 
modul de redactare a 
unui CV, a unei cereri, a 
unei scrisori de intenţie 

- AJOFM; 
- cadre didactice; 
 

- expunere  
- problematizare 
- algoritmizare 

Octombrie  - accesare INTERNET; 
- elaborarea unei oferte în presă, 
radio, TV. 

2. Prezentarea unor 
tehnici noi de căutare a 
unui loc de munca 
(folosirea mass-mediei 
şi a calculatorului) 

- consilier educativ; 
- psihopedagog; 
- diriginţi. 

- expunere  
- problematizare 
- algoritmizare 

Noiembrie - elaborarea unui CV, a unei 
cereri; 
- dezvoltarea abilităţilor 
comunicaţionale; 

3. Cum sa-ţi planifici 
viitoarea carieră? 

- manager – responsabil 
cu consilierea; 
- psihopedagog. 

- expunere  
- problematizare 
- algoritmizare 

Ianuarie  - înţelegerea şi conştientizarea 
poziţiilor planificării carierei; 
- sistematizarea opţiunilor. 

4. Interviul pentru 
angajare. 

- manager – responsabil 
cu consilierea; 
- psihpedagog; 

- expunere  
- problematizare 
- algoritmizare 

Februarie  - însuşirea modurilor corecte de 
prezentare şi răspuns. 

5. Poveşti de succes - agenţi economici - expunere Martie  - motivaţii superioare 
6. Piaţa locurilor de 
muncă 

- AJOFM; 
- diriginţi. 

- expunere; 
- convorbire. 

Mai  - clarificarea opţiunilor; 
- corecta informare asupra 
locurilor de muncă / profesiilor 
solicitate 
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ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT 

 

ORGANIZAŢIA 
PARTENERĂ 

ACTIVITATE CINE CONTRIBUŢIA 
SERVICIILOR 

PSIHOPEDAGOGICE 

CÂND REZULTATE 
EVALUATE / 
AŞTEPTATE 

AJOFM - târg de 

ofertă 

Reprezentant 

AJOFM 

- Conform  datei 

stabilite cu 

partenerul 

Informarea elevilor 
privind evoluţia 
pieţei muncii şi o 
legislaţie în 
domeniu 

CCD IASI - formare diriginţi şi 
profesori 

 - Mai  Absolvirea de 
cursuri de 
perfecţionare 

Politia Cotnari - delincvenţă 
juvenila 

Reprezentantul 
poliţiei de 

proximitate 

- alcătuirea unui profil 
psihosocial al elevului 

(model pozitiv / negativ) 

Septembrie  Reducerea cazurilor 
de delincvenţă 
juvenila şi limitarea 
efectelor acesteia în 
rândul tinerilor. 

Agenţi economici - discuţii cu 
personalul privind 
reuşita în afaceri 

Manager 
responsabil cu 

cariera 

- Ianuarie  Atitudine pozitivă 
faţă de cariera 
Responsabilizarea 
tinerilor faţă de 
propriul traseu 
profesional; 
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