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REZUMAT 

 

Motto: „Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să 

gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea 

supremă a vieţii lor.” – Albert Einstein 

 

Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a 

ofertei de formare profesională prin învățământul profesional și tehnic, asigură o imagine reală 

şi o analiză a ceea ce a fost şi este şcoala, dar, în acelaşi timp, proiectează pe termen lung 

activitatea viitoare, trasând repere clare. 

Planul de Acțiune al Școlii (PAS), face parte din sistemul de asigurare a calității și este 

un mijloc de comunicare între școală și principalii săi parteneri. PAS este elaborat în 

concordanță cu planurile regionale (PRAI) și locale (PLAI) și definește viziunea și 

misiunea școlii noastre, precum și pașii pe care aceasta îi face în realizarea programului de 

dezvoltare a ÎPT la nivel național, regional și local., 

PAS se referă la dezvoltarea unităţii noastre şcolare în direcţia creşterii calităţii educaţiei 

oferită membrilor comunităţii şi comunităţii în ansamblul ei. Procesul de planificare a 

dezvoltării şcolare este elementul central în asigurarea calităţii educaţiei.  

Structura PAS 2019 – 2025 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe 

recomandările formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului 

profesional și tehnic (PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și tehnic 

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

profesional și tehnic și Ghidul de elaborare a planurilor de acțiune și dezvoltare ale școlii. 

Prezentul plan cuprinde următoarele elemente de noutate: 

• folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către 

alte unități școlare din localitate sau unități cu același domeniu de pregătire din 

țară; 

• folosește cu precădere date provenind de la Institutul Național de Statistică și de 

la Direcția Județeană de Statistică-Iași; 
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• include scopuri, obiective, programe și activități corelate cu strategiile și 

instrumentele europene în formarea profesională (Cadrul european al 

calificărilor EQF, Cadrul comun european de asigurare a calității EQARF, 

Cadrul european de credite  transferabile ECVET); 

• include și o analiză SWOT relevantă pentru dezvoltarea ulterioară a instituției 

Din perspectiva planificării strategice, scopul PAS este de a îmbunătăţi corelarea dintre 

oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul 

ariei de acţiune a şcolii. PAS, ca instrument de planificare a ofertei învăţământului profesional 

şi tehnic, cuprinde: 

• analiza contextului local; 

• analiza capacităţii unităţii de învăţământ de a răspunde nevoilor de formare 

profesională la nivelul comunităţii locale; 

• priorităţile, ţintele şi acţiunile în vederea adaptării ofertei educaţionale. 

Rolul PAS este de a contribui la creşterea calităţii învăţământului profesional şi tehnic, 

inclusiv a ratei de inserţie socio-profesională a absolvenţilor. 

În realizarea și implemetarea PAS-ului este important să se respecte ciclul de calitate al 

unui proces redat în imaginea de mai jos care poate avea succes doar dacă managementul este 

implicat, actorii actului educaţional contribuie efectiv, acțiunile sunt puternic orientate către 

beneficiarii direcţi (clienţi). 

 

 

Ciclul de calitate al unui proces  
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Introducere - Definirea etapelor în realizarea PAS și categorii de resurse utilizate.  

a) Acțiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului:  

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților  

2. Consultarea PRAI, PLAI și a ghidului de întocmire a PAS-ului  

3. Consultarea Strategiei de dezvoltare socio - economică a județului Iași pentru perioada 2019-

2025 

3. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS  

4. Culegerea informațiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, părinților, 

profesorilor, agenților economici. Aceste informații au fost corelate cu prioritățile identificate 

la nivel regional și local prin PRAI, respectiv PLAI  

5. Stabilirea priorităților, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare și prezentarea 

acestora, spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul ședințelor de catedră, în Consiliul 

elevilor și a părinților și agenților economici cu care școala are relații de parteneriat  

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării și pe baza acestora reformularea 

priorităților și a obiectivelor  

7. Elaborarea planurilor operaționale  

8. Revizuirea anuală a PAS în urma identificării unor disfuncționalități conform ciclului 

prezentat în figura de mai jos: 

 

 

Etapele în revizuirea anuală a PAS 
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b) Au fost consultate și analizate următoarele:  

• documente de analiză a activității școlii (procese verbale ale ședințelor de catedră, ale 

Consiliului de Administrație, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale și 

planul de acțiune al CEAC)  

• documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării  

• rapoarte ale celorlalte compartimente ale școlii: secretariat, contabilitate, administrație 

și bibliotecă  

• rapoarte ale echipei manageriale  

• documente de promovare și prezentare a școlii  

• procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecțiilor efectuate în școală  

• procese verbale ale comisiei diriginților, Consiliul elevilor și Consiliul părinților  

• planul de școlarizare, planurile de învățământ și programele școlare pentru anul curent  

• datele statistice ale AJOFM  

• protocoale și convenții de colaborare cu partenerii economici și sociali  

 

c) Planificarea  

Procesul de planificare urmează direcția săgeților, de la nivel ministerial în jos, trecând 

prin nivelul regional și local, până la nivelul fiecărei școli în parte. În planificarea verticală sunt 

necesare mai multe acțiuni, acestea referindu-se la condițiile specifice aplicabile la nivelul 

piețelor muncii regionale și/sau locale. Sistemele de planificare se mai referă și la importantul 

proces de feedback care se realizează prin monitorizare și evaluare. Procesul de feedback 

furnizează și informații importante și clare în privința noilor direcții care se manifestă pe piețele 

locale ale muncii.  
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CAPITOLUL I 

 

CONTEXTUL 

Întregul proces de instructiv-educativ al colegiului nostru este centrat pe un set de valori 

care defineşte profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri. 

 

Declarația valorilor Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară”Vasile Adamachi” 

 

Viziunea școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misiunea școlii 

C.A.I.A.

”Vasile 
Adamachi”

Promovează 
învăţarea de calitate  

pe tot parcursul 
vieţii

Pregăteşte elevii 
să devină 
cetăţeni 

responsabili,
activi, europeni

Dezvoltă abilităţi 
de COMUNICARE
și antreprenoriat

Implică părinții 
și comunitatea 
în viața școlii

În viziunea şcolii noastre, valorile prezentate mai sus ghidează şi vor ghida întreaga 

activitate din instituție pentru a menţine un mediu educaţional care să asigure elevilor săi 

dobândirea unei pregătiri generale, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de 

viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale. Ne propunem să 

consolidăm noi parteneriate cu comunitatea locală şi cu şcoli de acelaşi profil din ţară şi 

din Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea dimensiunii europene a învăţământului 

profesional şi tehnic și să fim o școală incluzivă, deschisă tuturor. 
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Misiunea presupune rațiunea de a fi, motivul fundamental pentru care există organizația 

școlară:  ”sufletul unei școli”. 

Calitatea, echitatea și eficiența sunt cei trei piloni ai reformelor educaționale din ultimele 

decenii din Europa și din lume, care stau la baza construirii sistemelor de management și de 

asigurare a calității din fiecare instituție de învățământ europeană, inclusiv a celor din România. 

Această aliniere a managementului educațional și a calității educației din Colegiul Agricol și 

de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași este necesară nu numai pentru a se asigura o 

integrare reală și funcțională, din punct de vedere educațional, a școlii în sistemul educațional 

al Uniunii Europene, ci și pentru ca absolvenții noștri, beneficiarii direcți ai acestei educații, să 

aibă șanse reale de reușită în competiția europeană a forței de muncă în care vor intra după 

terminarea școlii. 

 

 

 

Ţinte strategice şi obiective generale 

 

TS1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

TS.1.1. Creșterea  atractivității specializărilor oferite de școală  în concordanță cu 

cerințele pieței muncii din domeniul agricol și al industriei alimentare – 

acreditarea la specializarea agricultură ecologică și organizator banqueting la 

liceu, autorizarea pe o nouă calificare la școala profesională-mecanic agricol, 

Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi urmând tradiţia 

liceelor agricole îşi propune asigurarea unei educaţii de calitate care să corespundă 

cerinţelor comunităţii locale şi nu numai, asigurarea unui parcurs individualizat de 

formare şi dezvoltare în  domeniul agricol, al industriei alimentare și sfera serviciilor, 

asigurarea formării viitorilor cetăţeni  activi, responsabili, întreprinzători, 

comunicativi, capabili de integrare socială, buni antreprenori care să conştientizeze 

importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii în cadrul comunităţii europene. 
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realizarea unei clase de învățământ profesional dual în parteneriat cu agenți 

economici la calificarea brutar - patiser 

TS.1.2. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de 

conformitate cu standardele de acreditare reglementate 

TS.1.3. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul 

instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe 

TS.1.4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale 

sistematice 

 

TS2. Asigurarea accesului elevilor la serviciul educațional de calitate 

TS.2.1. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea 

Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului în Decizie Locală cu oferta 

educaţională a Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” 

Iaşi 

TS.2.2. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva 

dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi 

şi pe cerinţele lor educaţionale  

TS.2.3. Realizarea unui feed-back autentic în procesul instructiv-educativ 

TS.2.4. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de 

evaluare şi notare ritmică 

TS.2.5. Implementarea Proiectului ROSE, subproiectul ReBAS- anul III, implementarea 

proiectelor KA2-Bio Bread – anul I de proiect, KA2- Green Alliance- anul II de 

proiect și KA2-Heritage ID,  precum și a proiectului POCU- Employ Mechanics 

în parteneriat cu ISJ Iași, anul II. 

TS.2.6. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale 

speciale 

TS.2.7. Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri  și 

olimpiade școlare - creșterea numărului de elevi participanți şi a numărului de 

premii 

TS.2.8. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi 

informale 
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TS.2.9. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor 

beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ 

TS.2.10.  Asigurarea funcționării în condiții optime  a cabinetului psihopedagogic al școlii 

– creșterea numărului de elevi consiliați  

TS.2.11.  Creşterea utilizării calculatorului și a  tehnologiilor IT în cadrul procesului 

instructiv-educativ 

 

TS3. Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale 

eficiente 

TS.3.1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de 

monitorizare şi control adecvate unui management educaţional eficace şi eficient 

TS.3.2. Participarea proactivă a reprezentanților autorităților locale și a reprezentanților 

comunității la viața școlii – participarea reprezentanților desemnați la CA 

TS.3.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă 

TS.3.4. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea 

atingerii obiectivelor specifice tuturor compartimentelor Colegiului Agricol şi 

de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi 

TS.3.5. Dezvoltarea activităţilor Fermei didactice şi valorificarea produselor proprii în 

virtutea subordonării școlii și către Ministerul Agriculturii conform noilor 

modificări din LEN 

 

TS.4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală 

TS.4.1. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi 

misiunii Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi 

TS.4.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă, 

participarea angajaților la cursuri de formare 

TS.4.3. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi 

promovarea de parteneriate cu mediul ştiinţific şi universitar (USAMV, CCD, 

CJRAE, etc) 
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TS5. Promovarea  parteneriatelor pentru educația nonformală- oportunitate formativă 

complementară pentru elevi 

TS.5.1. Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a 

personalității și oferta educaţională a Colegiului Agricol şi de Industrie 

Alimentară “Vasile Adamachi”  Iaşi 

TS.5.2. Dezvoltarea la elevi a spiritului  civic, a voluntariatului și multiculturalismului, 

a antreprenoriatului și spiritului de protejare a mediului înconjurător 

TS.5.3. Promovarea imaginii Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi în comunitatea locală, bazată pe principii de marketing 

educaţional 

TS.5.4. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional 

 

TS6. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților 

TS.6.1. Dezvoltarea proiectului ”Școala Părinților” pentru implementarea strategiilor 

învățate la formarea AVE 

TS.6.2. Identificarea unor strategii eficiente de formare a adulților - cursuri de formare 

pe calificările la care suntem autorizați–calificarea: floricultor- peisagist 

 

TS7. Compatibilizarea  sistemului de învățământ  românesc  cu cel European 

    TS.7.1. Identificarea tuturor posibilităților de compatibilizare a sistemului de învățământ 

din școală cu cel european 

TS.7.2. Dezvoltarea și implementarea unor proiecte educaționale viabile și în acord cu 

nevoile  și interesele elevilor- a minim 2 proiecte educative spre aprobare și a 

altor 2  proiecte europene de tip Erasmus+, KA1 pentru elevi și profesori și KA2 

 

 

Profilul actual al școlii 

 

Scurt istoric al școlii 

 Documentele cercetate la Arhivele Statului Iași arată că terenul unde se află Colegiul 

„Vasile Adamachi” de azi a aparținut logofătului Ioniță Sandu Sturdza, care va ajunge primul 

domn pământean al Țării Moldovei între 1822-1828. Acesta a cumpărat  proprietatea din 
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Copou-Iași la începutul secolului al XIX lea (nu se cunoaște exact anul) de la Sofronie, fratele 

episcopului Gherasim de Roman. Proprietatea era închinată cu besman bisericii Trei Ierarhi. 

 Pe terenul cumpărat în comuna Copou Iași, Ioniță Sandu Sturdza va construi un conac 

boieresc, probabil între anii 1819-1821. Este vorba de clădirea cu terasă din curtea colegiului. 

 Într-un document aflat tot în același loc, nedatat, întocmit probabil pe la începutul anilor 

´70 secolului al XX-lea pentru organele locale, se găsesc unele detalii interesante din istoria 

colegiului. Autorul, un cunoscător al istoriei orașului Iași, face o descriere succintă a celei mai 

vechi clădiri din curtea colegiului, respectiv a clădirii cu terasă. ”La parter, clădirea este boltită, 

are ziduri groase, un peron de intrare pentru trăsuri și o sală lungă de 13 m, care a servit altă 

dată pentru paraclisul domnesc”. Întrucât clădirea nu era potrivită pentru o casă de odihnă sau 

de creație, autorul sugera ca, în fosta capelă de la parter, să fie organizată o expoziție cu 

documente istorice, cu ajutorul muzeului de la Palatul Culturii. 

 În 1833, soții Ioniță și Ecaterina Sturdza dăruiesc proprietatea din Copou Iași fiicei lor, 

domnița Elena Balș. 

 În 1852, domnița Elena Balș dăruiește  via cu case și livezi fiului ei, Alexandru A. Balș. 

În 1867, Alexandru A. Balș vinde via de la Copou, supusă dării cu besman, lui Israel Haim 

Daniel, pentru suma de 600 de galbeni. În 1887, Daniel răscumpără dreptul de besman, ce se  

exercita acum de către comuna Iași, la prețul de 408 lei, echivalentul dării anuale pe 15 ani. În 

1903, la moartea lui Israel Haim Daniel, în cadrul succesiunii, via este atribuită lui Albert E. 

Daniel, fiul. Acesta, în 1907, cumpără o porțiune de teren de peste 7000 mp extinzându-și 

proprietatea până în marginile șoselei Copou și a drumului spre Munteni. Proprietatea, astfel 

întregită, se învecina la nord cu șoseaua Copou, la sud cu drumul spre Munteni, la est cu șoseaua 

Copou și la vest cu viile Olga Iorga și Vasiliu, însumând peste 13,5 ha.  

 În 1920, principesa Olga M. Sturdza, președinta Societății „Ocrotirea orfanilor de 

război”, cumpără via Daniel de la Copou, cum era cunoscută în epocă, la prețul de 650000 lei. 

Menționăm că în documentele întocmite cu prilejul acestei vânzări-cumpărări, păstrate în 

arhive, există multe informații referitoare la evoluția situației juridice de până atunci a terenului 

pe care este situat azi Colegiul. S-a întocmit și o hartă a proprietății cu amplasamentele 

existente. 

 Societatea „Ocrotirea orfanilor de război” și-a început activitatea la Iași, încă din timpul 

războiului de întregire a neamului, la inițiativa unui larg cerc de intelectuali, având în frunte pe 

principesa Olga M. Sturdza. Societatea dobândește statut juridic în 1919. Pentru atingerea 
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scopului propus, acela al ocrotirii fizice și morale a orfanilor de război, Societatea trebuia să 

înființeze diferite așezăminte, leagăne, case de corecție, spitale, sanatorii, etc. Este 

impresionantă grija manifestată, după terminarea războiului, pentru ocrotirea, educarea și 

instruirea orfanilor de război. 

 În clădirile reparate de pe terenul achiziționat se înființează Școala de Îndreptare Copou 

Iași, prima de acest tip din țară, care va funcționa până în 1960, cu o întrerupere în timpul celui 

de al doilea război mondial când a fost evacuată la Craiova. Între anii 1920 și 1934 Școala de 

Îndreptare Copou s-a aflat sub patronajul Societății „Ocrotirea orfanilor de război” condusă de 

Olga M. Sturdza și al „Societății pentru ocrotirea copiilor”, creată la Iași în 1910. Din 1934, 

când moare Olga M. Sturdza și Societatea „Orfanilor de război” este desființată școala trece în 

întregime sub patronajul „Societății pentru ocrotirea orfanilor” din Iași, iar din 1941 intră 

complet în bugetul Ministerului Educației.  

 Începând din iulie 1950, Școala de Îndreptare a trecut de la Ministerul Învățământului 

Public la Ministerul Muncii și Prevederilor Sociale. Cu acest prilej, s-a făcut un inventar al 

întregii averi a școlii, precizându-se că școala avea două imobile unul în Aleea M.Sadoveanu, 

cel de al doilea în strada Ștefan cel Mare nr. 69 -71, care nu a fost niciodată utilizat de școală, 

ocupat la acea dată de chiriași. 

 Școala de Îndreptare Copou Iași din Aleea Sadoveanu dispunea de: 5 corpuri de clădire 

(vechiul conac boieresc fusese adaptat cerințelor școlii), corpul principal avea construite sub el 

două pivnițe mari, curte, alei, grădină cu flori. 

 Școala mai avea 5 ateliere de cizmărie, croitorie, tâmplărie, împletituri și mecanic, 

precum și o secție agricolă, viticolă și pomicolă. Tot de atunci, datează și noua  denumire pe 

care a căpătat-o școala, aceea de Centrul de Reeducare pentru Minori Iași Copou. În anul școlar 

1949 – 1950, școala avusese 170 de elevi interni,  cu vârste între 7 și 18 ani, recrutați din toate 

regiunile țării, cuprinși în 7 clase elementare. În 1951, unitatea este preluată, cu întreg 

patrimoniu de Ministerul Afacerilor Interne. În fine, la sfârșitul anului școlar 1959-1960, 

Colonia de Minori Copou este mutată la Păltiniș (Ciuc),  încheindu-și astfel existența. 

 Sintetizând cele prezentate până acum, se poate spune că Școala din Copou Iași, pe 

durata câtorva decenii a asigurat nu numai ocrotirea unui mare număr de elevi, majoritatea 

orfani, dar și educarea  și instruirea lor, formarea lor pentru a putea practica o meserie legată de 

agricultură și nu numai. Ea a dispus de baza materială  necesară și de personal calificat. Să nu 
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uităm de existența atelierelor școlii în număr de 5, a secției agricole, viticole și pomicole, 

precum și a spațiilor necesare desfășurării activităților. 

 La începutul celei de a doua jumătăți a secolului trecut, în Iași s-au produs o serie de 

modificări în ceea ce privește locul de funcționare al unor școli din oraș și chiar structura unora. 

Schimbările au afectat și cele două unități școlare din zona în care ne aflăm: școala noastră și 

Școala Normală „Vasile Lupu” Iași. Astfel, în anul școlar 1955-1956, Școala Medie Tehnică 

Veterinară Iași, adusă din str. Malinovski nr.1 (actuala str. Palat), devine Centrul Școlar Agricol 

Iași, cu sediul în Aleea Mihail Sadoveanu nr. 66, în sediul Școlii Normale care fusese mutată 

pe strada Culturii. În cadrul Centrului Școlar Agricol funcționau mai multe unități școlare și 

anume: 

- Școala tehnică de maiștri veterinari 

- Școala profesională de mecanici agricoli tractoriști 

- Școala crescătorilor de animale mici 

- Școala profesională viticolă 

 Din localul actualei Școli Normale, Centrul Școlar Agricol Iași v-a fi mutat apoi în 

școala noastră, unde avea desigur toate condițiile de funcționare. Până la înființarea  Liceului 

Agricol Iași, în anul școlar 1966-1967, structurile Centrului Școlar Agricol n-au rămas aceleași, 

ele au cunoscut o serie de modificări în funcție de cerințele dezvoltării societății românești din 

acea vreme. 

 În cadrul Centrului Școlar Agricol Iași care funcționa deja în spațiile noastre, s-a 

înființat, în baza legislației existente Liceul Agricol Iași. Legea nr. 2/1966 prevedea extinderea 

învățământului mediu. Acesta urma să cuprindă nu numai licee de cultură generală ci și licee 

de specialitate care să formeze cadre medii de specialitate necesare  dezvoltării economiei și 

culturii. Pregătirea obținută în aceste noi licee trebuia să asigure absolvenților încadrarea în 

posturi care cereau studii medii, dar și continuarea studiilor în învățământul superior. 

 În temeiul acestei legi, Hotărârea Consiliului de Miniștri din 13 septembrie 1966 

stabilea,  în Anexa nr. 1, Nomenclatorul specialităților în care urmau să se formeze cadrele 

medii prin liceele de specialitate -cursuri de zi- începând cu anul școlar 1966-1967. În Anexa 2 

erau precizate rețeaua și profilul liceelor de specialitate pentru anul școlar 1966-1967. La 

Regiunea Iași găsim arătate liceele de specialitate care urmau să se înființeze, anume liceele 

industriale, agricole, economice, pedagogice. Printre cele agricole era precizat și Liceul Agricol  
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care avea următoarele specialități: horticultură, cadastru și organizarea teritoriului, contabilitate 

și merceologie agricolă. 

 Pe baza acestor prevederi legislative, prin Ordinul Ministerului Învățământului nr. 

59075/1966 ia ființă Liceul Agricol Iași cu secțiile precizate mai sus. Liceul a început să 

funcționeze în anul școlar 1966-1967, în str. Viticultorilor nr. 2. 

 În anul 1977 - unitatea  se numește Liceul Agroindustrial trecând sub dublă tutelă a 

Ministerului Învățământului și Ministerului Agriculturii conform decretului prezidențial 

privind aprobarea rețelei liceelor publicat în Monitorul Oficial al RSR nr. 67. 

 Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv format din 35 cadre didactice 

(profesori, maiștri, consilier psihopedagog) care pregătesc aproximativ 600 de elevi. 

 Din 2010 am obținut titlul de Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi” adăugat celui de ”Școală Europeană” din 2009, fiind proprietarii a 9,59 ha de 

pământ din care 4155,67 m² sunt construcții, iar restul reprezintă ferma didactică agricolă a 

școlii. Actuala bază materială a școlii cuprinde 27 săli de clasă situate în 4 corpuri de clădire, 

(unul renovat capital și finalizat la 15 septembrie 2010), 3 rețele de calculatoare, cantină, cămin, 

club pentru activități educative și extrașcolare, spălătorie, 2 ateliere de lăcătușerie, un 

autoturism Dacia Logan utilizat în vederea obținerii permisului de conducere (categoria B) de 

către elevi, sistem modern de supraveghere video, două conexiuni Internet prin fibra optică. 

 Istoria locului nu este și istoria școlii decât din 1920, iar  pentru școala agricolă aceasta 

începe din 1966. Dovadă, aducem miile de elevi formați în toți acești ani care au reușit să 

continue în diverse locuri de muncă ceea ce au deprins aici, în anii cei mai frumoși, anii de 

liceu. 

 

Școala azi 

În prezent Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași oferă 

servicii educaționale prin următoarele forme de învățământ: 

        - liceu tehnologic învățământ de zi, în domeniile resurse naturale și protecția mediului și 

servicii; 

        - învățământ profesional - brutar patisier preparator produse făinoase, mecanic auto, 

ospătar(chelner) în unități de alimentație 

        - cursuri de formare adulți pe specializarea peisagist-floricultor  
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Școala dispune de cămin (cu 280 locuri) și cantină (cu capacitate de 120 locuri/schimb), 

prin care se asigură masă și cazare contra cost. 

 În anul școlar 2019-2020 sunt înmatriculați 741 elevi din care 549 la liceu și 192 la 

învățământul profesional. Calitatea procesului instructiv-educativ este certificată de numărul de 

absolvenți înscriși la instituțiile de învățământ superior și învățământ superior tehnic, de 

rezultatele foarte bune la examenele de competențe profesionale cât și de rezultatele deosebite 

la concursurile și olimpiadele tehnice și teoretice. 

Rezultatele obţinute de elevi în anul şcolar 2018-2019 la concursuri şi olimpiade școlare 

au fost relativ bune, înscriindu-se pe linia rezultatelor din ultimii ani şi anume 38 de premii și 

mențiuni:  

• 7 premii și mențiuni la faza națională  

• 19  premii și mențiuni la faza județeană:  

• 7 premii și mențiuni la faza regională 

• 2 premii și mențiune interregional 

• 3 premii și mențiuni la fazele interjudețene 

 

Baza materială 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași dispune de 3 corpuri 

mari de clădire cu 28 săli de clasă, 8 laboratoare, 7 cabinete, 2 ateliere, 1 sală și 1 teren de sport, 

1 corp administrativ, fermă didactică de 5,66 hectare: 1,6 ha plantație viticolă, 2,06 plantație 

pomicolă, 1,58 ha teren arabil și plantație legumicolă, 0,90 ha plantație de cătină, care este în 

proces de certificare ecologică, 0,42 parc dendrologic, 1 laborator de patiserie, 3 rețele moderne 

de calculatoare, cantină și cămin de elevi, bibliotecă școlară cu un număr de peste 18.055 de 

volume. 

 

Proiecte europene 

Colaborarea internațională a vizat îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii 

europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între 

școli, promovarea interculturalității și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și 

tehnicile informaționale. S-a dorit, de asemenea, acordarea de șanse egale tuturor elevilor, 

promovarea unor valori ca înțelegerea, respectul și toleranța. 
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Activitatea / 

Proiectul 

 

Perioada 

de 

desfășurare 

Participanți 

 
Obiective 

SES  ROMÂNIA 

RO-IAEDUCAT 

Octombrie 

2011 

Mai 2012 

Aprilie 

2013 

15 profesori, 25 

elevi 

Expert german 

Diseminarea noutăților 

științifice  din domeniul 

agriculturii și mecanizării 

agriculturii 

Life Long Learning 

Programme Comenius 

„GREEN BUILDING” 

Octombrie 

2012- iulie 

2014 

9 profesori, 12 

elevi 

Învățarea  despre diferitele 

modalități de a construi case 

ecologice și descoperirea celei 

mai bune dintre ele; oferirea  

motivației și oportunității de a 

învăța elevilor și vorbi diferite 

limbi străine, aducându-i mai 

aproape de  elementele noilor 

tehnologii; dezvoltarea 

abilităților sociale și de 

comunicare ale elevilor; 

îmbogățirea culturii generale; 

diseminarea rezultatelor și 

exemplelor de bună practică 

ce pot fi de folos altor școli și 

comunităților școlare 

educaționale 

Erasmus+, acțiunea 

KA2 

” SCHOOL 

COMPANIES” 

2016-2018 

25 elevi, 25 părinți, 

10 profesori, tări 

partenere : Polonia, 

Austria, Germania 

Susținerea promovării 

antreprenoriatului la nivelul 

tinerilor pentru găsirea de 

soluții viabile în vederea 

implementării unei afaceri 

proprii la finalizarea studiilor. 

Realizarea unor produse hand 

made  de către elevi care pot fi 

comercializate. Cunoașterea 

culturii și limbii școlilor 

partenere de participanții la 

proiect 
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Activitatea / 

Proiectul 

 

Perioada 

de 

desfășurare 

Participanți 

 
Obiective 

Erasmus+, KA229 

” EURITAGE ID” 

2019-1-PL01-KA229-

065011_2 

2019-2021 

26 elevi, 52 părinți, 

10 profesori, 4 

școli din 3 țări 

partenere: Italia, 

Spania și Polonia 

Descoperirea și promovarea 

patrimoniul cultural al fiecărei 

regiuni/ țări din care fac parte 

școlile participante, fie că este 

vorba de cultură, literatură, 

dans, gastronomie sau 

muzică. 

Erasmus+, acțiunea 

KA2 

BIO BREAD: 

transformation and 

production of 

BIOlogical BREAD as 

a common European 

community practice to 

preserve, share and 

respect culture identity, 

traditions and values 

2019-2021 

27 elevi, 27 părinti, 

10 profesori, tări 

partenere :  Italia, 

Slovenia 

Obiectivele principale al 

proiectului sunt: 

1. Necesitatea de a permite 

elevilor beneficiari să 

dezvolte abilități 

antreprenoriale, 

multiculturale și lingvistice; 

2. Centrarea activităţilor pe 

practicarea unei agriculturi 

tradiţionale şi ecologice. 

3.Transformarea grâului în 

făină şi apoi în pâine; 

4.Crearea unei strategii de 

marketing pentru a o 

comercializa. 

Proiect POCU- Employ 

Mechanics 
2018-2020 

5 elevi, un 

profesor- 

responsabil GT, ! 

consilier Danke 

Counsulting, 2 

agenți economici 

pe domeniul 

mecanic, expert 

FEX-profesor 

Dobândirea competențelor 

practice pentru calificarea 

mecanic auto, prin efectuarea 

de stagii de practică la agenții 

economici 

Erasmus+, KA2- 

”Green Alliance” 
2018-2020 

20 elevi, 20 părinți, 

10 profesori, țări 

partenere: Polonia, 

Turcia, Italia, 

Spania 

Susținerea promovării 

valorilor ce țin de protejarea  

mediului înconjurător, 

asigurarea unui viitor ”verde ” 

și pentru generațiile viitoare, 

identificarea principalelor 

cauze care determină 
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Activitatea / 

Proiectul 

 

Perioada 

de 

desfășurare 

Participanți 

 
Obiective 

deteriorarea mediului, 

îmbunătățirea competențelor 

sociale și de comunicare într-

o limbă străină 

Proiect ”Centenaire 

1ère Guerre Mondiale” 

Ianuarie-

decembrie 

2018 

20 elevi 

2 profesori 

țări partenere: 

Franța, Germania 

Realizarea de către elevi a 

unei micro-istorii pentru 

exemplificarea dramelor 

primului război mondial și 

pentru a înțelege că pacea este 

cel mai important lucru în 

societatea actuală 

Erasmus+, KA1-VET, 

Dezvoltarea 

competențelor 

profesionale necesare în 

agricultura modernă și 

industria alimentară  

septembrie 

2018-

februarie 

2019 

45 elevi din clasa a 

XI a , 

specializările: 

agricultură, 

industrie 

alimentară, 

organizator 

banqueting, 

țări partenere: 

Portugalia, Spania, 

Cipru 

Dezvoltarea competențelor 

profesionale ale elevilor de la 

specializările: agricultură, 

industrie alimentară, 

organizator banqueting și 

participarea la formarea 

practică în unități specializate 

din Portugalia, Spania, Cipru,  

îmbunătățirea competențelor 

sociale și de comunicare într-

o limbă străină 

Seminar de contact : 

”THE CHALLENGE 

OF TEACHING 

ENTRPRENEUR- 

SHIP IN EDUCATION 

AND TRAINING”- 

Copenhaga, Danemarca 

Decembrie 

2015 

1 profesor: 

Zelinschi Beatrice 

Carmen 

Crearea şi promovarea de 

parteneriate strategice trans-

sectoriale Erasmus+ pe tema 

antreprenoriatului. 

COMENIUS REGIO 

„LET’S SHARE OUR 

PROBLEMS” 

 

2013-2015 

30 de elevi, 30 de 

părinți, 4 profesori, 

10 diriginți,  

țări partenere: 

Turcia 

Identificarea elevilor cu 

părinți plecați în străinătate 

sau din familii dezorganizate  

Realizarea unui grup țintă  

Identificarea tipurilor de 

comportament caracteristice 

grupului țintă 

Formarea continuă a  unui 

număr de 10 diriginți pentru a 
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Activitatea / 

Proiectul 

 

Perioada 

de 

desfășurare 

Participanți 

 
Obiective 

înțelege problematica 

existente la nivelul grupului 

țintă 

Realizarea de sesiuni de 

consiliere de către profesorii 

diriginți formați cu grupul 

țintă 

Consilierea părinților elevilor 

din grupul țintă 

VIZITĂ DE STUDIU 

– “UNDERSTANDING 

TEACHING AND 

LEARNING AT 

UNIVERSITY –A 

HANDS-ON 

APPROACH”  –

Munchen, Germania  

GROUP NR.44,  

02 - 

06.12.2013 

1 profesor fizică 

Zelinschi Beatrice 

Carmen 

Îmbunătățirea competențele 

didactice în ceea ce privește 

conceptul de  predare-

învățare-evaluare, utilizarea 

de noi metode active și 

implementarea lor în procesul 

instructiv-educativ; 

Dezvoltarea competențelor în 

domeniul predării-învățării 

prin proiecte inovatoare; 

Însușirea modalităților  de 

dezvoltare, implementare și 

evaluare în  procesul de 

predare-învățare prin 

utilizarea  unor programe 

personalizate de training; 

Dezvoltarea competențelor  

manageriale pentru 

practicarea unui management 

cât mai performant 

La un click de 

EDUCAȚIA 

MODERNĂ ȘI 

EFICIENTĂ 

2012-2013 
1 formator al școlii 

21 profesori 

Dezvoltarea competențelor 

personalului didactic în 

scopul abilitării curriculare 

durabile a profesorilor cu 

ajutorul instrumentelor 

digitale și îmbunătățirea 

calificării resurselor din 

educație 
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Activitatea / 

Proiectul 

 

Perioada 

de 

desfășurare 

Participanți 

 
Obiective 

Dezvoltarea competențelor 

profesorilor în domeniul  

predării-învățării-evaluării 

având în vedere utilizarea 

tehnologiilor IT și a 

platformelor de E-learning 

Youth in Action 

(„Stiluri de viață și 

practici sănătoase”) 

2 -7 

septembrie 

2013, 

Bulgaria 

2 profesori 

 

Promovarea cetățeniei active 

a tinerilor, în general, și a 

cetățeniei europene, în 

particular. Promovarea 

cooperării europene în rândul 

tinerilor  

Identificarea elementelor 

esențiale într-o alimentație 

sănătoasă. Identificarea  

elementele cheie ale sănătății 

mentale și emoționale ale 

tinerilor. 

PROGRAM- 

GRUNDVIG 

”TECHNOLOGY-

ENHANCED 

LEARNING. 

PRACTICAL ITC 

TOOLS” 

ETI INSTITUTE, ST. 

JULIANS, MALTA 

 

22.07.2013 

- 2.03.2013 

1 profesor limba 

română 

Copăcel Natalia 

Dezvoltarea competențelor 

TIC; 

Îmbunătățirea abilităților de 

comunicare în limba engleză; 

Îmbunătățirea competențele 

didactice în ceea ce privește 

conceptul de  predare-

învățare-evaluare, utilizarea 

de noi metode active și 

implementarea lor în procesul 

instructiv-educativ; 

Promovarea interculturalității 

prin organizarea unor 

activități specifice la clasă 

PROIECT MEDIU –

SINCRON, Axa 

prioritară 4 

„Sistem integrat de 

Management și 

Conștientizare în 

2011-2013 
12 elevi  și 1 

profesor   

Conservarea mediului natural, 

prin sprijinirea 

managementului ariilor 

naturale protejate, realizarea  

infrastructurii suport pentru 

promovarea ariilor naturale 
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Activitatea / 

Proiectul 

 

Perioada 

de 

desfășurare 

Participanți 

 
Obiective 

România a Rețelei 

Natura 2000” 

protejate și promovarea 

activităților de conștientizare. 

Clubul IMPACT  - 

VASILIADA 

2011-2015  

proiecte în 

derulare,  

anuale 

60 de elevi/anual 

membri ai clubului,  

3 lideri Impact, 

Beneficiari 250 

elevi/ anual și 

familiile lor 

Să stimuleze și să asiste 

grupurile de tineri în alegerea, 

conceperea și implementarea 

proiectelor de serviciu în 

folosul comunității. Să 

stabilească întâlniri cu părinți 

și profesori, pentru a 

populariza activitățile 

clubului. Informarea tinerilor 

privind pericolele consumului 

de substanțe interzise. 

Asigurarea serviciilor de 

consiliere elevilor aflați în 

dificultate. Ajutorarea 

copiilor și familiilor cu situații 

materiale precare.  

 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași  a obținut în 2009, 

în 2015 și în 2018 Certificatul de Școală Europeană.  

 

Alte proiecte - ECO Școala  

Programul ECO Școala este coordonat la nivel internațional Foundation for 

Environmental Education-FEE, se desfășoară cu sprijinul Comisiei Europene și număra peste 

7000 de școli participante și 2360 de ECO Școli. 

Proiectul promovează educația pentru un mediu curat și o viață sănătoasă. Are ca scop 

implicarea activă a elevilor și a cadrelor didactice în îmbunătățirea calității mediului în școală 

și în împrejurimile acesteia, creșterea gradului de informare a elevilor cu privire la integrarea 

europeană din perspectiva protecției mediului, creșterea responsabilității față de calitatea 

mediului, a vieții și de dezvoltarea durabilă a societății. 
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Școala a primit de trei ori distincția « STEAGUL VERDE ». 

Școala noastră desfășoară activități în cadrul Proiectului Mondial Eco-Școala din anul 

2009, activități monitorizate la nivelul țării noastre de Centrul Carpato-Danubian de 

Geoecologie (CCDG) București. 

Începând cu anul școlar 2015- 2016, școala noastră a fost selectată de CCDG să facă parte din 

Proiectul European:  Mănâncă Responsabil ! 

• Proiectul Mănâncă Responsabil!  este un program de acțiune orientat spre ȋnvățarea globală 

ȋn anul european pentru dezvoltare şi mai departe, este un proiect de responsabilitate socială, 

prin care participanţii vor ȋnțelege de ce luarea oricărei decizii cu privire la hrana personală 

poate avea urmări negative / ireversibile asupra unei importante părţi a planetei noastre. 

• La acest proiect participă 9 state europene: Bulgaria, Republica Cehia, Croația, Letonia, Malta, 

Polonia, România, Slovacia, Slovenia, iar din România participă 50 de unități școlare: 6 

grădinițe, 25 școli, 18 licee, 1 școală specială. 

Ce ne-am propus: 

✓ Să nu mai cumpărăm cantități mari de produse alimentare pentru a nu mai arunca 

mâncarea; 

✓ Consumul de hrană în stare proaspătă și pregătită acasă; 

✓ Încurajarea consumului de hrană puțin procesată;  

✓ Reducerea resturilor / deșeurilor alimentare; 

✓ Valorificare deșeurile menajere; 

✓ Cunoașterea importanței achiziționării de alimente care provin de la distanțe cât mai 

mici; 

✓ Consumul de fructe și legume adecvate sezonului; 

✓ Consecințele standardizării produselor.  

 

Euroscola-2017 -,,Nicolae Gane și modernizarea Iașului în context european” 

Principalele obiective ale proiectului ”Nicolae Gane și modernizarea Iașului în context 

european” în cadrul EUROSCOLA sunt: 

• Conștientizarea comunității locale privind importanța lucrărilor de modernizare 

efectuate în mandatele primarului Nicolae Gane; 

• Promovarea casei memoriale a scriitorului și primarului Nicolae Gane; 
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• Dezvoltarea deprinderilor de cetățenie activă, implicare în viața comunității prin 

responsabilizarea tinerei generații cu privire la conservarea și promovarea 

patrimoniului cultural la nivel local și european; 

• Promovarea valorilor europene inițiate în viața orașului Iași din perspectiva 

dregătorului administrativ Nicolae Gane; 

• Creșterea importanței rolului școlii și ai actorilor educaționali privind activitatea 

înaintașilor vizionari conectați la valorile europene ale vremii.  

Cele mai importante stadii ale proiectului, ce a debutat în data de 15 iunie și se va încheia 

pe data de 10 octombrie 2017,  sunt:  

- selectarea și organizarea echipei care se va implica în desfășurarea proiectului,  

- promovarea și diseminarea proiectului,  

- organizarea și desfășurarea campaniei de promovare, educare, responsabilizare și 

conștientizare,  

- monitorizare și evaluare.  

Iunie  - Iulie 2017:  

➢ Selectarea grupului de elevi participanți 

➢ Cercetare preliminară privind activitatea lui Nicolae Gane ca primar 

➢ Încheierea de parteneriate cu instituții relevante pentru proiectul propus 

Iulie - August 2017: 

➢ Vizite la Muzeul Literaturii Române, respectiv Centrul de Conservare a Casei 

Memoriale Nicolae Gane, Primăria Municipiului Iași, Biblioteca Centrală Universitară 

,,Mihai Eminescu”. De asemenea, elevii au dialogat cu doamna Melinte Oana, 

restaurator șef în cadrul Muzeului Literaturii Române, responsabil de conservarea și 

promovarea Casei Memoriale ,,Nicolae Gane” (actualmente aflată într-un amplu proces 

de conservare și restaurare sub egida Uniunii Europene), istoricul Mircea Cristian 

Ghenghea, autorul unui articol despre activitatea primarului Nicolae Gane, Sorin Iftimie 

– muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Moldova, Iași 

Septembrie - octombrie 2017: 

➢ Nicolae Gane, vizionar: campanie de promovare în mijloacele de transport 

public ieșean: distribuire de fluturași  
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➢ Workshop: ,,Promovarea activității lui Nicolae Gane” (panou cu informații 

despre Casa Memorială, instantanee culturale, urbane, arhitecturale – fotografii de pe 

principalele artere modernizate în 1873 – 1911- 2017 

➢ Realizarea unui film de promovare a proiectului ,,Nicolae Gane și modernizarea 

Iașului în context european” și postarea pe diverse canale multi - media (You Tube, 

Facebook).  

➢ Conferința ,,Nicolae Gane și 150 ani de Convorbiri literare” din cadrul  

proiectului ,,Nicolae Gane și modernizarea Iașului în context european”, organizată în 

clubul liceului. Alături de directorul liceului și coordonatorii proiectului vor fi prezenți 

domnul director Cassian Maria Spiridon, de la Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 

Iași, primarul Municipiului Iași Mihai Chirica, prof. dr. Bogdan Petru – Maleon 

directorul Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu”, Iași, istoricul Sorin 

Iftimie, Complexul Muzeal Moldova Iași, director Lucian Teodorovici Muzeul 

Literaturii Române Iași, dar și alte personalități marcante din Iași.  

➢ Campanie de ecologizare a parcului din jurul Casei Memoriale Nicolae Gane 

Elevii Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi”, Iași au 

demarat în luna iulie 2017 activitățile dedicate proiectului ,,Nicolae Gane și modernizarea 

Iașului în context european”, din cadrul concursului național pentru licee, EUROSCOLA, 

ediția a X-a (2017 – 2018), desfășurat de Biroul de Informare al Parlamentului European în 

România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).  Cu această ocazie 

au fost contactate instituțiile partenere precum: Muzeul Literaturii Române Iași, Biblioteca 

Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” Iași, SCTP Iași, Uniunea Scriitorilor din România, 

Filiala Iași, Apavital Iași, Primăria Municipiului Iași, Complexul Muzeal Moldova Iași pentru 

buna desfășurare a proiectului. Elevii implicați în proiect alături de cei doi profesori 

coordonatori Aignătoaiei Păpușa  Irina și Gheorghevici Elena Mihaela au realizat vizite de lucru 

la instituțiile partenere pentru documentare și sprijin în ceea ce privește proiectul. Astfel în luna 

august în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași a avut loc o primă întâlnire de lucru cu 

istoricul Mircea Cristian Ghenghea, autorul articolului Nicolae Gane asfalta. În cadrul întâlnirii 

s-au stabilit și discutat amănunte referitoare la documentarea științifică privind proiectul, iar 

domnul Ghenghea ne-a sugerat și ghidat către istoricul și muzeograful Sorin Iftimie, bun 

cunoscător al istoriei Iașului, din cadrul Complexului Muzeal Moldova Iași.  Cea de-a doua 

întâlnire a fost la Casa Memorială Nicolae Gane cu restauratorul șef doamna Oana Melinte unde 
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s-au stabilit detalii privind procesul de conservare și restaurare. Cu această ocazie elevii din 

grupul țintă au fost informați cu privire la stadiile de conservare, casa aflându-se pe lista 

monumentelor istorice, un proces anevoios lung de zece ani. În paralel cu activitatea 

preliminară elevii Colegiului împreună cu profesorii coordonatori au încheiat acorduri de 

colaborare inter – instituțională/ parteneriate, care au stabilit vizibilitate în spațiul public ieșean. 

O altă asociere a fost realizată cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași și Revista 

Convorbiri literare prin intermediul redactorului șef scriitorul și publicistul Mircea Platon. 

După data de 11 septembrie 2017 elevii au demarat programul de activități după cum urmează: 

în prima săptămână au distribuit peste un număr de 400 de fluturași, 20  de afișe, dimensiunea 

A4 și 10 afișe A3, la partenerii din cadrul proiectului. Un număr de 22 de elevi au distribuit 

fluturașii pe data de 15.09.2017, în intervalul orar 12.30 – 13.30, pe traseul Rond Agronomie – 

Piața Unirii. LINK AICI 

Pe data de 21.09.2017, 20 de elevi au participat la ecologizarea parcului din jurul Casei 

Memoriale Nicolae Gane, monitorizați de profesorii coordonatori ai proiectului, alături de 

restauratorul Casei Memoriale Nicolae Gane doamna Oana Melinte. LINK AICI 

De asemenea, pe data de 28.09.2017, orele 11,00  în cadrul Colegiului Agricol și de 

Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi” Iași s-a desfășurat Conferința Nicolae Gane și 150 

ani de Convorbiri literare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași. La conferință 

au participat elevii din proiect alături de profesorii coordonatori, și invitații revistei Convorbiri 

literare. Tema dezbătută a fost Nicolae Gane și 150 ani de Convorbiri literare din cadrul 

proiectului  ,,Nicolae Gane și modernizarea Iașului în context european”, în cadrul concursului 

pentru licee Euroscola, ediția a X-a, 2017 – 2018. LINK AICI  

În ultima săptămână, respectiv  30.09.2017 – 03.10.2017 a fost disponibilă pe pietonalul 

Lăpușneanu expoziția foto ,,Nicolae Gane și modernizarea Iașului în context european”, din 

cadrul proiectului Euroscola. Vizitatorii au avut ocazia să vizualizeze un număr impresionant 

de fotografii și instantanee de la activitățile desfășurate în cadrul proiectului. Locul de 

desfășurare al expoziției foto nu a fost ales întâmplător, pietonalul Lăpușneanu constituind 

primii 60 de metri asfaltați în timpul primarului Nicolae Gane, mai exact în luna iulie 1872. 

(vezi link). 

Euroscola 2018-Reciclăm, protejăm, salvăm!   

Reciclăm, protejăm, salvăm!  a fost sloganul avut de echipa de Colegiului Agricol și de 

Industrie Alimentară " Vasile Adamachi" din Iași înscrisă în competiția națională Euroscola 

https://www.bzi.ro/proiectul-nicolae-gane-si-modernizarea-iasului-n-context-european-la-colegiul-agricol-vasile-adamachi-din-iasi-621758
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/parcul-casei-memoriale-a-nicolae-ganea-ecologizat-de-elevii-colegiului-agricol-a-vasile-adamachia-iasi--170914.html
http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/conferinta-nicolae-gane-si-150-de-ani-de-convorbiri-literarea-organizata-de-colegiul-agricol-a-vasile-adamachi--171220.html
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2018, ediția a XI-a. Am cîștigat și 24 elevi, împreună cu 3 profesori vor merge la Strassbourg 

în decembrie 2019, la Parlamentul European.  

Timp de două luni, 24 de elevi ai școlii au promovat în școală și comunitate proiectul 

Consiliului Județean Iași „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi“. 

Proiectul SMID are ca obiectiv principal implementarea sistemului de colectare 

selectivă în tot județul nostru, eficientizarea gestionării deșeurilor și stocarea controlată a 

acestora în cadrul depozitului de la Țuțora. 

 Echipa de proiect a școlii noastre a reușit să transmită mesajul proiectului SMID prin 

activitățile desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ: Școala Gimnazială 

"Alexandu Vlahuță" și Grădinița cu program prelungit numărul 28, structură a Școlii 

Gimnaziale "Ion Simionescu", prin conceperea de flyere care au cuprins îndemnul de colectare 

selectivă și distribuirea acestora elevilor care au desfășurat diferite activități cu ocazia Zilei 

Mondiale a Educatiei  în Parcul Expoziției din Iași. 

 

Excursia vizită la"Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Ţuţora" i-a făcut 

pe elevi să înțeleagă importanța colectării selective care devine o datorie a fiecărui 

cetățean.   

De asemenea campania de strângere de hârtie desfășurată în școală a fost o activitate 

prin care un număr mare de elevi s-au implicat responsabil în colectare, cu banii obținuți prin 

valorificarea acesteia vom susține elevi defavorizați ai școlii. Pubelele pentru colectarea 

selectivă achizitionate și distribuite în municipiul Iași prin proiectul SMID au atras atenția 

elevilor noștri care au dorit să monitorizeze deprinderile de colectare selectivă ale cetățenilor la 

acest moment.  Au constatat că 5 din 10 cetățeni încearcă să colecteze selectiv deșeurile casnice 

și cunosc semnificația culorilor pentru diferitele categorii de deșeuri. 

Acțiunile derulate au fost numeroase, iar efectele promovării vor fi vizibile pe termen 

lung, având în vedere scopul acestora : de a informa, educa, de a crea deprinderi de colectare 

selectivă. Obținerea acestui comportament este de durată, iar acțiunile trebuie repetate pentru 

un rezultat viabil. Altfel spus: Reciclează, protejează, salvează!...punct și.... de la capăt! 

 

Proiectul „Modernizarea laboratorului de industrie alimentară” câștigat în cadrul 

competiției  “Meserii pentru România”, implementat de JAR  – octombrie 2014. 
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Școala și-a propus prin intermediul acestui proiect să modernizeze laboratorul existent 

pentru a putea fi realizate toate lucrările practice prevăzute în programa școlară. În prezent, 

școala a amenajat un laborator de Științe în care se desfășoară activitățile de laborator la chimie, 

industrie alimentară și protecția mediului și un laborator de patiserie, amenajat din resurse 

proprii, în care elevii de la domeniul industrie alimentară desfășoară instruirea practică 

săptămânală. Atunci când s-a amenajat laboratorul de Științe, s-au achiziționat echipamente și 

s-a făcut amenajarea astfel încât să avem un laborator multifuncțional. Dotarea școlii (balanță 

tehnică, balanță hectolitrică, lactodensimetru, refractometru portabil, farinotom, umidometru, 

biuretă, exicator, pH- metru, sticlăria de laborator și ustensile) nu permite atingerea tuturor 

competențelor din SPP. Din acest motiv, dorim să achiziționăm aparatura care ne lipsește. 

Spațiul de 80 de metri pătrați trebuie igienizat, reamenajat  și dotat cu mobilier modern și 

aparatură. Orele desfășurate în laborator sub îndrumarea profesorilor vor permite efectuarea  

lucrărilor prevăzute în curriculum și vor conduce la obținerea competențelor necesare pe piața 

muncii. Din statisticile școlii peste 80% dintre absolvenți se angajează în unități economice de 

profil sau își deschid propria afacere. Investiția poate fi o oportunitate pe termen lung și pentru 

că aproximativ  5% dintre cursanți sunt persoane care lucrează  în învățământ, pe alte domenii, 

și care după finalizarea școlii au fost angajați pe post. Deoarece cererea pe piața muncii este 

mare pentru domeniul industrie alimentară, școlile nu au cadre didactice specializate și există o 

tendință de recalificare a celor care lucrează deja în învățământ. În situația de a nu avea maistru 

instructor calificat pe această specializare s-a aflat și instituția noastră în ultimii ani, la concursul 

de ocupare a posturilor declarate vacante neprezentându-se nici un candidat. Formarea 

cursanților pentru dobândirea de abilități practice specifice domeniului ne va oferi posibilitatea 

angajării unei persoane competente pe viitor din cadrul acestora. 

Beneficiari direcți: 

- 60 de cursanți, înscriși în anul școlar 2014-2015 la școala postliceală în anul I și II, cu 

vârste între 18 și 40 de ani,  

- 4 cadre didactice specializate în profilul industrie alimentară. 

Beneficiari indirecți:  

- peste 130 elevii de la liceu și școală profesională, înscriși la domeniul industrie 

alimentară; 

- aproximativ 30 de cadre didactice de specialitate, de la școlile din  județul Iași,  care 

participă la activitățile de cerc metodic; 
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- peste 25 elevii participanți la concursurile și olimpiadele școlare organizate în unitatea 

noastră școlară; 

- angajatorii locali, regionali și naționali în domeniu: SC VEL PITAR SRL, SC VEL 

ROM SA, SC Tehnomex SRL, SC AGROPAN IMPEX SRL, Stațiunea Didactică –

Ferma V.Adamachi, SC Agrocom Strunga, PFA Mihăiță Vasile Cristinel, Brutăria TAC 

TAC – Tg. Frumos, Berlin Doner Kebab, Yasmin Patis AD MEDIA Grill, SC Yndiana 

SRL, Habibishaorma&pizza, Pizza Alila, Mama Mia, La Plăcinte, Casa Vânătorului și 

unitățile școlare care vor angaja personal pe post de maistru instructor. 

 

Proiectul ROSE-ReBAS- Rezultate bune, absenteism scăzut, perioada 2017-2021 

Obiectivul general: Îmbunătăţirea frecvenţei și rezultatelor şcolare prin valorificarea 

potenţialului elevilor cu respectarea  standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-

formale, în vederea creşterii numărului de elevi care participă şi  promovează examenul de 

bacalaureat. 

Obiective specifice: 

OS1. Dezvoltarea competențelor de întelegere a unui text și de comunicare în limbaj specific, 

a celor logico-matematice și de calcul pentru număr de 70 de elevi ai școlii, prin activități 

remediale diferențiate desfășurate în școală de către 6 profesori  în scopul creșterii motivației 

pentru învățare și atingerii standardelor de calitate educațională necesare promovării 

examenului de bacalaureat, activități desfașurate pe o perioadă de 4 ani.(activitatea 1) 

OS2. Dezvoltarea  capacității de interrelaționare elevi-elevi, elevi-profesori, şi creșterea stimei 

de sine, a încrederii în forțele proprii, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de școală și de 

consiliere de grup, pentru 80 elevi din clasele XI-XII, (24 de ore anual), în scopul conştientizării 

calităţilor personale şi profesionale pentru a favoriza dezvoltarea personală și orientarea corectă 

în carieră.(activitatea 2) 

OS3. Dezvoltarea competențelor transversale la un număr de 160  de elevi de clasa a XII a  prin 

participarea la o excursie tematică, în mediu nonformal, în vederea creșterii nivelului de cultură 

generală, a creativității în elaborarea portofoliilor și  îmbunătațirea rezultatelor școlare  la 

disciplinele de bacalaureat cu 20 %.(activitatea 3) 

Beneficiarii direcți care vor fi selectați respectându-se egalitatea de şansă, în toţi cei 4 

ani de proiect, vor fi:  
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- 210 elevi din clasele IX-XII cu vârste între 15-20 ani, cu rezultate slabe la evaluarea națională 

și mediocre la disciplinele de bacalaureat, parte dintre ei cu părinți plecați în străinătate, care 

au o situație materială precară sau familii dezorganizate și monoparentale, care nu au găsit 

motivația potrivită pentru a învăța și sunt în pericol de absenteism crescut, eșec și abandon 

școlar, cu probleme de comunicare în grup, de integrare în viața de cămin,  și care nu au 

posibilități să viziteze obiective educaționale și culturale. Aceşti elevi vor participa la una sau 

mai multe dintre cele 3 activităţi, funcţie de nevoile acestora. 

Elevii selectați vor participa la activități astfel:  

• 70 elevi din clasele IX-XII  la activitățile remediale,  40 de elevi din care 10 elevi de 

clasa a IX a cu note între 3,50 și 4,50 la evaluarea națională și 30 de elevi din clasele a 

X- XII câte 10 elevi pe clasă, cu medii între 4 și 6 -  la una dintre disciplinele de 

bacalaureat (în fiecare an vor intra în proiect câte 10 elevi din clasa a IX-a) 

• 80 elevi căminiști din clasele XI-XII la activitățile de consiliere, câte 20 elevi în fiecare 

an de proiect,   

• 160 elevi din clasa a XII-a la excursia tematică, câte 40 elevi în fiecare an de proiect. 

Beneficiarii indirecți:  

• 12 profesori (6 profesori - proiectează şi desfăşoară nemijlocit activitățile remediale ale 

proiectului, 2 profesori-implicați direct în activitățile de consiliere, 4- organizează 

excursia). 

• 1 psihopedagog, angajat CJRAE – activități de consiliere,  toți profesorii școlii. 

• echipa de proiect 

• colegii elevilor din grupul țintă  

• părinții elevilor implicați și ai colegilor lor, potenţiali angajatori locali. 
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Analiza rezultatelor din anul școlar anterior 

 

Concursuri școlare 2012– 2019 

An 

școlar 

Premii naționale/ 

internaționale 
Premii județene Premii interjudețene 

I II III M AP I II III M AP I II III M AP 

2012-

2013 
- - - 3 - 5 3 3 5 1 - - - - - 

2013-

2014 
1 - - 2 - 4 7 7 7 - - - - 1 1 

2014-

2015 
1 1 2 3 2 7 7 9 7  - - 1 1 - 

2015-

2016 
1 1 - 1 8 8 8 8 15 - 1 - 1 1 - 

2016-

2017 
3 1 1 - - 8 6 7 8 - - - - - - 

2017-

2018 
3 1 2 1 1 7 6 1 2 2 2 4 4 2 - 

2018-

2019 
3 1 - 3 - 8 6 - 3 - 1 2 - - - 

 

 

Priorități europene pentru anul 2020 

 Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate sunt următoarele: 

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de 

învățare de-a lungul vieții; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar 

trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %; 
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5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară; 

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului 

de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010. 

 Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate 

din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, 

comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene - 28 de state: 

 

1 Unitate 

România 

Perioada de 

referinţă  

Media 

UE-28 

Ținta 

RO 

Ținta 

UE 

2015 2015 2020 2020 

Rata de părăsire 

timpurie a şcolii 

% 

(18-24ani) 
17,3 12 11,3 10 

Ponderea absolvenților 

de învățământ terțiar 

% 

(30-34 ani) 
25,6 38,7 26,7 40 

Procentul persoanelor 

cu vârsta de 15 ani cu 

competențe scăzute de 

citire, matematică și 

științe exacte 

% 

(15 ani) 

Citire 38,7 19,7  15,0 

Matematică 39,9 22,1  15,0 

Științe  38,5 23,5  15,0 

Participarea adulților în 

ÎPV 

% 

(25-64 ani) 
1,3 10,7 10 15 

Rata de ocupare a 

absolvenților (ISCED 

3-6) 

% 

(20-34 

ani) 

ISCED 3-8 68,1 76,9  82 

ISCED 3-4 59,8 70,9   

ISCED 5-8 77,1 81,9   

Rata de ocupare 
% 

(20-64 ani) 
66,0 70,1 70,0 75 

Au fost stabilite patru obiective comune la nivelul UE, pentru a face față, până în 2020, 

provocărilor cu care se confruntă sistemele de educație și formare:  

▪ până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele 

de învățare de-a lungul vieții; 

▪ 2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de 

citire, matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 

▪ 3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul 

terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 
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▪ 4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și formare, 

ar trebui să fie sub 10 %; 

▪ 5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta 

pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație 

preșcolară; 

▪ 6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, 

care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani 

înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 

2010. 

 

Priorități naționale 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 

deosebită, Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-

2020, care are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa 

de vârstă 20 - 34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 

63% până în 2020, față de 59,8% în 2015 

  Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi 

a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al 

calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii 

în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 

definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în 

concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă 

şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
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6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

 

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

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 56,3% în 2015;  

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 

la 10% în 2020, de la 1,3% în 2015. 

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

1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 

pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

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

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2015; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 

examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2015;  

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

1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale 

la nivel de sistem; 

2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 

formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională 

continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și 

informal; 

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
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5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

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

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 

spiritului antreprenorial până la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2015;  

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

4.600 în 2020, de la 2.800 în 2015. 

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

1. Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 

cadrul programelor de formare profesională; 

2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

Structura învăţământului profesional şi tehnic este reprezentată astfel: 
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Obiective și priorități regionale și locale 

 

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub 

aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport 

cu nivelul de dezvoltare. 

Produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut multe fluctuații, ceea ce a condus 

la o accentuare a disparităților de dezvoltare față de celelalte regiuni. Situația economică și 

socială a regiunii Nord-Est a continuat să se agraveze odată cu intrarea în perioada de criză 

economică și financiară - anual a avut loc o scădere reală a produsului intern brut regional.  

În acest context, Strategia Regională Nord-Est își propune ca viziune: „În anul 2022 

Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!”  

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

durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă 

la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României;  

Ținta propusă anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap 

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

37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar. 

În scopul atingerii obiectivelor propuse au fost elaborate, la nivelul fiecărui județ, Strategii de 

Dezvoltare socio-economică. 

Dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei școala noastră le vizează 

pe următoarele: 

1. Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin realizarea învățării 

centrate pe elev deoarece elevul reprezintă elementul cheie în procesul de predare învățare. 

Calitatea activității didactice în școală este dată de capacitatea sa de a-și multiplica efectele 

formative asupra elevilor și de a evita acele situații în care învățarea devine un proces de 

memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii nu și le-au pus niciodată. 

2. Realizarea unor programe de formare a adulților, de reconversie profesională, 

pentru integrarea acestora pe piața muncii. 

3. Asigurarea șanselor egale în educație atât pentru copiii din mediul urban și rural 

cât și pentru elevii proveniți din medii dezavantajate, din familii cu venituri reduse, din instituții 

de ocrotire socială. Este necesar să creăm un mediu educativ în care diferențele între elevi să 

fie armonizate în sensul cultivării încrederii, toleranței, acceptării și corectitudinii. 
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4. Asigurarea calității în educație pentru învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul 

comunității europene. 

5. Crearea unei rețele de orientare și consiliere a elevilor pentru integrarea rapidă a 

viitorilor absolvenți pe piața muncii. Considerăm că este necesară valorificarea resurselor de 

care dispune școala în scopul educării elevilor pentru conturarea aspirațiilor social profesionale, 

formarea unei cariere și găsirea imediată a unui serviciu potrivit. 

6. Stimularea formării continue a personalului școlii asigurarea unei pregătiri 

optime a elevilor prin proiectarea unui învățământ modern și eficient presupune o foarte bună 

pregătire profesională a cadrelor didactice. Profesorii trebuie să-și actualizeze mereu 

informațiile deoarece, pentru a asigura lumii de mâine cunoștințele și deprinderile necesare, ei 

trebuie să răspundă de furnizarea și dezvoltarea conținutului informațional adecvat și, în plus, 

să fie capabili să gestioneze situațiile tipice, să stăpânească metode de cunoaștere și dezvoltare 

personală. 

7. Modernizarea bazei didactice pentru a crea elevilor condiții de pregătire, adaptate 

standardelor europene. 

8. Extinderea sistemului informațional și utilizarea noilor tehnologii în predare 

9. Parteneriate cu agenții economici. 
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CAPITOLUL II 

ANALIZA NEVOILOR 

 

Analiza mediului extern - analiza PESTEL 

 

Mediul extern are în vedere următorii factori: legislativi, economici, socio-culturali, 

demografici și factorii contextuali ai organizației educaționale, care exercită o influență 

importantă asupra sistemului de învățământ. 

 

Factorii politici 

Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală 

instituţie de educaţie, iar politica educaţională la nivel regional şi local este orientată spre 

dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile locale şi şcoala noastră cu scopul 

descentralizării şi flexibilizării, a descongestionării activităţii. 

Contextul european: 

Strategia EUROPA 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă propune o nouă 

viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea 

să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi 

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

coeziune socială. 

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

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

Creştere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare  

Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor 

şi ecologice 

Creştere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Context naţional: 

Programul de guvernare reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de 

dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene, având ca 

priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri 

ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. 
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În capitolul Educaţie, Programul de guvernare se pliază pe priorităţile Comisiei Europene, 

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

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

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

celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020.  

Aceste obiective, la nivel european, sunt: 

• reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10%; 

• creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel 

puţin 40%. 

Respectând principiul subsidiarităţii, Guvernul şi Ministerul Educaţiei vor da curs acelor 

politici care vor permite o mai bună gestionare la nivel micro a resurselor publice, în raport cu 

obiectivele educaţionale şi de dezvoltare regională pe care le au de îndeplinit. 

Descentralizarea nu se poate face însă fără întărirea legislaţiei privind responsabilitatea 

publică şi fără protejarea instituţiilor de învăţământ de interferenţele politicului. Aceste măsuri 

vor asigura întărirea ataşamentului comunităţilor locale faţă de activităţile care au loc în şcoală, 

asigurarea stabilităţii cadrelor didactice şi a echipelor de management şcolar şi creşterea 

gradului de transparenţă.  

V. http://www.drp.gov.ro. 

 

Factorii economici 

 

Harta județului Iași 

 Întreaga activitate economică a județului Iași este determinată de o serie de factori 
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naturali și antropici. Factorii naturali sunt reprezentați de poziția geografică, relief, resurse 

naturale, caracteristici climatice, potențial hidrografic și biopedologic. Factorii antropici sunt 

reprezentați atât de caracteristicile demografice, cât și de cele social-economice. 

Începând cu anul 2010 economia ieșeană a resimțit o nedorită involuție, ritmurile și 

consecințele declinului economic și efectele disponibilizărilor regăsindu-se în:  

• domeniul producției materiale  

• domeniul serviciilor productive  

• dinamica veniturilor populației 

• indicatorii calității vieții 

• starea de sănătate și de morbiditate ale acesteia (sănătate publică).  

Structura economică a judeţului este caracterizată prin ponderea principalelor 

activităţi la realizarea  valorii adăugate brute (produsului intern brut)  

Analizând evoluția produsului intern brut la nivel național și regional, se evidențiază clar 

faptul că Regiunea Nord Est are cel mai scăzut PIB din țară, indicele de disparitate arătând 

gradul cel mai mic de dezvoltare 

Regiuni 

Ani 

Anul 2000 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Lei Lei Lei Lei 

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

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

Regiunea Centru 
3722 29901 31105,3 33587,2 

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

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

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

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

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

Regiunea Vest 
3746,4 33227,5 33787 37319,2 

 

Tabel: PIB pe regiuni 
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Produsul intern brut realizat în județul Iași în anul 2018 din estimări a însumat 6,28 

mild. Euro, în creștere față de anii anteriori, contribuția la PIB-ul național fiind de 3,09 % 

menținându-și locul 7 pe țară. 

Judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie 

la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord – Est, având o pondere de 30,45 % şi 

împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie la cca. 67% din PIB regional.  

 

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

produsului intern brut pe locuitor fiind cu 123,5% mai mare decât media regională. 

REGIUNEA NORD-EST  6.426 EUR  

1.  IAŞI  7.936  

123,50% faţă de media regională  

2.  Bacău  6.697  

3.  Suceava  6.183  

4.  Neamţ  6.008  

5.  Botoşani  5.208  

6.  Vaslui  5.051  

 

Principalele constatări făcute în urma observării evoluției numărului de unități active pe 

diverse domenii de activitate în cazul județului Iași arată astfel: 

➢ analizând perioada 2010 – 2017 se observă că după o scădere accentuată în anul 

2011, tendința se schimbă, numărul de firme active începând să crească în toate 

sectoarele. De asemenea cifra de afaceri a continuat să aibă un trend ascendent 

➢ serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 41% iar 

comerțul deține ponderea la cifra de afaceri cu 30,9%; 

Structura produsului intern brut din regiunea Nord – Est  2018 

estimări 

 Bacau 19,11% 

Botosani 9,65% 

Iasi 30,45% 
Neamt 13,34 

Suceava 18,23% 

Vaslui 9,22% 
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➢ industria, cu cca. 7,9% din numărul de unităţi, și 26% din salariați, contribuie cu 

peste 29% la cifra de afaceri şi cca 22,5% la volumul de investiţii brute; 

➢ construcţiile deși au crescut ca nr. de unități, și-au menținut cifra de afaceri şi 

numărul de salariaţi (8-11%), ocupând la volumul investiţiilor  cca 12%; 

➢ serviciile ocupă ponderi importante la numărul de unităţi (41%), investiţii (peste 

47%) şi numărul de salariaţi (27%), în timp ce la cifra de afaceri contribuie cu cca 

18%. 

➢ se remarcă faptul că ponderea covârşitoare a unităţilor active este deţinută de 

întreprinderile mici cu până la 9 salariaţi ( 88%), urmate de cele mijlocii (10,9%), 

în timp ce întreprinderile mari şi-au păstrat ponderea în ultimii  doi ani.  

➢ clasamentul sectoarelor industriale la nivelul județului rămâne în continuare 

condus detașat de fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, cu o pondere de 

35,6%, în ușoară scădere față de anul precedent (37,6%), urmată de industria 

alimentară (15,3%) în creștere cu aproape 2 procente, industria metalurgică, 

fabricarea produselor farmaceutice de bază, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic: Evoluția numărului de unități active pe domenii de activitate în 2017 
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Grafic: Evoluția numărului de unități active pe domenii de activitate în 2018 

 

Referitor la industria Iașului: 

În anul 2018, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, producţia industrială 

la nivelul județului Iași a scăzut cu 6,8%. În același timp, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate 

principală de industrie a crescut cu 5,4%.  

 

Baza = 2015 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017 

Indicii producţiei industriale (%) 105,7 101,3 106,8 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din 

industrie pe total (%)  

107,1 109,3 105,4 

 

Cea mai mare densitate a firmelor se regăsește în mediul urban, în special în municipiile 

Iași și Pașcani, precum și în imediata apropierea a acestora și în Zona Metropolitană Iași. Dintre 

acestea, 99,72% sunt IMM-uri, situație foarte asemănătoare cu distribuția la nivel național 

(99,64%8). După cum se poate observa, 87,36% dintre întreprinderile din mediul urban din 

județul Iași sunt microîntreprinderi, 10,50% sunt întreprinderi mici, iar 1,85% sunt întreprinderi 

mijlocii.  

Conform datelor ANAF 2011, Zona Metropolitană Iași (municipiul Iași și comunele 

Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Leţcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, 

Tomeşti, Ungheni, Valea Lupului, Victoria și observatorii Comarna, Movileni, Prisăcani, 

Ţuţora și Mogoșești) cuprindea 10.704 firme dintr-un total de 12.868 firme din județ. Mai mult, 



 

48 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII   2019-2025    PLANURI OPERAŢIONALE  2019-2020 

municipiul Iași angajează aproximativ 85% din forța de muncă ieșeană (75.406 persoane) și 

participă cu peste 71% la cifra de afaceri a județului (aproximativ 12 miliarde lei). 

Forța de muncă și șomajul: 

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

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

valorii de 3% în 2019. 

Astfel, este de reţinut faptul că, valoarea ratei şomajului la data de 31.12.2018 este cea mai mică 

rată înregistrată de la momentul înfiinţării ANOFM. 

 

Tabel: Rata șomajului-procentual, comparativ 

 

Luna 
2017        Rată 

şomaj     IAŞI 

2018       Rată şomaj     

IAŞI 

2018        Rată 

şomaj     ANOFM 

Ianuarie 4,70% 4,02% 4,0% 

Februarie 4,70% 3,98% 4,0% 

Martie 4,70% 3,84% 3,8% 

Aprilie 4,60% 3,65% 3,6% 

Mai 4,40% 3,53% 3,5% 

Iunie 4,30% 3,43% 3,5% 

Iulie 4,40% 3,42% 3,5% 

August 4,44% 3,37% 3,5% 

Septembrie 4,35% 3,27% 3,40% 

Octombrie 4,28% 3,21% 3,33% 

Noiembrie  4,19% 3,16% 3,32% 

Decembrie 4,13% 3,05% 3,31% 

Populație activă 289.200 294.700 8.717.900 
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Grafic: Rata șomajului comparativ 

 

Cifrele arată o evoluție mai bună decât cea la nivel național și regional, în sensul că, 

procentual, în județul Iași s-au pierdut mai puține locuri de muncă în comparație cu restul 

regiunii sau cu media națională. 

Această tendință este, pe de o parte, o manifestare a efectelor pe termen lung, pe care 

criza economică le-a produs în economia locală, iar pe de altă parte, reprezintă consecința 

procesului de dezindustrializare și restructurare a activității economice, în condițiile dispariției 

unor agenți economici mari angajatori, dar și a plecărilor masive la muncă în Uniunea 

Europeană.  

 

 
Grafic: Procentul de șomeri din 2018 
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Potențialul agricol: 

 Judeţul Iasi  este situat în N-E României la marginea sud – estică a Câmpiei Moldovei, 

la zona de contact cu Podişul Central Moldovenesc,  în centrul Regiunii Moldova. 

Are o suprafaţă totală de 548,0 mii ha şi o populaţie de 923.354 locuitori (la 1 iulie 2016 date 

DJS Iasi, populație după domiciliu), situându-se din acest punct de vedere pe locul doi din ţară. 

Dintre aceștia, regăsim: 

• În mediul urban:  445.326 locuitori reprezentând  48,2 % din totalul populaţiei judeţului 

• În mediul rural :   478.028 locuitori reprezentând  51,8 % din totalul populaţiei judeţului  

Relief: caracteristic Podişului Moldovei, a II-a zonă favorabilă pentru agricultură, predomină 

regiunile de deal şi câmpie, caracterizate prin altitudini joase. 

Reţea hidrografică: formată din râurile Siret, Prut, Moldova, Bahlui, Jijia. 

Climat: temperat - continental, caracterizat prin ierni geroase şi veri secetoase. 

Spaţiul rural al judeţului Iaşi este concentrat în 93 de comune, ce cuprind 418 de sate. 

Mediul rural din judeţul Iaşi înregistrează disparităţi majore între mediile de rezidenţă. De altfel, 

această tendinţă este prezentă şi la nivelul Regiunii Nord-Est, aşa cum relevă lucrarea „Studiul 

privind disparităţile existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est”.  

 

Tipuri de folosință agricolă 

 

Tabel:Patrimoniu funciar – SST -31 decembrie 2018 

Specificare 2018 

Suprafaţă 

- ha - 

% 

 

Total general 547.741 100 

● Agricol 396.970 72 

- Arabil 276.476 70 % din agricol 

- Păşuni + Faneţe 102.220 26 % din agricol 

- Patrimoniu viticol 11.385 3 % din agricol 

- Patrimoniu pomicol 6.889 2 % din agricol 

● Neagricol 150.771 28 

- Păduri 96.468 64 % din neagricol 

- Ape 12.860 9 % din neagricol 

- Căi de comunicaţie 10.332 7 % din neagricol 

- Curţi, construcţii 20.260 13 % din neagricol 

- Neproductiv 10.851 7 % din neagricol 
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Tabel:Suprafața cultivată și producția agricolă vegetală la principalele culturi din județul Iași 

 

Principalele culturi Suprafața (ha) Producție (tone) 

2017 2018 2017 2018 

Cereale pentru boabe 134990 134713 664575 760838 

Grâu și secară 34142 34390 150083 142843 

Secară 82 100 287 345 

Grâu - total 34060 34290 149796 142498 

Grâu comun 33976 34168 149508 142058 

Grâu dur 84 122 288 440 

Orz și orzoaică 4310 3426 16065 13534 

Orz 2330 1883 10068 9376 

Ovăz 4595 4484 9747 9514 

Porumb boabe 91165 90848 486253 590948 

Sorg 331 844 830 1746 

Leguminoase pentru boabe 2568 2946 4225 4685 

Mazăre boabe 1207 1593 2746 2944 

Fasole boabe 1361 1353 1479 1741 

Cânepă pentru fibră 4 104 2 125 

Plante uleioase 42781 41885 102275 95222 

Floarea soarelui 26180 25546 67889 60086 

Rapiță 10137 11921 22449 23963 

Soia boabe 6255 4071 11629 10917 

Sfecla de zahăr 3640 3864 131086 116430 

Tutun 27 30 26 40 

Plante medicinale și aromatice 20 20 30 30 

Cartofi - total 5221 5079 83839 73203 

Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară 505 505 4517 3312 

Cartofi de toamnă 4716 4574 79322 69891 

Legume - total 10362 10150 131382 145223 

Tomate 1569 1644 28606 30121 

Vinete 334 333 2845 3106 

Ceapă uscată 1652 1619 14467 14601 

Usturoi uscat 469 454 2019 1707 

Varză albă 1618 1589 30655 32627 

Ardei 789 787 7900 7996 

Rădăcinoase comestibile 842 846 10398 10336 

Legume cultivate în câmp 6713 6505 87522 102455 

Legume în solarii si sere 74 82 3066 3776 

Legume proaspete din grădinile familiale 3573 3559 40794 38992 

Pepeni verzi și galbeni 1403 1217 23331 32741 

Furaje verzi din teren arabil 31206 30901 397108 428782 

Furaje perene 27150 26624 334742 360310 

Lucernă 22584 22326 289713 312853 
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Trifoi 2682 2646 23094 23841 

Furaje verzi anuale 4056 4277 62366 68472 

Porumb verde furajer 1528 1534 32977 32797 

Rădăcinoase furajere 569 570 11422 18354 

 

 
 

 Grupurile de Acţiune Locală (GAL), formate prin axa LEADER a Programului Naţional 

de Dezvoltare Rurală (PNDR), sunt numeroase în judeţul Iaşi, dovedind un interes crescut al 

mediului rural pentru atragerea fondurilor specifice nevoilor locale. Mecanismul grupurilor de 

acţiune locală presupune prioritizarea investiţiilor ce pot fi finanţate prin PNDR pe baza unei 

strategii de dezvoltare locală. Pentru implementarea obiectivelor prioritare desemnate de 

strategie este alocată o sumă fixă din PNDR, ce poate fi folosită doar pentru investiţii în 

teritoriul GAL. Membrii unui GAL sunt atât administraţii publice locale, reprezentanţi ai 

mediului de afaceri local, cât şi organizaţii non-guvernamentale. Statutul de membru 

condiţionează în unele cazuri eligibilitatea pentru o finanţare, încercându-se astfel promovarea 

avantajelor asociativităţii. Şase GAL-uri sunt înregistrate în judeţul Iaşi, având majoritatea 
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UAT membre pe teritoriul Iaşului. Alte patru GAL-uri înregistrează membri din judeţ, în 

general câte o comună aflată la graniţa teritorială a judeţului.  

De menţionat este faptul că mecanismul GAL este extrem de util în contextul zonei 

metropolitane Iaşi (GAL Ştefan cel Mare şi GAL Colinele Iaşilor). Majoritatea comunelor 

aflate în proximitatea Iaşului nu sunt eligibile pentru investiţiile prevăzute în planul integrat de 

dezvoltare urbană pentru polul de creştere Iaşi. Astfel, investiţiile ce sunt finanţabile prin 

planurile de acţiune locală corespondente GALurilor devin esenţiale pentru implementarea 

rapidă a unor investiţii de bază (canalizare, drumuri) şi captarea avantajelor de proximitate cu 

municipiul Iaşi (potenţiali rezidenţi sau investitori). 

 

 

Grupuri de acțiune locală (GAL) 

 

 
 

 Având amprenta dominantă asupra judeţului, spaţiul rural se concentrează la nivelul 

anului 2011 pe o suprafaţă totală de 508.881 hectare, din care 71,18% reprezintă suprafaţă 

agricolă, împărţită pe categorii de utilizare.  
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Suprafaţa arabilă are un caracter dominat în judeţul Iaşi, relieful de podiş şi câmpie fiind 

propice pentru acest tip de utilizare. Zona de vest a judeţului – spre exemplu, comunele 

Mirceşti, Butea, Moţca, Valea Seacă , precum şi zona din proximitatea Prutului – comunele 

Bivolari, Victoria, Holboca – înregistrează o pondere semnificativă pentru acest tip de utilizare. 

Din păcate, gradul de fragmentare al exploataţiilor agricole rămâne ridicat, la nivelul judeţului 

numai 45% din suprafaţa agricolă fiind exploatată în regim asociativ. Pentru suprafaţa arabilă 

numai 107.280 de hectare, reprezentând 29% din totalul suprafeţei arabile, se exploatează în 

regim asociativ.  

Suprafaţa de păşuni şi fâneţe este în principal concentrată în zona de nord, centru şi sud-

est a judeţului. Facilitând activitatea de creştere a animalelor, distribuţia sa este echilibrată în 

profil teritorial. Numai 16% din suprafaţa totală arabilă este exploatată asociativ pentru păşuni 

şi fâneţe, cuantificând doar 60.052 de hectare. 

 

 
Bazată pe tradiție, agricultura este o ramură importantă a economiei la scară județeană, 

potențialul agro-pedologic reprezentând unul din principalele atuuri ale județului Iași. Deși 

Ponderea suprafeței arabile Ponderea suprafeței de pășuni și fânețe 

Ponderea suprafeței de vii și livezi 
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suprafața județului în circuit agricol este de cca 69,4 % din total fond funciar, această resursă 

nu poate fi eficient valorificată, productivitatea fiind scăzută la majoritatea culturilor, datorită 

următorilor factori:  

✓ gradul de exploatare a suprafețelor agricole, pe loturi mici (1-3ha), datorită fărâmițării 

fondului funciar și nivelului scăzut de mecanizare  

✓ starea necorespunzătoare a utilajelor - 50% din tractoarele aflate în dotarea 

exploatațiilor agricole au o vechime în exploatare de peste 8 ani, în condițiile în care 

utilizarea anuală este de cca 1.800 ore  

✓ forță de muncă îmbătrânită (mai mult de 28% din populația rurală are peste 60 ani)  

✓ migrarea tineretului către centrele urbane sau alte țări U.E.  

✓ gradul mare de sărăcie a micilor proprietari, care practică o agricultură de subzistență, 

fără posibilități de capitalizare și dezvoltare a fermelor  

✓ lipsa capitalului pentru restructurarea și modernizarea agriculturii  

✓ eroziunea solului  

Deși există potențial agricol și tradiție, numărul elevilor care doresc să finalizeze cursuri 

liceale la domeniul acesta este în descreștere față de anii anteriori. 

 

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

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional  să fie 

cuprinsă între 50-60% pentru filiera tehnologică, repartizată astfel : 

➢ Resurse naturale și protecția mediului -22% 

➢ Industrie/profil Tehnic -49% 

➢ Servicii -29% 

 din care: 

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

➢ 60% pentru calificări de nivel 3 ( absolvenți de învățământ profesional). 
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Contextul economic al județului Iași determină următoarele implicații pentru învățământul 

preuniversitar:  

• Planurile de școlarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei și proporțional cu nevoile 

pieței muncii, ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităților industriale, 

importanța construcțiilor și nevoile de dezvoltare a agriculturii.  

• Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 

ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii 

de acţiune la nivel local: aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională și 

adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

• Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi 

cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

▪ creşterea nivelului de calificare 

▪ importanţa competenţelor cheie 

▪ limbile străine 

▪ formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare 

▪ colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe 

combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - 

artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

2013 2017 2020

Agricultură 10,5 10,8 10,5

Chimie industrială 0,9 1,0 0,9

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

Comerţ 13,2 13,6 13,2

Economic 8,3 8,5 8,3

Electric 4,4 4,8 4,4

Electromecanică 0,9 1,1 0,9

Electronică automatizări 0,3 0,5 0,3

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

Industrie alimentară 1,5 0,0 1,5

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

Materiale de construcţii 0,8 0,8 0,8

Mecanică 19,0 20,7 19,0

Turism şi alimentaţie 2,5 2,6 2,5

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

Tehnici poligrafice 0,2 0,1 0,2
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▪ formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

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

reflecte: 

▪ diversitatea categoriilor de  agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, 

etc.)   şi de  activităţi producătoare de bunuri şi servicii 

▪ asistarea specializatǎ prin tutori a stagiilor de practicǎ 

▪ desfǎşurarea stagiilor de pregătire  practicǎ în ateliere special amenajate la angajator 

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

• Realizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea 

profesională a adulților promovată de structuri educaționale consacrate cu potenţial ridicat 

de pregătire.  

 

Factorii socio-demografici și culturali 

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

De fapt judeţul Iaşi are populaţia cea mai numeroasă din ţară. Conform datelor furnizate de 

INS, populatia stabilǎ totalǎ a judeţului Iaşi la 01.07. 2017  era de 944074 locuitori, 

reprezentând 23,8 % din cea înregistratǎ la nivelul regiunii Nord-Est. Perioada 2010-2018 a 

marcat o creștere continuă a populației județului, ultimii patru ani având evoluția cea mai 

semnificativă. 

 

Tabel: Evoluția populației în România, Regiunea NE și județul Iași  2010-2018 

  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2018 2019 

Iași 863952 872347 885252 901590 913781 925583 935051 

944074 956216 

Regiunea 

N-E 

370760

0 

369923

9 

370514

5 

390825

7 

391560

7 

393274

0 

322905

0 

395921

9 

397746

9 

România 

214312

98 

213164

20 

212671

65 

222997

30 

222427

38 

222360

59 

222017

02 

221776

05 

221545

72 

 

file:///C:/L30/Downloads/cldps%202015/PLAI%202015/plai%20final/PLAI%202015/anexe/01%20%20demografie/Anexa%201-DEMOGRAFIE_%202012%20Iasi%20bis.xls
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Grafic: Evoluția populației în România, Regiunea NE și județul Iași la 1 iulie 2010-2019 

 

Începând cu anul 2016 și la nivelul județului Iași, sporul natural a devenit negativ cca - 

0,3%, fiind totuși rata cea mai puțin scăzută la nivelul regiunii 

Dimensiunea educativă este dată de cele cinci mari universități publice, mai multe 

universități private și cea mai largă rețea școlară ca număr de elevi, profesori și unități școlare 

dintre toate județele (a doua la nivel național după București). Nu doar mărimea, vechimea și 

diversitatea, ci și calitatea constituie atuurile învățământului ieșean. 

Datorită acestor premise, județul Iași este unul dintre cele mai populate județe ale țării 

chiar dacă are o suprafață medie la nivel național.  

Iașul se înscrie în arealul din estul României, caracterizat prin menținerea unor valori 

mai ridicate ale bilanțului natural decât media națională. Grație acestei particularități, dinamica 

populației s-a păstrat pe un trend ascendent pentru întreaga perioadă postbelică. O prezentare a 

populației  Iașului este realizată prin graficul următor funcție de nivelul educației : 
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Prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică la orizontul anului 

2060 ne indică o reducere a populației României cu 7164,9 mii locuitori, față de anul 2011. 

Comparativ cu anul 2011, în anul 2019 se remarcă o diminuare a populaţiei rezidente 

din grupa de vârstă preșcolară și școlară,  atât în mediul urban (cu -8,1%), cât şi în cel rural (cu 

-4,1 %). Scăderea înregistrată în perioada 2011-2019 este în concordanţă cu tendinţa generală 

de scădere a populaţiei totale a ţării. Mutaţii semnificative, cu deosebite consecinţe economice 

şi sociale, se observă în structura pe vârste a populaţiei şi reflectă un proces lent, dar continuu, 

de îmbătrânire a populaţiei totale. Reducerea numărului născuţilor după 1990 a determinat 

scăderea populaţiei tinere. Creşterea rolului femeii în activitatea şi viaţa social-economică în 

detrimentul rolului de mamă, urbanizarea, schimbarea comportamentului demografic al 

cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii consideraţi răspunzători de scăderea 

fertilităţii. 

Pe sexe, atât populaţia masculină, cât şi populaţia feminină de vârstă preșcolară și 

școlară a înregistrat, în ultima perioada, o scădere de circa 6,0%. 

 

Tabel:Populaţia României pe grupe mari de vârstă, variantă constantă 

Grupe de vârstă 2011 2020 2030 2060   

mii 

persoan

e % 

mii 

persoan

e % 

mii 

persoan

e % 

mii 

persoan

e % 

Cu migraţie externă                 

Total 20121,6 100 19330,6 100 18047 100 12946,7 100 

0 - 14 ani 3189,6 

15,

9 2850,2 

14,

7 2397,6 

13,

3 1567,8 

12,

1 

15 - 64 ani 13684,3 68 12808,4 

66,

3 12099,1 67 7921,9 

61,

2 

65 ani şi peste 3247,7 

16,

1 3672 

19,

0 3550,3 

19,

7 3457 

26,

7 

Fără migraţie 

externă                 

Total 20121,6 100 19360,5 100 18121,9 100 13232,7 100 

0 - 14 ani 3189,6 

15,

9 2873,9 

14,

8 2441 

13,

5 1659,4 

12,

5 

15 - 64 ani 13684,3 68 12814,4 

66,

2 12131,5 

66,

9 8116,1 

61,

3 

65 ani şi peste 3247,7 

16,

1 3672,2 19 3549,4 

19,

6 3457,2 

26,

2 
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În ceea ce privește structura populației în funcție de etnie sau apartenența religioasă, 

datele colectate doar pe baza informațiilor pe care ieșenii au dorit să le declare la recensământ, 

97,7% s-au declarat români, 1,6% sunt rromi, 0,4% ruși-lipoveni, celelalte etnii reprezentând 

0,3% din populația stabilă. Comparativ cu ultimul recensământ, s-a observat o creștere a 

populației de etnie rromă, de la 1,2% la 1,6%, la celelalte etnii înregistrându-se o descreștere. 

În ceea ce privește apartenența religioasă, 92,3% dintre ieșeni s-au declarat a fi ortodocși, 4,9% 

romano-catolici și 0,6% penticostali. Doar 0,2% dintre ieșeni s-au declarat a fi atei sau fără 

religie. 

 

Concluzii analiza demografică: 

Populaţia din categoria de vârstǎ 0-14 ani şi 15-19 ani trǎieşte predominant în mediul 

rural, dar începând cu 2014 se observă o ușoară creștere a populaţiei rezidente în mediul urban. 

Faptul că posibilitățile materiale sunt foarte  scăzute, va trebui să influenţeze învăţământul în 

sensul deplasării accentului spre învăţământul pe zone, sau modalitǎţi  care să permită accesul 

cât mai facil a  populaţiei şcolare din mediul rural. 

 Evoluţia populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea ponderii grupelor de vîrstă 0-

14 ani şi 15-24 ani începând cu anul 1990, în favoarea grupei 25-64 de ani. Acest lucru 

determină nevoi crescânde de formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de 

programe de formare pentru adulţi în scopul compensării pierderilor de populaţie şcolară. 

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

şcolilor viabile şi  dotarea corespunzătoare şi modernă a acestora.  

 De asemenea ar trebui gândite modalități de a aduce elevii la școlile viabile fie prin 

navete ușoare, fie prin sprijin material care să permită rezidența în cămine sau campusuri.  

 

Implicaţii pentru IPT: 

• Adaptarea Planurilor de şcolarizare  la scǎderea populaţiei şcolare 

• Utilizarea eficientǎ a infrastructurii prin abordarea diversificatǎ a formelor alternative 

de învǎţǎmânt ex: seral, frecvenţǎ redusǎ, Formare Profesională Continuǎ, dezvoltarea 

centrelor de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale, programe tip “A 

doua şansǎ”, “ Şcoala de varǎ”, ”Școală după școală” 

• Dezvoltarea unei Oferte de formare profesionalǎ în dialog cu beneficiarii pentru a 

rǎspunde cerinţelor actuale ale locurilor de muncǎ 
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• Dezvoltarea de calificǎri specifice solicitărilor beneficiarilor de forță de muncă și în 

concordanță cu nevoile acestora 

• Dezvoltarea de oferte de programe de formare pentru adulţi, având în vedere creșterea 

ponderii acestei populații în detrimentul populației școlare 

• Având în vedere pǎtrunderea tehnicii din ce în ce mai mult şi în spaţiul rural, ar fi de 

evaluat şi posibilitatea organizării unui învǎţǎmânt la distanţǎ cu stagii de practicǎ 

organizate la faţa locului sau cu deplasarea cursanţilor pe anumite perioade de timp. 

• Analizarea posibilităților de oferire a unor susțineri materiale (programe, poiecte, burse, 

sponsorizări, modificări legislative etc.) pentru îmbunătățirea accesului populației 

școlare din mediul rural la un învățământ de calitate. 

 

Educație: 

Analiza învăţământului preuniversitar din judeţul Iaşi este structurată pe trei mari 

dimensiuni: – resursele umane ale sistemului de învățământ, participarea la educaţie şi eficienţa 

internă a sistemului de învăţământ şi rezultatele obţinute – fiecare dintre ele urmărind, prin 

intermediul indicatorilor specifici, poziţionarea judeţului în raport cu media naţională şi 

poziţionarea faţă de situaţia regională. 

Rețeaua școlară detaliată în funcție de tipuri de unități și de zone 
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Numărul de cadre didactice este indicatorul care furnizează cea mai clară imagine 

asupra dimensiunii sectorului educaţional şi a cărui evoluţie poate fi atât o cauză, cât şi un efect 

al schimbărilor produse la nivel economico-social. Analizăm acest indicator al judeţului Iaşi 

prin prisma situaţiei de la nivel naţional şi de la nivel regional. 

Personalul didactic pe niveluri de educație din județul Iași 

 

 Procentual, scăderea este de 11,64 %, mai mare decât mediile regională (10,67%) şi 

naţională (8,85%). Acest aspect necesită investigaţii suplimentare şi corelări cu alţi indicatori, 

precum evoluţia numărului de elevi, pentru o mai bună înţelegere a fenomenului şi o 

fundamentare corectă a viitoarelor intervenţii sau politici publice avute în vedere de Consiliul 

Judeţean în colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi alte instituţii.  

Scăderea numărului de elevi s-a accentuat în comparaţie cu anii precedenţi, atât la nivel 

naţional – populaţia cu vârstă de şcolarizare (3-23 ani) s-a redus în intervalul 2003-2010 cu 

peste 800.000 persoane – cât şi la nivelul judeţului Iaşi. Evoluţiei demografice negative i s-a 

mai adăugat şi efectul produs de emigrarea temporară sau definitivă a unui segment important 

de populaţie de vârstă activă. 

 

Graficele de mai sus arată faptul că populaţia şcolară din judeţul Iaşi a cunoscut o curbă 

a scăderii similară cu cea de la nivel naţional, cu o modificare mai accentuată între anii 2007-
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2008 şi anii 2010-2011, aşa cum se vede şi din tabelul următor. Astfel, la nivelul judeţului Iaşi, 

între 2007 şi 2012 populaţia şcolară a scăzut cu aprox. 5,17%, în timp ce la nivelul naţional 

scăderea a fost mai puternică, ajungând până la 6,5%. 

Fenomenul abandonului şcolar reflectă participarea la sistemul educaţional. Abandonul 

se referă la situaţia în care un elev a frecventat şcoala o anumită perioadă de timp, după care 

renunţă, se retrage sau părăseşte şcoala fără intenţia de a mai reveni, iar rata abandonului 

şcolar se determină ca raport procentual între numărul de elevi care au abandonat şcoala şi 

numărul total al elevilor care au fost înscrişi în anul şcolar respectiv.  

Din datele noastre, în ceea ce privește rata abandonului şcolar în învăţământul 

preuniversitar, în judeţul Iaşi avem următoarea situaţie: 

 

 Observăm un abandon mai ridicat în mediul rural, în anumiţi ani aproape dublu faţă de 

abandonul din mediul urban, uneori chiar şi peste, cum e cazul anului şcolar 2008-2009, când 

0,836% dintre elevii din mediul rural au abandonat şcoala, faţă de 0,397 din mediul urban.  

Faţă de media judeţeană, ciclul de învăţământ analizat mai sus are o bună poziţionare. 

Potrivit datelor din Anuarul Statistic al judeţului Iaşi 2012, în cazul învăţământului primar şi 

gimnazial (clasele I-VIII) s-a înregistrat o rată a abandonului de 1,9% în anul şcolar 2007-2008. 

Putem trage aşadar concluzia că fenomenul abandonului şcolar afectează mai puţin 

învăţământul de masă de zi decât celelalte forme – spre exemplu, tot în anul 2007-2008 în 

învăţământul profesional s-a înregistrat o rată a abandonului de 5,9%. Rămâne de investigat în 

ce măsură acest fapt se datorează unor factori externi sau unor politici coerente şi active în 

sensul reducerii abandonului în învăţământul de masă, de zi. 
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Rata abandonului şcolar în învăţământul preuniversitar la nivelul jud. Iaşi, %, diferite 

cicluri de învăţământ

 

Din analiza comparativă a ratelor de abandon la nivelul judeţului şi la nivel naţional, 

putem observa că Iaşul oscilează în jurul mediei naţionale, având ani în care abandonul este 

mai accentuat decât cel naţional (anul 2011-2012 în cazul învăţământului primar şi gimnazial), 

dar şi ani în care se situează sub medie (anul 2009-2010 pentru învăţământul liceal). Oscilaţia 

procentelor privind abandonul şcolar în ultimii patru ani şcolari nu permite desprinderea unei 

concluzii relevante. Ca urmare, I.S.J. Iaşi, potrivit Raportului asupra stării învăţământului 

judeţean, îşi propune în anul şcolar 2012-2013 o analiză separată, pe o perioadă mai lungă de 

timp, aşa încât să fie elaborate noi strategii în vederea diminuării acestui fenomen la nivel de 

judeţ. 

 

 

Comparaţia mediei naţionale cu cea judeţeană privind rata abandonului şcolar 

 

Principalul indicator care oferă un ordin de mărime rezultatelor sistemului educaţional 

este numărul de absolvenţi, iar pentru a avea o imagine mai bună asupra contribuţiei judeţului 

la numărul total de absolvenţi de la nivel naţional, propunem o abordare comparativă, în cifre 

absolute.  
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Absolvenți pe niveluri de educație, jud. Iaşi, comparativ cu nivelul naţional 

 

În ceea ce priveşte rezultatele examenului care determină trecerea elevilor spre 

învăţământul superior, cu excepţia anului 2010, judeţul Iaşi înregistrează procente de 

promovabilitate ale elevilor mai mari decât media naţională. 

 

Învăţământul universitar, postuniversitar şi cercetarea  

Printre măsurile luate de-a lungul timpului şi care se remarcă în procesul de modernizare 

a învăţământului superior românesc, se numără şi adoptarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, care a modificat cadrul de reglementare, prin introducerea unui regim de clasificare a 

universităţilor şi ierarhizare a programelor de studii, a unui nou mod de organizare a studiilor 

universitare de doctorat şi prin reformarea managementului universităţilor, concomitent cu 

întărirea autonomiei universitare. 

Municipiul Iaşi este unul dintre cele mai vechi şi prestigioase centre de formare 

universitară din România. Anual, universităţile din Iaşi atrag studenţi din toată regiunea, dar şi 

din Republica Moldova şi alte state, fiind al doilea centru universitar al ţării, după Bucureşti. 

În Iaşi sunt organizate 5 unităţi de învăţământ superior de stat, după cum urmează: 

✓ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

✓ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

✓ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi 

✓ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 

✓ Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. 

Dintre cele 5 universităţi, 3 sunt clasificate în categoria de Universităţi de Cercetare 

Avansată şi Educaţie (categoria valorică 1), potrivit evaluării făcute de Asociaţia Universităţilor 

Europene şi aprobată de Ministerul Educaţiei. Cele 3 universităţi din Iaşi incluse în categoria 

1, alături de alte instituții precum Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Babeş-Bolyai” 
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din Cluj-Napoca sunt Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. 

T. Popa” şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi. 

 
O iniţiativă demnă de luat în considerare pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ 

superior din judeţ este cea a identificării şi agreării unei modalităţi de formare a unui consorţiu 

sau parteneriat între universitățile din Iaşi, în baza unui acord negociat, urmând modele de bune 

practică precum Târgu Mureş sau Timişoara. Printre avantajele formării unui astfel de 

parteneriat se numără folosirea unui campus comun pus de dispoziţie de Consiliul Judeţean, 

mai buna cooperare cu mediul de afaceri din regiune şi posibilitatea includerii într-un pachet de 

platforme de cercetare, finanţat de Comisia Europeană, însă iniţiatorii proiectului trebuie să ţină 

cont de punctele sensibile ale unui astfel de demers şi trebuie să ia în calcul posibilele efecte 

negative sau factori care pot periclita obţinerea rezultatelor dorite.  

Din consultările publice derulate de Consultant împreună cu Consiliul Judeţean Iaşi, a 

reieşit faptul că există o discrepanţă între cererea de pe piaţa muncii şi nivelul de specializare 

al absolvenţilor de universităţi, reclamată de reprezentanţii mediului de afaceri ieşean. Pe de 

altă parte însă, universităţile sunt deschise pentru dialogul cu mediul de afaceri, promovează 

stagii de practică ale studenţilor şi programe de formare specializate şi sunt adaptate specificului 

industriei locale. Eforturile depuse de universităţi se concretizează şi în derularea de proiecte 

cu finanțare de tip POSDRU, menite a aduce curricula universitară şi întreg procesul 

educaţional mai aproape de nevoile mediului privat.  

Un alt aspect semnalat cu ocazia interviurilor şi consultărilor publice derulate indică 

gradul scăzut de retenţie al absolvenţilor în judeţul Iaşi, majoritatea îndreptându-se către oraşe 

precum Cluj-Napoca sau Bucureşti, în special cei cu studii în domeniul IT&C. 
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 Contextul în care se desfășoară procesul educațional suportă și el numeroase 

transformări, ce se aliniază schimbărilor din celelalte domenii: economic, etnic, juridic, social. 

De aceea se impune o regândire a sistemului educațional atât la nivelul unității, cât și la nivel 

individual, astfel încât să asistăm la o creștere a flexibilității și capacității de răspuns a școlii la 

noile provocări oferite de mediul intern și extern. Un element demn de remarcat în perspectivă 

îl constituie considerarea din ce în ce mai mult a rolului pe care îl are beneficiarul serviciilor 

oferite: copiii și părinții. 

 

Factorii tehnologici 

 

Infrastructura de transport 

 

Judeţul Iaşi beneficiază de o conexiune foarte bună cu municipiul Bucureşti, capitala 

României, drumurile de acces către oraş fiind reprezentate de DN28 prin Roman şi DN24 prin 

Vaslui, ambele recent modernizate. La aproximativ 80 de km distanţă de municipiul Iaşi se 

găseşte joncţiunea cu Drumul European E85 (care leagă judeţul Iași cu județul Suceava la nord 

şi cu municipiul Bucureşti la sud).  

➢ Există de asemenea un proiect de autostradă între Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni 

(Republica Moldova) care se preconizează a fi dezvoltat în viitorul apropiat, o 

alternativă atractivă pentru traficul internaţional, care va lega Coridoarele Pan-Europene 

de Transport IV şi IX. 

➢ Reţeaua de infrastructură include: 

▪ 1 aeroport internaţional (www.aeroport.ro) 

▪ 161 km de drumuri europene 

▪ 347 km de drumuri naţionale (modernizate) 

▪ 1061 km de drumuri judeţene (din care 527 km modernizate) 

▪ 955 km de drumuri comunale 

▪ 290 km reţea de cale ferată (densitatea reţelei de cale ferată fiind de 53 

km/ 1000 kmp) 

➢ Aeroportul Internaţional Iaşi oferă legături aeriene nu doar pe rute interne (Bucureşti), 

ci şi externe (Marea Britanie, Italia, Austria, Israel); există de asemenea curse 

internaționale de tip charter (Turcia, Grecia). Astăzi, pe Aeroportul Internațional Iași 

operează 4 companii aeriene, spre 14 destinații externe directe, în regim de curse 

http://www.aeroport.ro/
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regulate, iar către București se operează 6 zboruri zilnice de către două companii aeriene 

diferite.Vorbim, așadar, de o evoluție spectaculoasă a numărului de curse directe din 

Iași, ținând cont ca în anul 2012 exista o singură rută aeriană directă externă, spre Viena. 

Destinații interne și externe (existente) operate de : -BLUE AIR : Cluj, Timisoara, 

Oradea, Bucuresti, Paris (Beauvais), Londra (Luton), Roma (Fiumicino), Barcelona, 

Bruxelles, Koln (Bonn)-TAROM : Bucuresti, Madrid, Munchen, Londra (Luton), Roma 

(Fiumicino), Bologna, Torino, TelAviv- WIZZ AIR: Milano (Bergamo), Roma 

(Ciampino), Veneția (Treviso), Catania, Bologna, Londra (Luton), Larnaca, TelAviv – 

AUSTRIAN AIRLINES: Viena 

➢ Transportul public pentru municipiul Iaşi şi Paşcani include tramvaie, troleibuze şi 

autobuze; 

➢ Infrastructura serviciilor publice de alimentare cu apă şi gaze naturale: 

▪ 5 oraşe şi 46 de comune beneficiază de reţea de alimentare cu apă 

▪ 5 oraşe şi 20 de comune beneficiază de reţea de gaze naturale. 

➢ Cu o poziţie bună în economia ţării, dezvoltarea judeţului Iaşi este legată şi de excelenta 

poziţionare geografică la intersecţia rutelor comerciale tradiţionale. Reţeaua sa de 

drumuri şi căi ferate este accesibilă din orice parte a ţării, dinspre Dunăre sau Marea 

Neagră, dar şi dinspre Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere judeţul Iaşi poate 

fi considerat o fereastră deschisă spre oportunităţi de afaceri viabile. 

Dinamica investiţiilor în infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, apă, 

gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri, în creştere în ultimii ani, se va accentua şi în perioada 

următoare din perspectiva nevoilor de dezvoltare economică şi socială şi a integrării europene. 

În telecomunicaţii se remarcă un proces alert de modernizare care se va accentua în 

viitor, datorită creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor tehnologii atât în  telefonia 

cu fir cât şi în telefonia mobilǎ. Schimbările tehnologice în domeniu, vor antrena modificări 

în profilul unor calificări (ex. Competenţele IT pentru sistemele de transfer integrat de date, 

voce şi imagine). 

Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului precum și proiectele de mediu 

care se desfășoară, vor determina în viitor necesitatea creşterii personalului specializat dar 

şi nevoia de dezvoltare a unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, 

indiferent de specialitate.  
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Factorii ecologici 

 În cursul anului 2005, au fost amplasate cinci staţii de monitorizare automată a calităţii 

aerului (Pod de Piatră, Decebal – Cantemir, Oancea – Tătăraşi, Copou – Sadoveanu, Tomeşti) 

prin intermediul cărora, analizând evoluţia emisiilor din atmosferă s-a constatat următoarele: 

- Emisiile de SO2 din atmosferă prezintă tendinţă de scădere în 2000 - 2005 şi o scădere 

spectaculoasă în 2006 cu 50% faţă de 2005; 

- Emisiile de la CET au scăzut în anul 2007 cu circa 60% faţă de anul 2006; 

- În anul 2007, emisiile de NOx au scăzut cu 20,6% faţă de anul 2006; 

- Emisiile de amoniac s-au menţinut în general, în jurul aceluiaşi ordin de mărime; 

- Aglomerarea Iaşi este poluată cu pulberi sedimentale (mai ales Păcurari şi Gară); 

- Concentraţia poluanţilor gazoşi în aer este situată sub valoarea legală prevăzută în 

legislaţie.  

 În mediul urban, ca urmare, atât a scăderii drastice a producţiei la marile unităţi 

industriale, a încetării activităţii la unele unităţi (ex. Terom, Unirea, Fortus), cât şi datorită unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii apelor evacuate, emisiile de substanţe poluante rezultate 

s-au încadrat în indicatorii de calitate avizaţi. 

 În mediul rural, se înregistrează accidental scurgeri de ape meteorice ce spală şi 

antrenează substanţe poluante din zonele de depozitare a deşeurilor menajere şi  a dejecţiilor 

zootehnice. 

 Scăderea sau încetarea activităţii la marii operatori industriali, mai ales din arealul 

urban, a determinat diminuarea suprafeţelor de sol afectate de poluare. În arealul rural, se 

remarcă o scădere a poluării chimice ca urmării a folosirii în proporţie din ce în ce mai mică a 

îngrăşămintelor chimice, în timp ce poluările importante se datorează depozitelor de deşeuri 

neamenajate şi necontrolate sau parţial controlate.  La nivelul Municipiului laşi există un 

sistem centralizat de colectare, transport şi eliminare (prin depozitare) a deşeurilor, care se 

ocupă de gestionarea deşeurilor menajere, stradale şi industriale produse în zona urbană. 

Colectarea deșeurilor se face în municipiul Iași și în 4 comune limitrofe: Miroslava, Lunca 

Cetățuii, Tomești și Dancu. Cantitatea medie lunară este de 11.000-12.000 tone deșeu menajer 

colectat din municipiu și din cele 4 comune. La o populație de peste 300.000 locuitori din mediu 

urban, rezultă un indice mediu de colectare a deșeurilor de: 1,45 kg/locuitor /zi. 
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Factorii legislativi 

 Legea Educației Naționale aduce schimbări majore pe următoarele componente ale 

sistemului educațional preuniversitar:  

• Structura învățământului preuniversitar  

• Curriculum-ul național 

• Examenele naționale 

• Consiliile de administrație din școli 

• Finanțarea învățământului 

• Statutul cadrelor didactice  

• Relația școală-familie/comunitate  

Legislația secundară urmează, la rândul ei, să aducă normalitatea așteptată în sistemul de 

învățământ preuniversitar prin apariția și aplicarea tuturor actelor normative subsecvente Legii 

1/2011. 

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

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

României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor 

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

suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Din păcate, nu s-au 

adoptat principalele legi subsecvente Legii Educaţiei Naţionale. De asemenea demersul 

legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare.  

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

următoarele schimbări: 

• Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu 

Cadrul European al Calificărilor  

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează 

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

6 ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului 

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

• Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  

Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 

reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor 
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acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are 

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

incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  

• Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  

Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor.  

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

evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. 

Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui 

deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a 

II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a.  

• Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în 

sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de Administraţie 

al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

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

deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice.  

• Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  

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

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

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

şi în care se vor implementa măsurile propuse.  

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

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

după şcoală” sau „A doua şansă”.  

• Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea 

învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal și a învățământului pofesional dual. 

• Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  

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

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

în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de 
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profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma 

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

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

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

de conducere. 

• Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

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

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

competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale.  

   Analizând  impactul acestor măsuri asupra ţintelor școlii noastre, constatăm că viziunea 

asupra legislaţiei favorizează și atingerea unor ţinte ale școlii, cum ar fi creșterea calităţii 

procesului educaţional, formarea cadrelor didactice și asigurarea participării la o educaţie de 

calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajate. 

 

 

Factorii implicați și așteptările lor 

 

Consultarea elevilor 

Conform sondajului realizat de ISJ Iași și CJRAE, în rândul absolvenților de gimnaziu 

din județul Iași,  pentru liceele tehnologice, absolvenții de gimnaziu doresc să-și continue 

studiile astfel : există o tendință crescătoare  în industria alimentară și servicii și mai puțin 

în agricultură și protecția mediului. 

 

Consultarea agenților economici 

Pentru realizarea ofertei educaționale a școlii, au fost consultați  agenții economici cu 

care școala are convenții de colaborare s-a constatat: 

• Aprecierea calității pregătirii absolvenților Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară  

″Vasile Adamachi″; 

• Cererea de pregătire pentru nivelul 3, 4 sau 5 în continuă creștere; 

• Introducerea de noi meserii, deficitare pe piața muncii. 
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Activitatea de formare a celorlalte școli și a furnizorilor privați din zonă 

 

Rețeaua de învățământ tehnic – profesional în județul Iași, începând cu anul școlar  

2006, cuprinde următoarele categorii de unități școlare: colegii tehnice, licee tehnologice, școli 

profesionale și postliceale. 

Realizând un studiu al proiectelor planurilor de școlarizare pentru anii școlari 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 și 2017-2018 s-au  constatat următoarele : 

• colegiile și liceele tehnologice din Iași și din județ au o ofertă educațională diversificată 

și nu axată pe unul - două domenii prioritare; 

•  școlile din mediul rural oferă cu precădere  formare în domeniul agricultură, 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iași asigură pregătirea 

elevilor în două domenii prioritare: agricultură și industrie alimentară, dispunând de 

experiența cadrelor didactice și de dotarea adecvată pentru instruirea practică. La liceul 

tehnologic, unitatea noastră școlară pregătește elevii în domeniile: agricultură (tehnician în 

agricultura ecologică si horticultor), industria alimentară (tehnician analize produse 

alimentare), protecția mediului (tehnician ecolog și protecția calității mediului) și servicii 

(tehnician în activități economice și organizator banqueting), iar la învățământul profesional 

brutar patisier-preparator produse făinoase, ospătar(chelner) vânzător în unități de 

alimentație, mecanic auto. 

Considerăm a fi o amenințare faptul că școlile din mediul rural își propun în planul de 

școlarizare clase din domeniul agricultură, deoarece situația materială a familiilor din mediul 

rural este dificilă și părinții nu-și permit susținerea financiară pentru a-i trimite la oraș, iar pe 

de altă parte, multe din aceste școli nu dispun de cadre didactice pregătite și de bază materială 

adecvată. 

 Un punct slab îl constituie nivelul scăzut de cunoștințe al elevilor de la clasele de a IX-

a, media de admitere fiind foarte mică. Pentru anul școlar 2017-2018 se observă o creștere a 

mediei de admitere pe domeniul protecția mediului, iar în 2019-2020 a crescut la toate 

specializările. 
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Tabel: ultima medie de admitere pe domenii 

 

Performanța școlii comparativ cu reperele regionale și locale 

Rezultatele obținute de către elevii școlii noastre la examenul de bacalaureat în anul 

2018-2019 ne situează sub  media procentului  la nivel național, iar la nivelul Iașului am fost 

pe același palier cu celelalte licee tehnologice. 

• Buna pregătire pe care o asigură școala este dovedită și de rezultatele obținute la examenele 

de competență profesională și de absolvire a școalii postliceale (promovabilitate peste 95%); 

• La concursurile și olimpiadele interdisciplinare, faza națională, la specialitate dar și la 

obiectele de cultură generală, an de an, elevii noștri înregistrează rezultate  bune; 

•21,25% dintre absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat au fost admiși în învățământul 

superior; 

• Conform studiului realizat, agenții economici parteneri apreciază calitatea pregătirii de 

specialitate pe care școala o oferă; 

• Absolvenții școlii de la unele specializări– de exemplu industrie alimentară, sunt căutați pe 

piața muncii, iar cei de la specializarea agricultură în țările nordice lucrează în ferme familiale.  

 

 

 

  
Ultima medie obținută 

Domeniul  
Protecția 

Mediului 

Industrie 

Alimentară 
Agricultură Economic Comerț 

Organizator  

banqueting 
An școlar 

2019-2020 6,18 6,29 6,05 6,46 - 6,28 

2018-2019 5,78 5,89 5,05 5,96 - 5,92 

2017-2018 6,05 6,68 4,01 6,20 - 6,47 

2016-2017 5,63 6,22 3,43 5,25 - 5,77 

2015-2016 5,23 6,43 3,81 - - 6,50 

2014-2015 3,72 5,34 3,40 5,79 - 4,36 

2013-2014 4,80 5,77 3,85 6,00  - - 

2012-2013 5,45 4,73 4,48 5,60 4,41 - 
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Parteneri actuali sau potențiali 

• Au fost încheiate 47 contracte cu agenții economici din zonă care să asigure condiții optime 

pentru pregătirea practică a elevilor; 

• Asigurarea condițiilor de pregătire practică a elevilor pe locuri de muncă specializate, conform 

meseriei pentru care aceștia se pregătesc; 

• Elaborarea CDL - urilor în parteneriat cu agenții economici; 

• S-au realizat parteneriate școlare cu toate universitățile din Iași pentru o mai bună orientare a 

elevilor, 

• Realizarea unor vizite de documentare pentru elevi și profesori. 

 

Analiza mediului intern - SWOT 

 

2.2.1 ANALIZA SWOT- CATEDRA  “TEHNOLOGII” 

1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

Puncte tari Puncte slabe 

 Monitorizarea procesului de predare-

învăţare-evaluare din perspectiva 

dezvoltării competenţelor cheie şi a 

centrării activităţilor pe elevi şi pe 

cerinţele lor educaţionale; 

 Gestionarea în condiţii optime a 

examenelor de certificare a 

competenţelor de nivel 3, 4 și 5; 

 Documentele de proiectare au fost 

elaborate în concordanţă cu 

regulamentele în vigoare; 

 CDL-urile au fost întocmite corect şi la 

termen şi sunt aprobate de către ISJ; 

 Au fost aplicate și interpretate teste 

iniţiale la toate disciplinele de 

specialitate şi s-au stabilit planuri 

remediale; 

 90% din elevi au obţinut certificate de 

calificare profesională; 

 Lacune identificate în pregătirea iniţială 

; 

 Numărul mare de absenţe la activităţile 

practice – cauze: mulţi elevi navetişti, 

posibilităţi financiare scăzute (elevi care 

nu au bani pentru a merge la agenţii, etc. 

sau imposibilitatea efectuării analizelor 

medicale); 
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2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Puncte tari Puncte slabe 

 Specializări diverse oferite de şcoală, în 

concordanţă cu cerinţele pieţei; 

 Număr mare de agenţi economici 

parteneri la toate domeniile de activitate; 

 A fost diminuat abandonul şcolar prin 

existenţa unor programe de susţinere 

pentru elevii fără posibilităţi financiare 

(burse acordate din partea şcolii); 

 Disciplinele opţionale s-au diversificat 

în urma consultării cu elevii, părinții și 

agenții economici; 

 Baza materială bună pentru toate 

domeniile, completată și prin resurse 

proprii și proiecte. 

 Inexistenţa manualelor de specialitate; 

 Dezinteresul părinţilor pentru şcoală; 

 Situaţia socio-economică a familiei; 

 Slaba finanţare a învăţământului 

tehnologic; 

 Schimbarea planurilor cadru şi a 

curriculei; 

 Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, 

care au devenit susţinătorii celorlalţi 

membri ai familiei. 

3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Puncte tari Puncte slabe 

 Număr mare de profesori şi  elevi care au 

participat la olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

 Rezultate bune la Olimpiadele judeţene şi 

la concursurile şcolare; 

 Rezultate foarte bune la examenele de 

competenţe profesionale - procentul de 

promovabilitate fiind de 100%; 

 Temele de certificare a examenelor de 

competenţe profesionale sunt revizuite 

anual. 

 Elevi insuficient motivaţi; 

 Scăderea interesului elevilor pentru 

performanţa şcolară; 

 Nu sunt înfiinţate concursuri pe meserii 

pentru învăţământul profesional. 

 

4. Implementarea descentralizării unităţii de învăţământ 

Puncte tari Puncte slabe 

 A fost respectată legislaţia în vigoare; 

 Agenţii economici şi reprezentanţii 

acestora au participat la viaţa şcolii; 

 Strategiile şi procesele respectă 

reglementările interne şi externe; 

 Legislaţia care s-a schimbat frecvent; 
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 Calitatea proceselor este o preocupare a 

cadrelor didactice şi a personalului 

auxiliar; 

 

5. Formarea şi dezvoltarea continuă a întregului personal al instituţiei 

Puncte tari Puncte slabe 

 Cadrele didactice sunt preocupate pentru 

perfecţionare participând la grade 

didactice și cursuri de perfecţionare; 

 Profesorii care sunt la început de carieră 

au susţinut lecţii demonstrative şi au 

participat la cursuri de formare; 

 Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactic - 

pedagogice şi de specialitate a colaborării 

cu mediul academic universitar; 

 Colaborarea şcolii cu C.C.D. ca principal 

furnizor de cursuri de formare. 

 Sunt folosite în continuare mai ales 

metodele tradiționale; 

 Nu se folosesc suficient tehnologiile 

moderne în activitățile la clasă. 

 

 

6. Promovarea educaţiei non-formale şi informale la nivelul unităţii, 

oportunitatea formativă complementară pentru elevi 

Puncte tari Puncte slabe 

 Dezvoltarea spiritului civic şi a 

voluntariatului la elevi ; 

 Organizarea de activităţi complexe şi 

diverse în acord cu nevoile şi interesele 

elevilor; 

 Colaborarea cu agenţii economici. 

 Implicarea insuficientă a unor cadre 

didactice în activități extracurriculare; 

 Organizarea activităților după orele de 

curs face imposibilă participarea unor 

elevi navetiști; 

 Sunt insuficient folosite activitățile 

transdisciplinare. 

 

 

7. Susţinerea şi dezvoltarea educaţiei permanente 

Puncte tari Puncte slabe 

 S-au derulat cursuri de formare cu adulţi 

specializarea Floricultor – florist-

peisagist, cu profesori specializaţi în 

acest domeniu; 

 Cursuri autorizate pentru o singură 

calificare; 
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 Producția din ferma didactică a fost 

valorificată, iar resursele obținute au fost 

folosite pentru dotarea laboratoarelor 

şcolii 

 Insuficienta implicare a cadrelor 

didactice pentru popularizarea cursului 

existent. 

 

8. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Puncte tari Puncte slabe 

 Dezvoltarea şi implementarea unor 

proiecte educaţionale viabile şi în acord 

cu nevoile şi interesele elevilor. 

 Nu există nici un proiect european pe 

teme de agricultură; 

 Cadrele didactice nu s-au mobilizat 

suficient pentru scrierea proiectelor 

europene. 

  

 

2.2.2 ANALIZA SWOT CATEDRA -  „MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TIC” 

1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Obtinerea calificativului  maxim, foarte 

bine de toți membrii catedrei: Matematica, 

Știinte și TIC în urma evaluării anuale; 

✓ Respectarea graficului de interasistențe 

colegiale la nivel de catedră și în cadrul 

comisiei CEAC; 

✓ Preocupare pentru achiziționarea de 

culegeri si auxiliare,  memoratoare, 

îndeosebi la obiectele unde se susțin probe 

la bacalaureat. 

✓ Nu se utilizează de toți profesorii 

strategii didactice adecvate. 

 

2. Asigurarea accesului elevilor la serviciul educațional de calitate 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ la toate clasele s-au aplicat teste inițiale și  

s-a propus un plan de remediere;       

✓ s-a monitorizat: progresul școlar,  notarea 

ritmică, absențele pe elev; 

✓ s-au susținut câte două activități  

demonstrative pe semestru; 

✓ folosirea metodelor active, lecții de 

laborator și softuri educaționale; 

✓ notele obtinute la testele inițiale au fost 

foarte mici, 40% din numărul de elevi 

de la clasa a IX-a au la testele nationale 

note între 1,5 și 4; 

✓ progres școlar foarte lent și absenteism, 

datorită situației materiale precare sau 

lipsei adulților care să-i supravegheze - 

părinții sunt plecați în străinătate. 
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✓ existența proiectului ROSE care prevede 

măsuri remediale. 

 

3. Susținerea și promovarea performanței în educație 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Pregătire suplimentară pentru elevii 

selectați pentru performanță  

✓ rezultate bune la concursurile școlare la 

nivel județean (biologie, fizică, chimie, 

matematică) și național (fizică, chimie). 

✓ monitorizarea rezultatelor obtinuțe  la  

simulările examenului de bacalaureat și 

respectarea planului remedial propus. 

✓ Monitorizarea prezenței elevilor claselor a 

XII-a la pregătirea suplimentară pentru 

examenul de bacalaureat. 

 

✓ Prezența la orele de pregătire 

suplimentară pentru remediere sau la 

pregătirea examenului de bacalaureat este 

slabă deoarece 30% din elevi sunt 

navetiști;  

✓ un procent de 30% din elevii selectați 

pentu concursuri abandonează programul 

de pregătire încă din  clasa a X-a pentru 

că preferă să lucreze în timpul liber;  

✓ familia încurajează prea puțin elevii 

pentru performanța școlară;  

✓ unii dintre elevii claselor a XII-a se 

înscriu la examenul de bacalaureat dar nu 

se prezintă.  

 

4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Completarea la timp a fișei și raportului de 

evaluare individuală;  

✓ Participarea permanentă a colegilor la 

activitățile metodice organizate la nivel de 

județ; 

✓ Consilierea profesorilor debutanți; 

✓ Susținerea gradelor didactice de profesori. 

✓ un coleg nu și-a completat fișa de 

evaluare; aceasta a fost completată, 

conform procedurii, de membrii catedrei; 

✓ CCD are o ofertă limitată în ceea ce 

privește cursurile de perfecționare 

gratuite. 

 

5. Promovarea  parteneriatelor pentru educația nonformală- oportunitate 

formativă complementară pentru elevi 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ implicarea profesorilor și elevilor în 

activități diverse la nivelul școlii, la nivel 

județean și European; 

✓ s-au derulat activități în parteneriat cu: 

UȘAMV Iași, Poliția Iași, Grădina 

Botanică; 

✓ Activități de impact organizate anual care 

au devenit tradiție:  Ziua fără fumat, 

Săptămâna fără violență, Săptămâna 

✓ Nu există resurse financiare pentru 

organizarea activităților extrașcolare; 

✓ Profesorii folosesc propriile resurse 

pentru a ajuta elevii fără resurse finaciare, 

✓ Neimplicarea profesorilor pentru a 

identifica ONG-uri sau asociații care pot 

sprijini elevii cu probleme economice. 
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fructelor și legumelor donate, Mănâncă 

responsabil. 

 

 

6. Susținerea și dezvoltarea educației permanente 

 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ organizarea ședințelor cu părinții elevilor în 

vederea informării asupra situației școlare 

și disciplinare;  

✓ prezenta părinților la activitățile 

extrașcolare: proiectul Mănâncă 

Responsabil, Zilele Școlii, Școala 

Părinților. 

✓ Prezența slabă a parinților la ședinte –se 

invocă lipsa banilor pentru transport. 

 

 

7. Compatibilizarea învățământului românesc cu cel European 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ implicarea profesorilor în Proiecte 

Europene: Mănâncă Responsabil, Erasmus 

+, School Companies 

✓ profesorii nu aplică pentru a participa în 

proiecte sau burse individuale (lipsa 

banilor sau insuficienta cunoaștere a unei 

limbi străine). 

 

2.2.3 ANALIZA SWOT-CATEDRA „SOCIO –UMANE” 

1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Obținerea calificativelor Foarte bine 

de 80% dintre profesori în cadrul 

evaluării anuale a cadrelor didactice 

✓ Îmbunătățirea permanentă a actului 

educativ și a bazei materiale prin 

achiziționarea de cărți, albume, 

culegeri, hărți etc. participarea la 

programe de perfecționare. 

✓ Acordarea calificativului Bine 

pentru 2 cadre didactice datorită 

refuzului întocmirii sau întârzierilor 

predării documentelor de specialitate 

✓ Accesul limitat la resurse 

educaționale externe  

✓ Imposibilitatea dezvoltării unor 

CDȘ-uri pe domeniul limbă și 

comunicare care ar asigura 

completarea actului instructiv-

educativ în vederea promovării 

examenelor naționale, participarea la 

olimpiade etc. 

 

 

2. Asigurarea accesului elevilor la serviciul educațional de calitate 
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Puncte tari Puncte slabe 

✓ Procesul de predare-învățare-evaluare a 

fost în permanență monitorizat de 

echipa managerială a școlii, CEAC; s-

au realizat numeroase interasistențe și 

au fost monitorizați profesorii 

debutanți. 

✓ Au fost  îmbunătățite rezultatele școlare 

prin procesul de evaluare și notare 

ritmică, autoevaluarea și evaluarea 

reciprocă, aplicarea unor chestionare 

privind stilurile de învățare și gradul de 

satisfacție al elevilor. 

✓ În cadrul catedrei au fost susținute 

activități didactice demonstrative 

valorificându-se inter și 

transdisciplinaritatea 

✓ Au fost realizate numeroase activități 

educative extrașcolare care să 

promoveze comportamente sociale 

sănătoase, să prevină abandonul școlar 

și să consolideze relația școală-familie 

(Impact- Vasiliada, Cross pentru școli, 

Școala părinților, Fii cult, nu violent, 

Tineri în dialog cu arta, Mănâncă 

responsabil, Ziua ștafetei etc.). 

✓ Consilierea  deficitară a elevilor cu 

risc de abandon școlar care provin 

din familii dezorganizate sau cu 

părinți plecați în străinătate datorită 

slabelor legături cu mediul școlar  

✓ imposibilitatea aplicării unor 

programe educaționale adaptate 

unor elevi care prezintă cerințe 

educative speciale, dar părinții 

refuză încadrarea acestora într-o 

categorie pe care o consideră 

discriminatorie 

✓  lipsa unor fonduri suplimentare 

care să poată permite derularea unor 

activități calitative ce implică 

dialogul părinte-elev-școală. 

 

 

3. Susținerea și promovarea performanței în educație 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ La nivelul catedrei au fost elaborate 

testele inițiale, de evaluare curentă, 

sumative și simulări ale examenului de 

bacalaureat în conformitate cu 

prevederile legale monitorizându-se 

progresul școlar al elevilor 

✓ Au fost selectați elevi capabili de 

performanțe în vederea pregătirii 

pentru concursuri și olimpiade 

remarcându-se prin diplome și premii 

la concursuri precum: ”Titu 

Maiorescu”, ”A.D. Xenopol”, ”N. I. 

Popa” etc. 

✓ Au fost organizate ore de pregătire 

suplimentară a elevilor din anii 

✓ În pofida programului de pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat, se 

constată o rată de promovabilitate la 

bacalaureat ce se menține la 65% 

✓ 30% din totalul absolvenților nu se 

înscriu la bacalaureat preferând 

încadrarea în câmpul muncii pe baza 

certificatului de competență 

profesională sau aleg să plece la 

muncă în străinătate 

✓ Elevii cu dificultăți de învățare nu 

fac față cerințelor de studiu specifice 

anilor terminali, fapt care conduce la 

susținerea unor examene de 

corigență în vară 
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terminali la toate disciplinele de 

bacalaureat 

✓ S-au organizat fazele locale ale 

olimpiadelor de limba română, limba 

franceză și limba engleză și concursuri 

interdisciplinare la nivel de școală 

✓ S-a constatat o creștere a procentului 

elevilor care au obținut un nivel de 

competență superior la susținerea 

probei de bacalaureat privind 

abilitățile de comunicare într-o limbă 

de circulație europeană. 

✓ 3% dintre elevii claselor terminale au 

abandonat școala datorită 

problemelor din familie sau pentru a 

pleca în străinătate la muncă odată cu 

majoratul. 

 

 

 

4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Membrii catedrei au fost interesați de 

perfecționarea didactică susținând 

inspecții curente și speciale pentru 

obținerea gradelor didactice 

✓ Au existat numeroase participări la 

simpozioane județene și naționale, 

inclusiv la cel organizat la nivel de 

școală, la conferințe și comunicări 

științifice 

✓ A fost asigurată activitatea de 

mentorat pentru cadrele didactice 

debutante de către reprezentantul 

comisiei metodice. 

✓ Imposibilitatea accesării unor 

programe de formare datorită 

costurilor ridicate ale acestora 

✓ Oferta limitată a CCD de programe 

de formare continuă gratuită a 

cadrelor didactice. 

 

 

 

5. Promovarea  parteneriatelor pentru educația nonformală- oportunitate formativă 

complementară pentru elevi 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Una dintre preocupările majore ale 

catedrei o reprezintă educația 

nonformală corelată cu cea formală, 

fapt care justifică numărul mare de 

activități derulate pe parcursul 

întregului an: proiecte județene, 

parteneriate și activități cultural-

artistice, concursuri interdisciplinare, 

activități de voluntariat și de 

combatere a violenței 

✓ Activitățile educative generează 

costuri suplimentare ce trebuie 

suportate de elevi, părinți, profesori 

sau școală fapt care conduce la 

materiale limitate, lipsa premiilor 

sau a aprecierilor de ordin material 

✓ Nu întotdeauna pot fi implicați toți 

elevii datorită programului de 

navetă, domiciliul în mediul rural 

sau datorită dezinteresului elevilor 

pentru astfel de activități. 
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✓ Calitatea activităților nonformale a 

fost reflectată și în numărul mare de 

parteneriate cu alte instituții școlare, 

USAMV, Grădina Botanică, Muzeul 

Literaturii, Poliția Iași etc., feedback-

ul pozitiv al partenerilor și 

mediatizarea activităților derulate. 

 

 

 

1. Susținerea și dezvoltarea educației permanente 

 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Profesorii diriginți din cadrul catedrei 

au desfășurat mentorate cu părinții, 

întâlniri periodice pentru analiza 

oportunităților de învățare și pentru 

consultarea ofertei educaționale  

✓ Au fost derulate activități care au avut 

ca țintă implicarea foștilor absolvenți 

ai școlii, exemple de bună practică, 

modele de alegere a carierei și 

demonstrații de ”life long learning”. 

✓ Nu  toate activitățile au vizat grupuri 

țintă vulnerabile precum cel al 

elevilor cu tendință de abandon sau 

cei pe care familia nu-i sprijină să 

urmeze școala. 

 

 

 

2. Compatibilizarea învățământului românesc cu cel European 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Profesorii  catedrei au participat la 

mobilități în proiecte europene și au 

contribuit la elaborarea unor proiecte 

Erasmus +, care nu au fost aprobate. 

✓ Lipsa fondurilor pentru amenajarea 

unei biblioteci cu sală de lectură la 

standarde europene sau a unui studio 

artistic.  

 

2.2.4 ANALIZA SWOT – ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Constituirea comisiilor la nivel de 

clase și la nivel de școlă 

✓ Întocmirea planurilor anuale de 

activități educative și a planificărilor 

✓ Întocmirea programelor de parteneriat 

cu familia și alte insituții 

✓ Analiza și elaborarea măsurilor 

privind disciplina, absenteismul, 

abandonul școlar și alte situații de 

urgență 

✓ Colaborarea uneori deficitară cu 

unele instituții, ONG-uri 

✓ Implicarea slabă a părinților în 

programele educative propuse de 

școală 

✓ Plecarea unuia sau a ambilor părinți 

în străinătate 

✓ Slaba preocupare a unor cadre 

didactice privind dezvoltarea 

personală, comunicarea și implicarea 
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✓ Întocmirea și depunerea la timp a 

proiectelor educative județene, 

regionale, precum și a celor propuse 

de ISJ, sau alte instituții partenere. 

activă în programele de activități 

școlare. 

 

 

2. Susținerea și promovarea performanțelor în educație 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Identificarea elevilor capabili de 

performanță 

✓ Implicarea elevilor în proiecte și 

concursuri școlare 

✓ Descoperirea unor preocupări și abilități 

în cadrul educației non-formale, la elevi, 

prin programul ,,Școala altfel,, 

✓ Lipsa unor metode de stimulare a 

elevilor cu performanțe 

✓ Lipsa fondurilor 

 

 

 

3. Implementarea descentralizării unității de învățământ 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Continuarea proiectelor Eco-școala, 

Mănăncă responsabil, JAR, Impact, 

Zilele școlii, Școala părinților, ROSE-

ReBAS, POCU; Erasmus+ KA1, KA2 

precum și alte proiecte  de interes  

✓ Activități la sfârșit de program, 

instalarea oboselii și reducerea 

randamentului. 

 

 

4. Promovarea educației nonformale și informale la nivelul unității 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Acțiuni de cunoaștere și respectare 

a normelor de protecție a muncii, 

de circulație, de prevenire a 

incendiilor 

✓ Susținerea unor activități care au în 

vedere prețuirea demnității umane: 

prevenirea traficului de ființe 

umane, a violenței, a abandonului 

școlar, educația sexuală, consumul 

de droguri și alcool etc. 

✓ Implicarea elevilor  în activități de 

voluntariat  

✓ Promovarea tuturor activităților pe 

site-ul școlii, pe Facebook, Revista 

școlii 

✓ Semnarea parteneriatelor cu 

instituții acreditate, ONG-uri, 

Agenți economici, instituții de 

profil. 

✓ Activități la final de program 

✓ Slaba participare a părinților 
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5. Compatibilizarea sistemului de învățamânt românesc cu cel european 

Puncte tari Puncte slabe 

✓ Creșterea interesului pentru înzestrarea 

cetățenilor cu competențe și aptitudini  

pentru o societate cu economie 

europeană 

✓ Creșterea preocupării privind 

dezvoltarea durabilă și favorabilă 

incluziunii 

✓ Crearea unui climat de muncă stimulativ 

✓ Preocuparea pentru cunoștințe 

aprofundate pentru domenii legate de 

viitoarea carieră, competențe necesare 

inserției sociale și profesionale. 

✓ Inerția la schimbare 

 

 

Analiza mediului intern – SWOT – CONCLUZII 

 

MANAGEMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Echipa de conducere bine închegată, 

dinamică și deschisă la nou 

• Comunicare eficientă cu toți 

membrii colectivului 

• Preocupare pentru implementarea 

culturii calității 

• Colaborare foarte bună cu elevii și 

părinții 

• Relație foarte bună cu reprezentanții 

autorității locale 

• Promovarea unui cod de conduită 

bazat pe valori asumate de toată 

organizația 

• Comunicarea se face cu eficiență, 

existând și un grup yahoo pentru 

personalul didactic și auxiliar iar cu 

părinții comunicarea se face 

telefonic, pe e-mail sau prin poștă. 

• Preocupare constantă pentru 

promovarea imaginii școlii 

• Existența unor elemente de cultură 

organizațională: imn, siglă, site, 

uniformă  

• Rezultate încă slabe la examenul de 

bacalaureat 

• Număr încă mare de absențe, motivate 

și nemotivate 

• Număr mare de absențe înregistrat de 

elevii din învățământul obligatoriu, 

ceea ce a dus la un număr mare de elevi 

sancționați  

• O mică parte dintre părinți mențin o 

legătură permanentă cu școala; 

• O parte dintre diriginți nu reușesc să 

aibă cea mai eficientă relație cu 

părinții. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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• Programe de finanțare pentru 

formare și îmbunătățirea bazei 

materiale 

• Implementarea unor strategii de 

feed back si creșterea stării de bine 

– AVE România 

• Elevii provin din medii sociale 

defavorizate 

• Dese schimbări de paradigmă în 

legislație pentru învățământul 

tehnologic  

• Volumul mare de documente 

/raportări/ 

situaţii statistice de întocmit 

RESURSE STRATEGIGE ȚINTE STRATEGICE 

• Calitatea condițiilor din căminul 

școlii și a meselor servite la cantină a 

crescut constant 

• Linie de transport în comun 

accesibilă tuturor 

• Serviciile secretariat și contabilitate 

au fost dotate cu calculatoare și software 

specific, actualizat permanent, achiziționate 

din resurse extrabugetare (sursa: evidențe 

financiare) 

• Casieria școlii dispune de sistem de 

alarmă automat, existând contract de 

prestări servicii cu firmă specializată pe 

acest domeniu; 

•  Există la nivelul corpurilor 

principale de clădire (A,B,C) precum și în 

cămin sistem de supraveghere video; 

 

T.S. 3 - Dezvoltarea unor strategii 

manageriale eficiente prin promovarea 

managementului participativ și a 

parteneriatelor pe plan local și 

internațional 

 

 

 

CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Identificarea stilurilor de învățare la 

toți elevii școlii  

• Aplicarea testelor inițiale după care   s-

au stabilit planuri de ameliorare și 

programe de recuperare, la toate 

disciplinele 

• Este promovată egalitatea de șanse și 

este împiedicată discriminarea  

• Sunt promovate relații de lucru eficace 

profesor- profesor, profesor-elev 

• Rezultate foarte bune la examenele de 

certificare a competențelor  

• Atitudinea și comportamentul cadrelor 

didactice față de elevi în clase și înafara 

• Rezultate slabe la testele inițiale, ceea ce 

denotă o pregătire inițială slabă a elevilor  

• Stabilirea criteriilor individuale de 

învățare se face mai ales pentru elevii  

performanți (pregătirea pentru concursuri 

școlare) și mai puțin pentru elevii cu 

deficiențe în învățare; 

• Motivația elevilor pentru învățare este 

scăzută - deși elevii claselor a XII a sunt 

conștienți de lacunele lor la disciplinele 

de bacalaureat se înregistrează un număr 

mare de absențe la aceste ore 

• Predomină încă evaluarea sumativă în 

defavoarea celei formative. 
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lor sunt caracterizate ca bune și foarte 

bune 

• Preocuparea cadrelor didactice pentru 

formarea continuă: susținerea gradelor 

didactice, participarea la cursuri de 

formare, susținerea doctoratelor, 

activități metodice la nivelul școlii și 

județului  

• În cadrul olimpiadelor și concursurilor 

școlare, în ultimii trei ani, elevii școlii 

noastre au obținut rezultate bune la 

nivel județean și național, atât la 

disciplinele tehnice cât și la cele de 

cultură generală  

• Implicarea elevilor în activități 

extracurriculare a crescut anual 

cantitativ dar mai ales  calitativ. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

•   Creșterea rolului consilierii și 

orientării școlare și profesionale pentru 

a determina creșterea motivației 

învățării 

•  Îmbunătățirea activității de 

marketing școlar pentru atragerea unor 

elevi cu o pregătire inițială mai bună 

•  Implicarea unui număr mai mare de 

părinți în activitățile școlii, în vederea 

scăderii absenteismului și prevenirii 

abandonului 

• Realizarea ofertei educaționale în 

corelație cu necesitățile identificate 

• Creșterea atractivității școlii. 

• Dese schimbări legislative 

• Programe încărcate care descurajează 

elevii 

• Deplasarea la agenții economici pentru 

realizarea practicii comasate necesită 

resurse financiare suplimentare 

• Programul cu foarte multe ore pe 

săptămână (33-34) la profesională nu a 

putut fi corelat cu programul liniilor de 

transport din afara orașului, motiv pentru 

care se înregistrează absențe la ultimele 

ore. 

RESURSE STRATEGIGE ȚINTE STRATEGICE 

• Formarea cadrelor didactice pentru 

adaptarea strategiilor de învățare 

pentru a răspunde stilurilor individuale 

de învățare, nevoilor, abilităților și 

gradului de motivare a fiecărui elev 

• Stabilirea unui program riguros de 

desfășurare a lecțiilor utilizând 

echipamentele IT și utilizarea altor 

softuri educaționale 

• Valorificarea potențialului uman 

calificat și de specialitate și a unei baze 

tehnico- materiale   solide, în sensul 

diversificării ofertei educaționale. 

 

TS.2 - Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare 

ale elevilor prin aplicarea sistemului de 

predare-învățare-evaluare eficient, activ și 

motivant și prin Proiectul ROSE-ReBAS și 

POCU-Employ Mechanics 
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Personal didactic și auxiliar 

competent, calificat 

• Cadre didactice cu o bună pregătire 

metodico-științifică și în continuă 

perfecționare 

• Cadre didactice dispuse să lucreze 

peste program, atunci când situația o 

impune 

• 80% dintre profesori folosesc măsuri 

pentru a promova egalitatea șanselor și 

a împiedica discriminarea 

• 90% dintre profesori stabilesc relații 

de lucru eficace cu elevii. 

• Implicarea insuficientă a părinților în 

activitățile de monitorizare a 

procesului educativ -evolutiv al 

copiilor 

• Lipsa sau ineficiența inițiativei 

personale 

• Reticența cadrelor didactice în 

aplicarea metodelor active de 

învățare  

• Implicarea insuficientă a cadrelor 

didactice în derularea unor proiecte 

interne şi  internaţionale  

• Participare sporadică a unor cadre 

didactice la cursurile de formare şi 

perfecţionare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Oferta variată de cursuri de formare 

• Programe europene de formare 

• Implicarea tot mai activă a ONG-

urilor în parteneriate cu școala. 

• Cadre didactice antrenate în alte 

activităţi socio-economice  

• Incapacitatea cadrelor didactice de a 

se adapta la exigenţele şcolii. 

RESURSE STRATEGIGE ȚINTE STRATEGICE 

• Alcătuirea programelor astfel încât să 

ofere posibilitatea învățării prin pași 

mici 

• Creșterea numărului de cadre 

didactice care aplică  învățarea 

centrată pe elev 

• Creșterea rolului consilierii și 

orientării școlare și profesionale 

pentru a determina creșterea 

motivației învățării 

TS.1 - Creșterea calității serviciilor 

educaționale și a accesului elevilor la 

acestea prin măsuri active de optimizare 

a procesului instructiv-educativ 

T.S. 4 - Dezvoltarea competenţelor 

resurselor umane ale școlii  prin formare 

profesională  în vederea utilizării și 

valorificării noilor tehnologii de 

informare şi comunicare, crearea unei 

culturi digitale pentru procesul de 

predare - învăţare - evaluare 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• În ferma școlii și în laboratorul de 

patiserie este posibilă desfășurarea  

în bune condiții  a instruirii practice 

pentru domeniile agricultură și 

industrie alimentară. 

• Biblioteca școlii este dotată cu un 

număr de peste 18000 de volume și 

• Nu există o sală de sport modernă. 

• Terenurile de sport nu sunt amenajate 

corespunzător 

• Dotarea fermei didactice este depășită 

tehnic 
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peste 55% dintre elevii școlii au fișe 

la bibliotecă 

• S-au achiziționat din fonduri 

guvernamentale și din fonduri 

proprii mijloace didactice moderne: 

videoproiectoare, fleep-chart, tablă 

inteligentă  

• S-a reamenajat laboratorul de 

științe, fizică și cel de industrie 

alimentară la standardele 

învățământului european. 

• S-a amenajat din resurse proprii un 

laborator fonetic 

• Existența unei săli de sport și a două 

terenuri de sport 

• Achiziționarea unui atomizor și a 

unui motocultor la ferma didactică 

• Existența unui plan de investiții cu 

scopul de a asigura securitatea 

elevilor și îmbunătățirea constantă a 

condițiilor de învățare din școală. 

• Slaba implicare a profesorilor și a 

părinţilor în atragerea de sponsorizări 

pentru modernizarea bazei materiale. 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

✓ Capacitatea de obţinere a fondurilor 

extrabugetare 

✓ Utilizarea sistemului electronic de 

achiziţii publice 

✓ Posibilitatea accesării unor proiecte 

cu finanţarea europeană. 

• Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice ce conduc la uzura morală 

a echipamentelor. 

 

RESURSE STRATEGIGE ȚINTE STRATEGICE 

• Fundamentarea proiectul de buget 

pe baza analizei de nevoi a tuturor 

compartimentelor  

• Burse pentru elevi şi alte ajutoare în 

sprijinul acestora. 

TS.1 - Creșterea calității serviciilor 

educaționale și a accesului elevilor la 

acestea prin măsuri active de optimizare a 

procesului instructiv-educativ 

 

 

 

PARTENERIATE/DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• parteneriate viabile și eficiente 

• existența unei rețele de parteneriat 

între școală și numeroase instituții și 

organizații: CJRAE, angajatori 

locali, A.J.O.F.M., Camera de 

Comerț, Poliție, Consiliul Local 

pentru a furniza consiliere și 

orientare privind cariera 

• Rezultate slabe la examenul de 

bacalaureat 

• Nu toți agenții economici cooptați 

manifestă interes și disponibilitate 

pentru a se implica în activitățile 

propuse de școală 
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• creşterea numărului de parteneriate 

educaţionale . 

 

• Mediul economic şi de afaceri este 

puţin interesat de susţinerea 

învăţământului. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• promovarea aspectelor pozitive prin 

media locală şi naţională. 

• Insuficienta implicare a unor cadre 

didactice în activităţile extraşcolare. 

RESURSE STRATEGIGE ȚINTE STRATEGICE 

• necesitatea formării continue a 

adulților 

• deschidere din partea comunităţii 

locale 

• îmbunătățirea activității de 

marketing școlar pentru atragerea 

unor elevi cu o pregătire inițială mai 

bună 

• implicarea unui număr mai mare de 

părinți în activitățile școlii, în 

vederea scăderii absenteismului si 

prevenirii abandonului.  

 

 

TS.5 - Susținerea și dezvoltarea educației 

permanente, a educației adulților și a 

oportunităților de învățare susținute prin 

proiecte educative și europene 

 

 

 

 ANALIZA DIN PERSPECTIVA STANDARDELOR DE CALITATE 

 

Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

1.1.Existenţa,

structura şi 

conţinutul 

documentelo

r proiective 

(proiectul de 

dezvoltare şi 

planul de 

implementare

) 

1.1.1. 

Existenţa 

proiectului de 

dezvoltare pe 

termen mediu 

(3-5ani) 

pentru 

organizaţia 

furnizoare de 

educaţie, 

având cel 

puţin 

elementele 

prevăzute la 

autorizare. 

1.1.1.1. Existenţa 

planului de acțiune 

al școlii (PAS) pe 

termen mediu (3-

5ani), având cel 

puţin următoarele 

elemente: misiune, 

viziune, ținte 

strategice, analiza 

mediului extern și 

a mediului intern, 

evaluarea 

capacității școlii de 

a răspunde 

nevoilor 

identificate, 

Există Planul de Acţiune al Şcolii PAS 

pentru perioada 2014 – 2019 pe termen 

mediu (5 ani), având cel puţin structura 

şi perioada de viaţă recomandată de 

Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei şi 

menţionată în ROF-UIP aprobat.  

 

Structura Planului de Acţiune al Şcolii 

PAS, conform ROF-UIP, este: 

Prezentarea unităţii de învăţământ, 

Analiza de nevoi - Diagnoza mediului 

extern - analiza PESTEL, Diagnoza 

mediului intern – analiza SWOT, 

Viziunea, Misiunea, Obiectivele 

strategice, Obiectivele generale, PAS - 

5 ani: funcţia managerială/ obiective/ 
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Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

priorități generale, 

obiective 

specifice, 

indicatori de 

realizare, plan 

operațional anual. 

termen de realizare/ stadiu de realizare/ 

resurse necesare/ responsabilităţi/ 

indicatori de performanţă/ rezultate 

aşteptate, Planurile operaţionale anuale. 

 

Ciclul de viaţă al proiectului este de 5 

ani întrucât planurile şi programele 

proprii reflectă o perioadă optimă în 

care se pot aplica strategiile alese, pot fi 

operaţionalizate anual obiectivele 

generale şi specifice şi, mai ales, poate 

fi realizată analiza rezultatelor pe 

termen lung. De asemenea, perioada de 

5 ani acoperă cel puţin o legislatură a 

administraţiei publice locale care 

susţine din punct de vedere financiar 

bugetul de venituri şi cheltuieli ale 

Colegiului Agricol şi de Industrie 

Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud 

Iaşi implicit implementarea obiectivelor 

strategice. 

1.1.1.2. 

Elaborarea PAS 

într-un limbaj clar 

și accesibil 

persoanelor care 

nu lucrează în 

domeniul 

educației și 

formării 

profesionale. 

A fost elaborată o procedură privind 

elaborarea şi revizuirea Planului de 

Acţiune al Şcolii PAS. Anual este 

numită o comisie, coordonată de 

Director, pentru revizia PAS. 

 

Planul de Acţiune al Şcolii PAS sunt 

documente elaborate într-un limbaj clar 

şi accesibil beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi. 

 

Misiunea, viziunea şi obiectivele 

strategice sunt aduse la cunoştinţa 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

1.1.2.Îndepli

nirea 

scopurilor şi 

1.1.2.1.Îndeplinir

ea indicatorilor de 

realizare stabiliți 

Au fost elaborate Rapoartele anuale de 

activitate, care au urmărit evaluarea 

îndeplinirii indicatorilor stabiliţi prin 
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Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

a obiectivelor 

stabilite prin 

proiectul de 

dezvoltare şi 

prin planurile 

de 

implementar

e, pentru 

întreaga 

perioadă de 

autorizare 

provizorie, 

după caz. 

în planurile 

operaționale 

anuale, pentru 

întreaga perioadă 

de autorizare 

provizorie. 

Planurile operaţionale, pentru întreaga 

perioadă a PAS prin realizarea unui 

studiu diagnostic. 

 

Ţintele strategice stabilite în Planul de 

Acţiune al Şcolii pentru perioada 2014 – 

2019 sunt: 

1. Creșterea calității învățământului la 

standarde europene și centrarea 

educației pe elev 

2. Adaptarea ofertei educaționale atât la 

nevoile elevilor cât și la cerințele de pe 

piața muncii la nivel național și 

european 

3. Promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții în vederea creșterii 

competitivității, a dezvoltării personale 

și a potențialului de angajare 

4. Reducerea anuală a ratei 

absenteismului școlar cu minim 5% prin 

identificarea corectă a cauzelor și prin 

aplicarea unor soluții optime 

5. Utilizarea în procesul instructiv-

educativ a unor strategii de instruire 

diferențiată a elevilor 

6. Evaluarea cu scop de orientare și 

optimizare a învățării 

7. Îmbunătățirea competențelor de 

lectură a elevilor 

8. Creșterea gradului de inserție pe piața 

muncii a absolvenților cu minimum 3% 

în 2018 față de 2017 

9. Implicarea activă a 70% dintre cadrele 

didactice în activitățile de perfecționare: 

grade didactice, cursuri postuniversitare, 

conferințe, sesiuni de comunicări 

științifice, doctorate, cursuri de formare 

etc., în raport cu tendințele de dezvoltare 
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Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

personală și ale școlii, în vederea 

îmbunătățirii calității procesului de 

învățământ și a realizării unui 

învățământ de tip european 

10. Formarea unei atitudini deschise în 

relațiile profesor-elev pentru crearea 

unui climat favorabil obținerii 

performanțelor 

11. Generalizarea utilizării 

calculatorului și a noilor tehnologii în 

cadrul procesului instructiv-educativ 

12. Creșterea gradului de implicare a 

partenerilor în procesul de instruire 

13. Asigurarea condițiilor materiale 

optime pentru realizarea activităților 

instructiv-educative 

14. Implicarea școlii în parteneriate și 

colaborări externe 

Conform studiului diagnostic realizat la 

nivelul şcolii şi care prezintă o atentă 

analiză a mediului intern şi extern bazată 

atât pe itemi calitativi cât şi pe itemi 

cantitativi, se constată o îndeplinire în 

procent de 100% a obiectivelor 

strategice. 

1.1.2.2. 

Revizuirea 

acţiunilor PAS pe 

baza rapoartelor 

de analiză a 

planurilor 

operaţionale 

pentru anul 

precedent. 

Anual, Planul de Acţiune al Şcolii PAS 

este revizuit pe baza analizelor SWOT şi 

PESTEL efectuate în cadrul Rapoartelor 

anuale de analiză pentru anul şcolar 

precedent. 

1.1.3. 

Fundamentar

ea proiectului 

de dezvoltare 

1.1.3.1. 

Fundamentarea 

planului de 

acțiune al școlii pe 

Planul de Acţiune al Şcolii PAS preia 

din Planul local de acţiune pentru 

învăţământ (PLAI) analizele diagnostic 

şi obiective relevante pentru misiunea 
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Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

pe analiza 

contextului 

socio-

economic şi 

cultural în 

care va 

funcţiona 

organizaţia 

furnizoare de 

educaţie. 

Pentru 

organizaţiile 

furnizoare de 

educaţie care 

fac parte din 

învăţământul 

profesional şi 

tehnic, 

proiectul de 

dezvoltare se 

fundamentea

ză pe planul 

local de 

acţiune 

pentru 

învăţământ – 

PLAI şi pe 

planul 

regional de 

acţiune 

pentru 

învăţământ–

PRAI. 

planul local de 

acțiune pentru 

învățământ 

(PLAI). 

Colegiului Agricol şi de Industrie 

Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud. 

Iaşi. 

1.1.3.2. 

Fundamentarea 

planului de 

acțiune al școlii 

pe planul regional 

de acțiune pentru 

învățământ 

(PRAI). 

Planul de Acţiune al Şcolii PAS preia 

din Planul regional de acţiune pentru 

învăţământ (PRAI) analizele diagnostic 

şi obiectivele relevante pentru misiunea 

Colegiului Agricol şi de Industrie 

Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud. 

Iaşi. 

1.1.3.3. Proiectul 

de dezvoltare şi 

planurile de 

implementare 

(operaţionale) 

include elemente 

specifice 

educației 

interculturale/ 

pentru diversitate. 

Proiectul de dezvoltare şi planurile de 

implementare (operaţionale) includ 

elemente specifice educației 

interculturale/ pentru diversitate care 

decurg din aplicarea strategiilor locale şi 

regionale din acest domeniu. 

 

Astfel, Ţinta strategică  “Asigurarea  

și promovarea calității serviciilor 

educaționale” este însoţită de 

obiectivul ”Asigurarea accesului 

tuturor elevilor la educație prin  

eliminarea discriminării și segregării 

– diminuarea cu 10% a elevilor care 

nu frecventează din motive financiare 

prin acordarea unui număr de 10 

burse din fonduri proprii” 

 1.1.4. 

Fundamentar

ea noului 

proiect de 

dezvoltare pe 

1.1.4.1. 

Autoevaluarea și 

stabilirea anuală a 

îmbunătățirilor 

necesare în 

Comisia de lucru constituită pentru 

elaborarea/ revizia PAS utilizează 

analizele efectuate în Raportul anual de 

activitate, re-actualizează bazele de date 

şi realizează o autoevaluare. 
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Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

rezultatele 

proiectului 

anterior (se 

aplică 

unităţilor 

şcolare 

acreditate 

pentru care 

perioada de 

autorizare a 

fost mai 

lungă decât 

durata de 

viaţă a 

proiectului de 

dezvoltare). 

elaborarea și 

implementarea 

PAS. 

Se utilizează şi Raportul de monitorizare 

elaborat de Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii CEAC pentru 

indicatorul 1.1. Existenţa, structura şi 

conţinutul documentelor proiective 

(proiectul de dezvoltare şi planul de 

implementare). 

Comisia pentru revizia PAS identifică 

anual îmbunătăţirile necesare.  

1.1.4.2. 

Revizuirea anuală 

a PAS pe baza 

îmbunătățirilor 

stabilite în urma 

autoevaluării și a 

recomandărilor 

formulate în urma 

monitorizării 

externe. 

Anual are loc revizia Planului de 

Acţiune al Şcolii PAS şi a PAS în cadrul 

unei comisii de lucru constituite cu acest 

scop. 

Comisia de lucru utilizează şi Rapoartele 

de evaluare externă elaborate anterior cu 

prilejul evaluării realizate de ARACIP. 

 1.1.5. 

Formularea 

clară a 

viziunii şi a 

misiunii 

asumate de 

organizaţia 

furnizoare de 

educaţie 

1.1.5.1. 

Formularea clară 

a viziunii școlii. 

Viziunea şcolii este elaborată, în cadrul 

Planului de Acţiune al Şcolii PAS, în 

funcţie de analizele diagnostic pentru 

mediile intern şi extern. 

Viziunea şcolii este formulată clar, într-

un limbaj accesibil tuturor 

beneficiarilor. 

“În viziunea şcolii noastre, procesul 

instructiv-educativ trebuie să satisfacă 

cerinţele învăţământului modern 

european, să ofere clienţilor noştri 

servicii educaţionale de calitate, care să 

atingă indicatorii şi standardele de 

referinţă impuse de normele calităţii. 

Ne propunem ca, prin calitatea 

serviciilor, să satisfacem încrederea 

publică, să contribuim la dezvoltarea 

personală a clienţilor noştri prin 

formarea capacităţilor cognitive, 
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formarea şi dezvoltarea unui larg 

spectru de competenţe generale şi 

specializate şi prin însuşirea de către 

aceştia a valorilor civice, morale şi 

europene. Concepem şcoala ca pe o 

instituţie capabilă să se integreze în 

normele europene şi naţionale, 

deschisă către comunitate care susţine 

dezvoltarea, ca o instituţie care 

valorizează diversitatea şi diferenţele 

clienţilor noştri, ca o şcoală incluzivă, 

facilitând accesul şi participarea la 

procesul  instructiv-educativ în care 

sunt cuprinşi toţi actorii educaţionali şi 

factorii interesaţi, tinzând să ajungă un 

adevărat lider de formare profesională 

continuă  în domeniu” 

1.1.5.2. 

Formularea clară 

a misiunii 

asumate de 

școală. 

Misiunea şcolii este elaborată, în cadrul 

Planului de Acţiune al Şcolii PAS, după 

ce au fost realizate analizele diagnostic 

pentru mediile intern şi extern. 

 

Misiunea şcolii este formulată clar, într-

un limbaj accesibil tuturor 

beneficiarilor. 

“Colegiul Agricol şi de Industrie 

Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi 

urmând tradiţia liceelor agricole îşi 

propune asigurarea unei educaţii de 

calitate care să corespundă cerinţelor 

comunităţii locale şi nu numai, 

asigurarea unui parcurs individualizat 

de formare şi dezvoltare, asigurarea 

formării viitorilor cetăţeni  activi, 

responsabili, întreprinzători, 

comunicativi, capabili de integrare 

socială, buni antreprenori care să 

conştientizeze importanţa învăţării. pe 
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tot parcursul vieţii în cadrul 

comunităţii europene.” 

 1.1.6. 

Definirea 

unor 

scopuri/ţinte 

strategice 

care vor fi 

realizate în 

perioada de 

aplicare a 

proiectului de 

dezvoltare. 

1.1.6.1.Definirea 

unor ţinte 

strategice realiste, 

clar formulate, 

măsurabile 

Având în vedere punctele tari şi 

oportunităţile constatate la analiza 

SWOT, dar urmărind şi compensarea 

punctelor slabe şi evitarea ameninţărilor 

au fost concepute obiectivele strategice, 

utilizând toate tipurile de resurse de care 

dispune şcoala. 

 

Au fost definite initial 14 ţinte 

strategice necesare atingerii misiunii 

şcolii, pentru fiecare dintre acestea fiind 

dezvoltate obiective generale realiste, 

clar formulate, măsurabile. 

1.1.6.2. 

Concordanța 

țintelor strategice 

cu misiunea școlii 

și cu diagnoza 

rezultată în urma 

analizei mediului 

extern și intern. 

Au fost definite domeniile prioritare, pe 

care Colegiul Agricol şi de Industrie 

Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud. 

Iaşi doreşte să le dezvolte/ să le 

îmbunătăţească: management, 

asigurarea calităţii, curriculum, resurse 

umane, baza materială, relaţii 

comunitare. Aceste domenii corespund 

cu misiunea Colegiului Agricol şi de 

Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi şi cu diagnoza 

rezultată în urma analizei mediului 

extern şi intern. 

 

Pornind de la studiul diagnostic realizat, 

de la viziunea asumată şi viziunea 

definită, în Proiectul de dezvoltare 

instituţională 2014 – 2019, Colegiului 

Agricol şi de Industrie Alimentară 

“Vasile Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi   şi-a 

stabilit inițial 14 ţinte strategice după 

cum urmează: 

1. Creșterea calității învățământului la 
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standarde europene și centrarea 

educației pe elev 

2. Adaptarea ofertei educaționale atât la 

nevoile elevilor cât și la cerințele de pe 

piața muncii la nivel național și 

european 

3. Promovarea învățării pe tot parcursul 

vieții în vederea creșterii 

competitivității, a dezvoltării personale 

și a potențialului de angajare 

4. Reducerea anuală a ratei 

absenteismului școlar cu minim 5% prin 

identificarea corectă a cauzelor și prin 

aplicarea unor soluții optime 

5. Utilizarea în procesul instructiv-

educativ a unor strategii de instruire 

diferențiată a elevilor 

6. Evaluarea cu scop de orientare și 

optimizare a învățării 

7. Îmbunătățirea competențelor de 

lectură a elevilor 

8. Creșterea gradului de inserție pe piața 

muncii a absolvenților cu minimum 3% 

în 2016 față de 2015 

9. Implicarea activă a 70% dintre cadrele 

didactice în activitățile de perfecționare: 

grade didactice, cursuri postuniversitare, 

conferințe, sesiuni de comunicări 

științifice, doctorate, cursuri de formare 

etc., în raport cu tendințele de dezvoltare 

personală și ale școlii, în vederea 

îmbunătățirii calității procesului de 

învățământ și a realizării unui 

învățământ de tip european 

10. Formarea unei atitudini deschise în 

relațiile profesor-elev pentru crearea 

unui climat favorabil obținerii 

performanțelor 
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11. Generalizarea utilizării 

calculatoruluiși a SMART 

BOARDULUI în cadrul procesului 

instructiv-educativ 

12. Creșterea gradului de implicare a 

partenerilor în procesul de instruire 

13. Asigurarea condițiilor materiale 

optime pentru realizarea activităților 

instructiv-educative 

14. Implicarea școlii în parteneriate și 

colaborări externe 

 

Există, de asemenea, o concordanţă între 

stabilirea obiectivelor strategice şi 

generale cu formularea obiectivelor 

specific, pe compartimente, 

operaţionalizate în Planurile 

operaţionale anuale. 

 1.1.7.Motivar

ea necesităţii, 

fezabilităţii şi 

a 

oportunităţii 

noului 

proiect de 

dezvoltare 

1.1.7.1. 

Motivarea 

necesităţii şi a 

oportunităţii 

PAS. 

A fost realizată motivarea necesităţii şi 

oportunităţii noului proiect de 

dezvoltare prin analiza mediului intern, 

descris utilizând două metode de 

diagnoză şi de analiză de nevoi: 

PESTEL şi SWOT.  

 

Există resursele necesare îndeplinirii 

proiectului prognozat, Colegiul Agricol 

şi de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi beneficiind 

permanent de sprijinul Consiliului 

Local. 

 

Din analiza Planului de Acţiune al Şcolii 

PAS se constată faptul că motivarea 

necesităţii noului proiect de dezvoltare 

are la bază evoluţia rapidă a societăţii, 

schimbările frecvente care apar în 

domeniul tehnologic şi modificările 

1.1.7.2. 

Motivarea 

fezabilităţii PAS. 
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legislative din domeniul educaţiei, toate 

acestea impunând realizarea unui nou 

plan sau, după caz, revizia anaulă a 

acestuia. Astfel, utilizând diferite 

metode de diagnoză şi realizând atent 

analiza de nevoi s-au elaborat analize 

cantitative şi calitative, analiza SWOT, 

rapoarte privind starea şi calitatea 

învăţământuluit, rapoarte de 

autoevaluare internă care să asigure 

îndeplinirea scopului fundamental de a 

pregăti elevii prin programele de 

educaţie oferite de Colegiul Agricol şi 

de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi în direcţia 

formării personalităţilor complexe, 

creative, cu spirit critic, instruite şi 

educate la cele mai înalte standarde. 

 1.1.8.Afişare

a la loc 

vizibil a 

misiunii şi a 

Ţintelor 

strategice. 

1.1.8.1. Afişarea 

la loc vizibil a 

misiunii școlii. 

Misiunea şi obiectivele strategice sunt 

afişate la loc vizibil atât pentru elevi şi 

cadre didactice cât şi pentru părinţi şi 

comunitatea locală. 

 

Afişajul este realizat atât pe holul 

principal al şcolii, cât şi în sălile de 

clasă şi cancelarie. 

1.1.8.2. Afişarea 

la loc vizibil a 

ţintelor strategice. 

 1.1.9. 

Cunoaşterea 

misiunii şi a 

ţintelor 

strategice de 

către cadrele 

didactice, 

elevi, părinţi, 

autorităţi 

locale, 

comunitate în 

general. 

1.1.9.1. 

Cunoaşterea 

misiunii şi a 

ţintelor 

strategice de 

către cadrele 

didactice, elevi, 

părinţi. 

- Misiunea şi obiectivele strategice ale 

şcolii sunt afişate la loc vizibil pentru 

beneficiarii direcţi şi indirecţi 

- La şedinţele cu părinţii se discută 

despre misiunea şi obiectivele 

strategice ale Colegiului Agricol şi de 

Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi 

- În cadrul Consiliului Profesoral se 

discută despre misiunea şi obiectivele 

strategice ale Colegiului Agricol şi de 

Industrie Alimentară “Vasile 
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Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi cu prilejul  

reviziei anuale a Planului de Acţiune 

al Şcolii PAS 

- Pe baza procedurii de colectare a 

feedback-ului PO.CEAC.03, au fost 

aplicate chestionare privind 

cunoaşterea misiunii şi a obiectivelor 

strategice de către cadrele didactice, 

elevi, părinţi. 

- Interpretarea rezultatelor activităţii de 

evaluare dovedeşte că misiunea şi 

obiectivele strategice sunt cunoscute 

de majoritatea persoanelor 

chestionate. 

1.1.9.2. 

Cunoaşterea 

misiunii şi a 

ţintelor strategice 

de către agenții 

economici locali 

din domeniile de 

pregătire 

profesională 

școlarizate, de 

către autorităţile 

locale, 

comunitate, în 

general. 

-     Misiunea şi obiectivele strategice 

ale şcolii sunt afişate la loc vizibil 

pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi 

-     Pliantele de promovare a ofertei 

educaţionale a Colegiului Agricol şi 

de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi sunt 

distribuite agenţilor economici, 

Consiliului local, agenţiilor media 

locale şi regionale 

-     Interpretarea rezultatelor activităţii 

de evaluare dovedeşte că misiunea şi 

obiectivele strategice sunt cunoscute 

de majoritatea persoanelor 

chestionate. 

 1.1.10. 

Concordan

ţa viziunii, 

misiunii şi 

a ţintelor 

strategice 

cu tipul 

organizaţie

i furnizoare 

1.1.10.1.Concor

danţa viziunii, 

misiunii şi a 

ţintelor strategice 

cu tipul școlii 

(mărime, mediu 

de rezidență al 

elevilor etc). 

Viziunea, misiunea şi obiectivele 

strategice au fost stabilite prin Planul de 

Acţiune al Şcolii PAS având în vedere 

atât strategia de dezvoltare a 

învăţământului vocaţional şi tehnic cât şi 

strategiile de dezvoltare ale judeţului şi 

localităţii. 

 

Colegiul Agricol şi de Industrie 1.1.10.2. 
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de 

educaţie, 

cu forma şi 

nivelul de 

educaţie la 

care 

aceasta 

funcţionea

ză. 

Concordanţa 

viziunii, misiunii 

şi a ţintelor 

strategice cu 

nivelul de 

calificare, 

domeniile de 

pregătire/ 

profilele, 

calificările 

școlarizate. 

Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud. 

Iaşi îşi propune dezvoltarea de programe 

de studii adaptate la piaţa muncii, astfel 

încât viziunea, misiunea şi obiectivele 

strategice sunt în concordanţă cu 

domeniile de pregătire şi calificările 

şcolarizate. 

 1.1.11. 

Definirea 

etapelor în 

realizarea 

proiectului de 

dezvoltare şi 

a 

principalelor 

categorii de 

resurse 

utilizate 

pentru 

realizarea 

proiectului. 

1.1.11.1. 

Definirea 

etapelor în 

realizarea PAS. 

Planul de acţiune a şcolii PAS este 

elaborat pe baza unei proceduri 

operaţionale care descrie etapele şi 

conţinutul documentelor de prognoză. 

Planul de implementare pe termen lung 

şi Planul operaţional anual conţin 

etapele de realizare, resursele umane, 

finaciare, materiale, de informaţie. 

 

Pentru fiecare dintre opţiunile strategice 

au fost elaborate Planuri de 

implementare şi operaţionale: Planul de 

parteneriate școlare privind colaborarea 

cu agenţii economici și cu alţi factori 

direct interesaţi, Planul pentru reţele 

interne de colaborare (între școli), Planul 

operaţional pentru reţelele de colaborare 

între școli la nivel extern (principalii 

parteneri externi), Planul operaţional 

pentru activităţi de tranziţie de la școală 

la locul de muncă, Planul managerial al 

comisiei de perfecționare, Planul 

activităților educative, Planul de acţiune 

în cadrul programelor strategiei 

naţionale de acţiune comunitară, Planul 

operațional privind prevenirea și 

combaterea violenței în mediul școlar, 

1.1.11.2. 

Definirea 

principalelor 

categorii de 

resurse umane, 

financiare, 

materiale, de 

informație, 

utilizate pentru 

realizarea 

PAS.  
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Planul operațional privind prevenirea și 

reducerea absenteismului și abandonului 

școlar, Planul operațional privind 

orientarea școlară și profesională. 

 1.1.12.Preciz

area 

indicatorilor 

de realizare şi 

a 

modalităţilor 

de evaluare a 

atingerii 

ţintelor 

propuse. 

1.1.12.1. 

Precizarea 

indicatorilor de 

realizare a 

țintelor propuse. 

Indicatorii de realizare sunt precizaţi în 

Planul de dezvoltare pe termen lung şi în 

Planurile operaţionale anuale. 

 

Modalităţile de evaluare a atingerii 

ţintelor propuse sunt menţionate în PAS, 

iar rezultatele evaluării sunt descries în 

rapoartele anuale de activitate. 

1.1.12.2. 

Precizarea 

modalităţilor de 

evaluare a 

atingerii ţintelor 

propuse. 

 1.1.13.Elabor

area, pe baza 

proiectului de 

dezvoltare, a 

planului 

operaţional/p

lanului de 

implementar

e a 

proiectului, 

pentru primul 

an în care 

acesta se 

aplică. 

1.1.13.1.Elaborar

ea unui plan 

operațional anual 

organizat pe 

măsuri/ acțiuni. 

Planul operaţional anual este un 

document de prognoză detaliat, care 

cuprinde atât resursele necesare 

implementării obiectivelor strategice şi 

generale, cât şi indicatorii de realizare şi 

rezultatele aşteptate. 

 

Acţiunile planificate sunt corelate atât cu 

ţintele strategice propuse cât şi cu 

obiectivele strategice specifice 

compartimentelor Colegiului Agricol şi 

de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi. 

 

Astfel, Planul operațional privind 

prevenirea și reducerea absenteismului 

și abandonului școlar descrie măsurile 

concrete de urmat în anul şcolar current 

şi este corelat cu Ţinta stratgică 4. 

Reducerea anuală a ratei absenteismului 

școlar cu minim 5% prin identificarea 

corectă a cauzelor și prin aplicarea unor 

soluții optime 

1.1.13.2. 

Corelarea 

măsurilor/acțiunil

or planificate cu 

țintele strategice 

propuse. 
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 1.1.14. 

Planul de 

implementa

re va 

cuprinde 

programe 

sau acţiuni. 

Pentru 

fiecare 

program/ 

acţiune sunt 

precizate: 

obiectivele 

(definite în 

termini de 

rezultate 

aşteptate), 

resursele 

(umane, 

materiale, 

financiare, 

de 

informaţie, 

de 

expertiză, 

etc.) 

utilizate, 

termenele 

de realizare, 

responsabili

tăţile, 

precum şi 

indicatorii 

de realizare 

(reperele 

observabile 

ale atingerii 

obiectivelor 

1.1.14.1. 

Precizarea 

rezultatelor 

așteptate și a 

indicatorilor de 

realizare pentru 

fiecare măsură/ 

acțiune 

planificată. 

Planul de implementare pe termen lung 

şi Planurile operaţionale anuale cuprind 

activităţi/ acţiuni.  

 

Pentru fiecare activitate/ acţiune sunt 

precizate: obiectivele, resursele (umane, 

materiale, financiare, de informaţie, de 

expertiză etc.) utilizate, termenele de 

realizare, responsabilităţile, precum şi 

indicatorii de realizare şi rezultatele 

aşteptate. 

 

Exemple: 

Activitatea “Implicarea unui cât mai 

mare de elevi în  concursul ”Proiecte de 

mediu” și  al revistelor școlare are ca 

termen de realizare “Permanent” 

deoarece se desfăşoară pe întreaga 

perioadă didactică a anului şcolar, sunt 

precizate ca resurse necesare: “Resurse 

umane, resurse materiale şi financiare, 

resurse informaţionale”, au fost numiţi 

responsabilii. 

1.1.14.2. 

Precizarea 

resurselor 

necesare pentru 

fiecare măsură/ 

acțiune 

planificată. 

1.1.14.3. 

Precizarea 

termenelor de 

realizare pentru 

fiecare măsură/ 

acțiune 

planificată. 

1.1.14.4. 

Precizarea 

responsabilităţilo

r pentru fiecare 

program/ acţiune 

din planul de 

implementare. 

1.1.14.5. 

Precizarea 

indicatorilor de 

realizare utilizate 

pentru fiecare 

program/ acţiune 

din planul de 

implementare. 
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propuse). 

 1.1.15. 

Prezentarea 

rezultatelor 

participării 

organizaţiei 

la alte 

proiecte 

educaţionale 

dezvoltate la 

nivelul şcolii, 

al comunităţii 

locale, la 

nivel 

naţional. 

1.1.15.1. 

Prezentarea 

rezultatelor 

participării școlii 

la alte proiecte de 

educație și 

formare 

profesională 

dezvoltate la 

nivelul şcolii sau 

al comunităţii 

locale. 

Colegiul Agricol şi de Industrie 

Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud. 

Iaşi şi-a propus, în cadrul PAS şi 

operaţionalizat în Planurile operaţionale 

anuale, iniţierea şi participarea la 

proiecte educaţionale complexe 

dezvoltate la nivelul şcolii, al 

comunităţii locale, la nivel naţional sau 

internaţional. 

 

Ca rezultate ale participării Colegiului 

Agricol şi de Industrie Alimentară 

“Vasile Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi la alte 

proiecte de educație și formare 

profesională dezvoltate la nivelul şcolii 

sau al comunităţii locale menţionăm: 

Realizarea de parteneriate  cu:  Muzeul 

Mihail Sadoveanu, Casa   Pogor, Teatrul 

Național, Grădina Botanică în vederea 

desfășurării unor activități  

1.1.15.2. 

Prezentarea 

rezultatelor 

participării școlii 

la alte proiecte de 

educație și 

formare 

profesională 

dezvoltate la 

nivel naţional sau 

internaţional. 

 1.1.16. 

Prezentarea 

bugetului 

estimate 

necesar 

pentru 

realizarea 

proiectului de 

dezvoltare şi 

a bugetului 

detaliat 

pentru 

programele/ 

acţiunile 

1.1.16.1. 

Prezentarea 

bugetului 

estimate necesar 

pentru realizarea 

măsurilor/ 

acțiunilor 

menționate în 

PAS. 

PAS cuprinde acţiunile/ activităţile 

necesare atingerii obiectivelor strategice 

şi resursele financiare necesare atingerii 

acestora. 

 

Anual, bugetul de venituri şi cheltuieli 

este proiectat în funcţie de obiectivele 

strategice incluse în PAS, care 

reprezintă cadrul de dezvoltare 

preconizată a Colegiului Agricol şi de 

Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi. 

 

 

1.1.16.2.  

Adecvarea 

bugetului la 

dezvoltarea 

preconizată a 
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Indicator 

 

Descriptori 
Descriptori 

specifici 
Explicaţii 

cuprinse în 

planul 

operaţional 

pentru primul 

an de 

funcţionare. 

Adecvareaa 

cestuia la 

dezvoltarea 

preconizată a 

unităţii de 

învăţământ. 

unităţii de 

învăţământ. 

 

 1.1.17. 

Existenţa, în 

proiectul de 

dezvoltare şi 

în planul de 

implementar

e a 

elementelor 

de dezvoltare 

a unui 

învăţământ 

incluziv (de 

asigurare a 

egalităţii de 

şanse în 

educaţie şi de 

sprijinire a 

elevilor din 

grupuri 

sociale 

defavorizate, 

respectiv a 

celor cu 

cerinţe 

educaţionale 

speciale). 

1.1.17.1. 

Existenţa, în 

PAS, a 

elementelor de 

asigurare a 

egalităţii de şanse 

în educaţie şi de 

sprijinire a 

elevilor din 

grupuri sociale 

defavorizate. 

PAS cuprinde elementelor de asigurare  

a egalităţii de şanse în educaţie şi de 

sprijinire a elevilor din grupuri sociale 

defavorizate prin programele de burse 

oferite: burse sociale, “Bani de liceu”, 

“Bursa profesională” etc. 

 

În ceea ce priveşte sprijinirea elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, Colegiul 

Agricol şi de Industrie Alimentară 

“Vasile Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi aplică 

o procedură privind pregătirea 

suplimentară a elevilor din această 

categorie. 

1.1.17.2. 

Existenţa în PAS 

a elementelor de 

sprijinire a 

elevilor cu cerinţe 

educaţionale 

speciale. 

 



 

107 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII   2019-2025    PLANURI OPERAŢIONALE  2019-2020 

ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE 

Nr. 

crt. 

Domeniul/ 

Specializare 

Argumente Strategii 

1 Agricultură  

 

- acoperă un segment mare de piață 

dintr-un sector de activitate aflat în 

creștere în zonă (sursa - PLAI); 

 

- dezvoltarea produsului prin 

lărgirea segmentului de piață 

pe care îl deservește: 

creșterea ponderii calificării 

pe nivel 4 și a formării 

adulților. 

 

2 

 

 

 

Industrie 

alimentară 

- acoperă un segment mare de piață 

dintr-un sector de activitate aflat în 

creștere în zonă (sursa - PLAI); 

- solicitarea din partea elevilor este 

mare (sursa-opțiunile elevilor la 

înscrierea în clasa a -IX- a). 

-intensificarea acțiunilor 

pentru  menținerea 

numărului de clase  

- dezvoltarea de noi 

parteneriate în vederea 

angajării mai rapide pe piața 

muncii  

3 
Protecția 

mediului 

- solicitarea din partea elevilor a 

scăzut (sursa-opțiunile elevilor la 

înscrierea în clasa a - IX - a). 

- intensificarea eforturilor 

pentru a păstra sau crește 

segmentul de piață acoperit. 

4 

Turism și 

alimentație 

publică 

- acoperă un segment mare de piață 

dintr-un sector de activitate aflat în 

creștere în zonă (sursa - PLAI); 

- solicitarea din partea elevilor este 

mare (sursa-opțiunile elevilor la 

înscrierea în clasa a -IX- a). 

- intensificarea eforturilor 

pentru a păstra sau crește 

segmentul de piață acoperit 

5 Economic 

- acoperă un segment mare de piață 

dintr-un sector de activitate aflat în 

creștere în zonă (sursa - PLAI); 

- există în zonă concurența altor școli 

(sursa-anexe PRAI); 

- înscrierile sunt stabile, nu necesită 

o activitate de promovare intensă 

(sursa-opțiunile elevilor la înscrierea 

în clasa a –IXa) 

- menținerea produsului cu 

un număr redus de clase 

pentru atragerea unor elevi 

cu o pregătire inițială bună  

6 

Cursuri de 

formare 

profesională a 

adulților 

- activitate generatoare de venit 

(cursurile se oferă contra-cost); 

- cererea pe piață este stabilă, fără un 

cost mare al resurselor și dezvoltării 

(sursa-statisticile școlii). 

- există o concurență puternică din 

partea furnizorilor privați 

- menținerea produsului din 

profitul căruia se vor susține 

alte activități  

- dezvoltarea produsului prin 

extinderea ofertei de formare 

a adulților pe mai multe 

domenii. 
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Potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivelul Municipiului Iași 

structura pe sectoare ale economiei naționale a IMM-urilor este dată în graficul următor:  

 

 

iar topul sub-sectoarelor industriale cele mai dezvoltate din mediul urban la nivelul județului 

Iași este dat în graficul următor: 
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Tendințele de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic pe domenii de activitate  

în perioada 2013-2019 conform datelor rezultate din consultarea membrilor CLDPS sunt 

următoarele: 

- evoluția probabilă a domeniilor economice: 

• Agricultură trend crescător 

• Industrie trend descrescător 

• Construcții trend crescător  

• Comerț trend crescător 

• Servicii trend crescător 

 

ASIGURAREA CALITĂȚII 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacție pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaționale 

din domeniul învățământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute și a unor 

rezultate excelente care sunt solicitate și la care contribuie participanții la procesul de învățare 

și ceilalți factori interesați. 

Referitor la asigurarea calității procesului instructiv-educativ în anul școlar 2018-2019, 

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului României și Cadrul de asigurare a Calității 

– document din Proiectul pentru școlile ÎPT, s-a realizat diseminarea informațiilor către toți 

membrii personalului, reconstituirea Comisiei pentru asigurarea calității (CEAC) și planificarea 

activităților specifice  prin elaborarea Planului operațional privind  asigurarea calității și a 

Planului operațional privind implementarea instrumentelor pentru managementul 

calității, documente incluse în PAS. 

 

Resurse fizice și umane 

 

2.3.1 Resurse fizice 

În administrarea școlii există următoarele clădiri: 3 corpuri clădire  școală, clădire 

cămin (modernizată), fermă didactică, sală de sport (care necesită modernizare urgentă), 

cantină, cabinet medical. 

             Spațiile destinate procesului de învățământ sunt următoarele: 

            -săli de clasă – 28,  
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-laboratoare - 6 din care:  fizică,  științe,  informatică, patiserie, industrie alimentară, 

mecanizare, 

            -cabinete - 8 din care: viticultură, pomicultură, protecția plantelor, industrie alimentară, 

mecanizare, protecția  muncii și P.S.I., legislație rutieră, matematică, limba română;   

            -ateliere școlare –2 de lăcătușerie; 

-ferma școală cu următoarele suprafețe: 1,6 ha plantație viticolă, 2,06 plantație 

pomicolă, 1,58 ha teren arabil și plantație legumicolă, 0,90 ha plantație de cătină, care este în 

proces de certificare ecologică, 0,42 parc dendrologic. Ferma  didactică are  o sistemă de mașini 

agricole depășită moral și fizic, care necesită reînnoire dar a fost completată baza materială a 

acesteia cu un atomizor, un motocultor și un tractor achiziționat în noiembrie 2019. 

Școala, la începutul anului școlar 2019-2020, dispune de echipamente IT și birotică : 

 -1 laboratoare informatică  (30+1,) echipat cu servere, scanere și 2 routere pentru 

conexiune Internet (2 linii - fibră optică) și un laborator la școala de șoferi. Toate birourile și 

cabinetele, inclusiv cancelaria sunt dotate cu calculatoare și imprimante de generație actuală. 

Dotarea IT se completează cu : 

              - bibliotecă : 3 calculatoare, 2 imprimante, xerox multifuncțional; 

 - 20 videoproiectoare, 6 laptop-uri, 3 ecrane de proiecție; 

              - 2 table interactive pentru aplicații multimedia școlare. 

Toate corpurile de clădire (inclusiv căminul) au acces Internet nelimitat. Școala dispune de 

Website disponibil la adresa: http://www.colegiuladamachi.ro și e-mail: 

gsvadamachi@yahoo.com. MEN a implementat Sistemul Informatic Integrat al Învățământului 

din România (SIIIR) care, prin programul său oferă posibilitatea de gestionarea bazelor de date. 

• Gradul de ocupare al căminului este maxim, deoarece condițiile de cazare și calitatea 

meselor servite la cantină au crescut constant.  

• 60% din mobilierul școlar este de tip clasic (bănci cu 2 locuri) nepermițând desfășurarea 

activităților de învățare centrată pe elev (sursa: evidențele școlii privind mijloacele fixe și 

obiectele de inventar) și 20% este de tip individual; 

• Serviciile secretariat și contabilitate au fost dotate cu calculatoare și software specific, 

actualizat permanent, achiziționate din resurse extrabugetare (sursa: evidențe financiare) 

• Casieria școlii dispune de sistem de alarmă automat, existând contract de prestări 

servicii cu firmă specializată pe acest domeniu; 

http://www.colegiuladamachi.ro/
mailto:gsvadamachi@yahoo.com
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•  Există la nivelul corpurilor principale de clădire (A,B,C) precum și în cămin sistem de 

supraveghere video dar care este perimat 

• Au fost asigurate toate corpurile de clădire ale instituției în anul școlar 2019-2020 prin 

venituri de la Consiliul Local 

 

2.3.2 Resurse umane 

• Personalul școlii este format din 48 cadre didactice cu norma de bază în unitatea noastră, 

cu o medie de vârstă de 40 ani.  

• În rândul cadrelor didactice din școală există 3 profesori metodiști ai I.Ș.J. Iași, 2-

reprezentanți în Consiliul Consultativ al inspectorilor de specialitate, 2 membri ai 

Corpului profesorilor mentori și 2 experți în Corpul Experților în Management 

Educațional; 

• 80 % dintre profesorii școlii au susținut cursuri de formare în anul școlar precedent și 

estimăm că acest proces va continua (sursa: chestionar profesori); 

• 100 % din personalul administrativ deține o calificare corespunzătoare postului ocupat, 

prestând servicii de calitate. 

• 82 % dintre părinții chestionați apreciază favorabil calitatea activității didactice din 

unitate ( sursa: chestionar părinți); 

• 75% dintre profesorii școlii consideră că principala valoare a școlii este calitatea 

colectivului didactic (sursa : chestionar profesori); 

• Comunicarea se face cu eficiență, existând și un grup yahoo pentru personalul didactic 

și auxiliar, iar cu părinții comunicarea se face telefonic, pe e-mail sau prin poștă. 

 

Investiții și realizări 

• completarea fondului de carte al bibliotecii cu peste 180 de volume pe parcursul anului 

școlar 2018-2019, prin donații; 

• realizarea unor parteneriate eficiente cu agenții economici care au sponsorizat școala cu 

material pentru completarea plantației de cătină și cu substanțe pentru realizarea 

tratamentelor fito-sanitare; 

• achiziționarea unei centrale în corpul A; 

• achiziționarea a 80 de paturi suprapuse pentru cămin și a 80 de saltele tip Relaxa 

• achiziționarea de lenjerie pentru cămin  
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• achiziționarea și dotarea cantinei cu materiale necesare servirii mesei elevilor 

• realizarea cabinetului de banqueting 

• reamenajarea cabinetelor de specialitate; 

• proiectarea la cămin pentru reamenajarea instalațiilor sanitare și a băilor și a instalației 

termice exterioare; 

• implementarea a 3 proiecte Erasmus+,  KA2 cu fonduri de la UE  de peste 170 000 euro, 

a proiectului ROSE și POCU. 

 

Consiliere și orientare 

S-a accentuat și permanentizat activitatea depusă de rețeaua pentru consiliere și 

orientare profesională realizată în parteneriat cu: AJOFM, ISJ, CCD, CJRAE, Consiliul 

Consultativ al Elevilor, Consiliul Reprezentativ al Părinților, Consiliul Local, Poliția 

Municipiului, Primăria Iași, agenții economici. Prin activitățile propuse, se urmărește creșterea 

gradului de inserție profesională a absolvenților și reducerea absenteismului școlar. 

 

Deficiențe: 

• nu toți diriginții se implică în consilierea și orientarea profesională a colectivelor pe care le 

coordonează. 

• Implicarea insuficientă a părinților în activitățile de monitorizare a procesului educativ -

evolutiv al copiilor. 

 

Calificări și curriculum 

Pentru anul școlar 2019-2020, s-a realizat un plan de școlarizare care, în urma unei 

analize de marketing, a avut ca obiective: 

• Valorificarea potențialului uman calificat și de specialitate și a unei baze tehnico- materiale   

solide, în sensul diversificării ofertei educaționale; 

• Creșterea atractivității școlii; 

• Identificarea opțiunilor elevilor pentru specializările din învățământul liceal și profesional; 

• Realizarea ofertei educaționale în corelație cu necesitățile identificate; 

• Sensibilizarea elevilor și a părinților față de serviciile și produsele oferite de școală; 

Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 a fost realizat în procent 

de 100 %  iar la școala profesională am susținut test de departajare. 
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Parteneriate și colaborare 

Nevoia de racordare a educației la viață, la cerințele și exigențele societății 

contemporane impune tot mai mult parteneriatul dintre școala noastră și agenții economici din 

zonă având ca obiective stabilirea unui echilibru între cererea și oferta educațională, 

valorificarea experienței în domeniu pentru formarea deprinderilor practice ale elevilor și 

integrarea socio-profesională absolvenților. 

 

Parteneriatul cu agenții economici 

• Au fost încheiate contracte cu agenții economici din zonă care să asigure condiții optime 

pentru pregătirea practică a elevilor; 

• Au fost realizate convenții de colaborare cu agenții economici precum: SC VEL PITAR IAȘI, 

SC Agropan Impex SRL, SC FAST SERVICE SRL (Cofetăria Frișcot), SC RARA COM SRL 

, PFA ASOCIAȚIA APICRIS NATURA Mihăiță Vasile Cristinel, SC SERVICE MAN SRL 

Iași , SC AUTOVIC SRL, SC AUTOPADOVA SRL, SC FULGER NAHCAR SRL, SC EURO 

MARKET JUNIOR SRL SC VELROM SA, SC CASTEL A SRL, SC DOPO POCO SRL, SC 

PETRU SRL,  SC LKW Marian SRL, SC Restaurant EIGO SRL, SC MVA ENEA SRL, SC 

XERXES LUX SRL, SC PALIBO CREME SRL, SC COMPLEX HOTELIER UNIREA, SC 

BRIO GROUP SRL, SC AGROINDUSTRIAL CERES, SC EAT&GO, SC AGER SERVICE 

GLASS SRL, SC FULGER WASH CAR SRL, S.C. REVICOM SMART SRL Iași, PF TANASA 

VALENTIN SRL, SC OREPAN SRL, SC TURBOLIDER SRL, SC ALCIS SRL, SC ROTTMARG 

SRL, SC EVOLUTION CAR SERVICE SRL, SC AUTOSERVICE BUS SRL, Soc.Agr.ASTRA, SC 

MCM BOUTIQUE SRL, SC PDP FOOD SRL.  

• Asigurarea instruirii practice a elevilor de nivel 3 și 4 la locuri de muncă specializate de pe 

fluxul tehnologic al agentului economic; 

• Elaborarea CDL - urilor în parteneriat cu agenții economici; 

• Realizarea unor vizite de documentare pentru elevi și profesori. 

 

 

Parteneriatul cu autoritățile locale 

În ultimii ani, colaborarea cu autoritățile locale s-a accentuat bazându-se pe 

reciprocitatea intereselor și pe sprijinul mutual și nu s-a rezumat doar la aspectele financiare. 
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•  Au fost realizate activități în parteneriat cu autoritățile locale precum: organizarea unor 

competiții sportive, sărbătorirea unor zile istorice, realizarea unor simpozioane educaționale la 

care au fost invitați reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local, ai Poliției și Bisericii. 

•  Monitorizarea activităților din școală este realizată și prin cooptarea reprezentanților 

Primăriei și ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al școlii. 

•  Oferta educațională a școlii este elaborată în parteneriat cu Consiliul Local care studiază 

tendințele actuale de pe piața forței de muncă și urmărește corelarea lor cu meseriile și  

specializările propuse de fiecare școală. 

 

Parteneriat cu alte instituții de învățământ 

1. agricultură : 

• Colaborare cu alte colegii și licee tehnologice din județ și din țară și instituții 

de profil pe domeniul agricol. 

2. industrie alimentară 

• Colaborare cu liceele tehnologice de profil din oraș. 

3. protecția mediului 

• Colaborare cu liceele tehnologice de profil din oraș. 

4. servicii 

• Colaborare cu liceele tehnologice de profil din oraș. 

Parteneriatul cu părinții 

• Comitetul de părinți este reprezentat în Consiliul de Administrație al școlii și participă la 

rezolvarea problemelor curente. 

• Părinții acordă periodic sprijin financiar școlii pentru realizarea unor activități extrașcolare, 

îmbunătățirea dotării cabinetelor. 

• Reprezentanții comitetului de părinți au fost consultați în elaborarea ofertei educaționale a 

școlii, a planului activităților extrașcolare. 

• Există Asociația CAIAVA – VIITOR VERDE IAȘI cu care s-a colaborat foarte bine și din 

fondurile căreia s-a dotat școala cu un televizor și o stație de amplificare cu boxe. 

Deficiențe: 

 Nu toți agenții economici cooptați manifestă interes și disponibilitate pentru a se implica în 

activitățile propuse de școală. 
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Populația școlarizată la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară  “Vasile Adamachi” 

variază de la an la an pentru fiecare formă de învățământ, observându-se o ușoară descreștere 

începând cu anul 2005 și apoi o revenire din 2015 până în prezent. 

Deși s-a preconizat o ușoară scădere a populației școlarizabile pentru perioada 2010- 

2019, la începutul anului școlar 2019-2020 numărul de clase propuse atât la nivel liceal dar și 

profesional s-a realizat în totalitate datorita unei strategii de promovare a școlii care a fost foarte 

eficientă. 

 

Pierderi pe cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare directă 

În anul școlar 2014-2015, promovabilitatea elevilor  la  bacalaureat a fost de 71,76% , 

unitatea noastră fiind pe locul 2 la nivel național dintre liceele agricole, în anul școlar 

2015-2016 procentul a scăzut la 27,59% (36,67% promoția curentă) și a crescut din nou în anul 

școlar 2016-2017 la 72,92% (42,5% pentru absolvenții din promoția curentă). În anul școlar 

2017-2018 procentul de promovabilitate a fost de 60,25% iar în anul școlar 2018-2019 

procentul de promovabilitate a fost de 53,41%. 

Procentul general realizat la nivelul școlii este cauzat de motivarea elevilor de a-și 

continua studiile dar și de nivelul de promovabilitate al seriilor anterioare, de întreruperea 

studiilor, pierderea legăturii cu mediul școlar, lipsa perseverenței și a pregătirii continue.  

Principalele cauze ale pierderilor înregistrate la sfârșitul anului  între anii 2014-2019 

sunt transferul în altă unitate de învățământ și exmatriculările. 

 

Evoluția numărului de elevi/cadru didactic în județul Iași 

La Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” personalul didactic 

este în proporție de 100% calificat, acest fapt asigurând un proces educativ de calitate. În anul 

școlar 2012-2013 raportul elev/cadru didactic a fost  a fost 17,08 în 2013-2014  a fost de 13,84, 

în 2014-2015 a fost de 16,08, în 2015-2016 de 15,06, iar în 2016-2017 de 15,06. În anul școlar 

2017-2018 raportul elev/cadru didactic a fost 11,28 la liceu și 15,25 la școala profesională, iar 

în anul școlar 2018-2019- raportul elev/cadru didactic a fost 14,97 la liceu și 15,27 la școala 

profesională. 
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Inserția socio-profesională a absolvenților școlii 

Începând din anul școlar 2012-2013 s-a introdus învățământul profesional susținut prin 

programul ”Alege-ți drumul !”, școala profesională de 2 ani și apoi de 3 ani la calificările: 

horticultor, lucrător în agroturism, mecanic auto și brutar- patiser preparator produse făinoase 

bucătar și ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație publică, calificări pe care le avem 

și în prezent. 

 

Analiza inserției 

Deși agricultura este considerată un domeniu prioritar al economiei naționale, locurile 

de muncă disponibile în acest domeniu sunt limitate, mai ales în regiunea N-E, care este totuși 

o regiune preponderent agricolă. Absolvenții școlii noastre de la această specializare s-au 

orientat așadar fie  spre continuarea studiilor la UȘAMV Iași, Facultatea de Agricultură, parte 

din aceștia lucrează terenul agricol propriu ( 1% dintre ei au ferme agricole în mediul rural), un 

procent de 3% s-au angajat la ferme agrozootehnice în Danemarca. Ceilalți absolvenți  de la 

specializările: economic, protecția mediului, comerț și industrie alimentară în procent de peste 

23% urmează studii superioare la facultățile de profil, învățământ postliceal ori s-au angajat în 

același domeniu de pregătire sau domenii conexe.  

 

Concluzii 

Analizând datele prezentate în acest capitol, rezultă următoarele: 

1. În această perioadă, rata șomajului se menține la un nivel ridicat față de media pe țară, dar 

este în scădere în județul Iași. 

2. Numărul de șomeri bărbați înregistrați este mai mare decât cel al femeilor. 

3. În mediul urban, reducerea șomajului este mai accentuată decât în mediul rural. 

4. După nivelul de educație, se observă că șomerii cu o educație medie au șanse scăzute de  

integrare în rândul populației ocupate, întrucât oferta de locuri de muncă nu acoperă oferta 

anuală de forța de muncă cu pregătire medie. 

5. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite la nivelul de pregătire nivel I și II. Pentru acest 

segment al populației există anual circa 90% din oferta de locuri de muncă comunicate. Astfel, 

cei de la alte nivele de pregătire, și anume, superior și mediu sunt determinați să accepte și acest 

tip de locuri de muncă pentru a-și putea asigura mijloacele de subzistență necesare atât 
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individual cât și pentru familiile lor. De aici, se poate ajunge, chiar și la o deprofesionalizare a 

segmentelor de populație menționate mai sus. 

6. Aportul ofertei de locuri de muncă al județului Iași  face ca oferta anuală de locuri de muncă 

în ramura agricultură este în continuare scăzută. 

7. O atenție deosebită trebuie acordată tinerilor până în 25 de ani, căci ei pot asigura o dezvoltare 

mai accentuată a zonei, fiind și „schimbul de mâine” al populației active. Din păcate, ponderea 

tinerilor în total șomeri are un procent ridicat. Aceasta se poate explica fie printr-un nivel de 

pregătire profesională mai scăzut, fie prin „dezinteres” față de muncă, nefiind suficient de bine 

„motivați” la locul de muncă, fie chiar prin lipsa locurilor de muncă în meserii mai atractive și 

mai bine remunerate. De aceea, trebuie acordată o mai multă grijă culturii educaționale a 

muncii, mai ales pentru că tinerii constituie un „grup țintă” care trebuie integrat mai mult pe 

piața activă a muncii și pentru a deveni mai utili societății și mediului în care trăiesc și pentru 

care legislația de protecție socială a șomerilor vine cu o serie de facilități care le favorizează 

încadrarea într-o activitate utilă. 

 

 

Rezumatul principalelor aspecte ce necesită dezvoltare 

1. Reducerea abandonului școlar anual cu minim 15% pentru 2019-2025 și acordarea unui 

sprijin constant elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv - lucru 

realizabil prin proiectul ROSE 

2. Generalizarea învățării centrate pe elev și aplicarea noilor metode de predare – învățare, 

în 90% dintre activitățile instructiv-educative ale școlii. 

3. Dezvoltarea rețelei de orientare și consiliere și creșterea gradului de inserție al 

absolvenților cu minim 5% în 2020 față de 2019. 

4. Stimularea formării continue a personalului școlii și implicarea permanentă a acestuia în 

activități de perfecționare pentru îmbunătățirea calității activității didactice. 

5. Redimensionarea managementului școlii și raportarea permanentă la politicile 

educaționale naționale, la cerințele societății și la standardele europene pentru promovarea 

imaginii școlii și reprezentarea intereselor acesteia în raport cu programele actuale și de 

perspectivă propuse. 

6. Dotarea laboratoarelor și a fermei didactice cu echipamente și utilaje moderne și crearea 

unor locuri de instruire practică adaptate standardelor fiecărei specializări. 
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7. Extinderea parteneriatului cu agenții economici pentru asigurarea locurilor de instruire 

practică pentru fiecare elev și încadrarea acestora în producție. 

8. Pregătirea pentru performanță la toate disciplinele de învățământ cu deplasarea 

accentului de la asimilarea de informații nerelevante spre demersuri formative. 

9. Crearea unor spații de învățare compatibile cu normele UE. 

10. Atragerea reprezentanților comunității în procesul de identificare a soluțiilor la 

problemele cu care se confruntă școala. 

11. Facilitarea dezvoltării individuale a fiecărui elev, formarea capacității și motivației 

proprii învățării permanente, cultivând expresivitatea și sensibilitatea elevilor în scopul 

împlinirii personale și al promovării unei vieți sociale de calitate. 

12. Preocuparea permanentă pentru obținerea performanțelor prin participarea elevilor 

școlii la olimpiade și concursuri. 

13.Furnizarea ideii de siguranță pentru elevi și părinți, că învăță să coopereze liber, sunt 

pregătiți să participe la schimbarea de ansamblu a societății și la propria evoluție 

profesională, sunt capabili să reflecteze asupra lumii, să formuleze și să rezolve probleme pe 

baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii. 
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CAPITOLUL III 

 

PLANURI OPERAȚIONALE 

 

Planurile operaționale sunt pe anul 2019-2020 și se reactualizează în fiecare an. 

Capitolul cuprinde un rezumat al acțiunilor care vor trebui întreprinse de către personalul școlii 

pentru a atinge obiectivele și țintele din Capitolul II. Echipa care a elaborat PAS -ul a stabilit 

următoarele direcții de acțiune, care se subscriu direcțiilor ISJ Iași: 

 

I. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaționale  

III.  Susținerea și promovarea performanței în educație  

IV.  Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale 

eficiente  

V. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din învățământ  

VI.  Promovarea educației nonformale, oportunitate formativă complementară pentru 

elevi  

VII. Susținerea educației permanente și a educației adulților  

VIII. Compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european  
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PLANUL OPERAŢIONAL AL COLEGIULUI AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ”VASILE ADAMACHI” 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

TS.1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

CONTEXT 

Schimbările intervenite în societate implică schimbarea abordării demersului didactic pe care profesorii trebuie să îl promoveze. Folosirea 

mijloacelor moderne în procesul de predare – învățare - evaluare din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și a centrării activităților pe 

elevi și pe cerințele lor educaționale actuale trebuie să fie una din prioritățile asumate. De asemenea școala trebuie să se adapteze schimbărilor 

din societate și să-și adapteze oferta educațională la specificul școlii și la nevoile educaționale ale elevilor și piața muncii prin promovarea de 

noi CDL-uri și prin crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învățare - evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin 

implementarea de sisteme informatice de suport și de rețele  și platforme care să faciliteze schimbul de cunoștințe, informații, bune practici și 

comunicarea eficientă. Trebuie de asemenea să se urmărească îmbunătățirea rezultatelor școlare la toate examnele la care elevii participă: 

bacalaureat și competențe nivel 3 și 4  

OBIECTIVE GENERALE 

TS.1.1.  Creșterea  atractivității specializărilor oferite de școală  în concordanță cu cerințele pieței muncii din domeniul agricol și al 

industriei alimentare – acreditarea la specializarea organizator banqueting și agricultură ecologică la liceu, autorizarea pentru o clasă 

de profesională- mecanic agricol și realizarea unei clase de învățământ profesional dual în parteneriat cu agenți economici 

TS.1.2.  Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de conformitate cu standardele de acreditare 

reglementate 

TS.1.3.  Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, 

relaţii externe 

TS.1.4.  Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

 

1.Asigurarea 

calității 

serviciilor 

educaționale 

oferite  de școală 

prin CEAC  

1. Reactualizarea 

comisiei CEAC în 

CP și realizarea 

RAEI, postarea sa 

pe platformă 

-permanent 

-30 

septembrie 

2019 

-octombrie 

2019 

-director, 

-membrii CEAC 

-cadre didactice 

-ISJ 

-ARACIP 

-CCD 

-venituri 

proprii 

100 roni 

-funcționarea conform legii și 

activității comisiei CEAC 

-existența RAEI pe platformă 

2. Evaluarea 

serviciilor 

educaționale la 

nivelul școlii, 

chestionare de 

satisfacție a 

beneficiarilor 

educației pe baza 

modelelor ARACIP 

-permanent -directori 

-comisia CEAC 

-observatori 

CEAC 

-ARACIP 

ISJ 

-venituri 

proprii 

-100 roni/an 

pentru 

tipărire 

chestionare, 

retipărire 

manual, etc 

-existența manualului calității, 

procedurile corespunzătoare și a 

planului de îmbunătățire 

-răspunsurile la chestionarele 

aplicate elevilor și părinților 

3. Realizarea vizitei 

ARACIP în școală 

pentru acreditarea la 

specializările 

agricultură eologică 

și organizator 

banqueting –liceu și 

autorizarea la 

calificarea mecanic 

agricol- școală 

profesională 

-funcție de 

calendarul 

ARACIP- 

depunerea 

cererilor până 

pe 15 

octombrie 

2019 

-directori 

-comisia CEAC 

-ARACIP 

-ISJ 

-1800 lei-

venituri CL 

-acordarea acreditării și 

autorizării și calificativele 

obținute pe fiecare standard în 

parte 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

 

 

2. Creșterea 

calității 

educației la 

nivelul 

instituției 

1.Aplicarea corectă 

conform legislației 

în vigoare a 

planurilor cadru și 

programelor în 

vigoare pentru toate 

clasele și formele  

de învățământ 

-permanent -director adjunct 

-cadre didactice 

-MEN, ISJ - -parcurgerea materiei la toate 

disciplinele conform 

programelor 

2.Stabilirea CDL-

urilor conform 

intereselor elevilor 

și în concordanță cu 

resursele materiale 

ale școlii și cerințele 

pieței muncii prin 

colaborare cu 

agenții economici 

-sem.I- 

februarie 

2020 

-director adjunct 

-cadre didactice 

-Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

-Consiliul 

Elevilor 

-agenți 

economici  

-venituri 

proprii-20 

roni 

-CDL-urile propuse și aprobate 

de către ISJ 

-chestionare de  impact pentru 

elevi și părinți 

 3.Stabilirea și 

fundamentarea 

planului de 

școlarizare, 

diversificarea  

specializărilor 

pornind de la 

indicatorii din PRAI 

și PLAI având în 

-sem. I-

ianuarie 2020 

-directori 

-C.A. 

-Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

-reprezentanți 

agenți 

economici 

-AJOFM 

- ARACIP  

-bugetul 

local 5000 

roni pentru 

autorizare 

-procent de realizare al planului 

de școlarizare 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

vedere realizarea 

unei clase de școală 

profesională- 

învățământ dual 

4.Realizarea  de 

asistențe și 

interasistențe la ore 

-permanent și 

conform 

planificării 

directorilor, 

șefilor de 

catedră și 

observatorilor 

CEAC 

-directori 

-șefi de catedre 

-observatori 

CEAC 

- -venituri 

proprii 

- 30 roni 

pentru 

multiplicat 

fișe 

-creșterea cu încă 3 % a 

procentului de asistențe efectuate 

și justificarea realizării acestora 

pe baza fișelor de  asistență 

semnate de cadrul didactic asistat 

3.  

Monitorizarea 

procesului de 

predare – 

învățare - 

evaluare din 

perspectiva 

dezvoltării 

competențelor 

cheie și a 

creșterii 

impactului 

produs de 

profesor prin 

1. Efectuarea de 

asistențe la  

activități didactice 

și de consiliere 

-conform 

graficelor de  

asistențe 

elaborate pe 

fiecare 

semestru al 

anului școlar 

2019/ 2020 

-directori 

-șefi catedre 

-observatori 

CEAC 

-ISJ Iași -venituri 

proprii-20 

roni 

-nr. de asistențe, interasistențe 

efectuate pe sem I și sem II 

2.Efectuarea de ore 

demonstrative – 

model la toate 

disciplinele cu 

strategii didactice 

variate și eficiente 

-conform 

graficelor 

planurilor 

manageriale 

ale catedrelor 

-șefi catedră 

-cadre didactice 

 -venituri 

proprii- 40 

roni 

-nr. de ore demonstrative 

realizate 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

învățare asupra 

elevului 

3. Realizarea unui 

feed back autentic 

prin aplicarea unor 

metode de bună 

practică inițiate  în 

cadrul formării 

AVE-

București(”Learning 

walks”) 

Permanent 

începând din 

noiembrie 

2019 și pe tot 

parcursul 

anului școlar 

-directori 

-șefi catedre 

-observatori 

CEAC 

-AVE 

România 

-venituri 

proprii 20 lei 

-nr. de chestionare aplicate 

-nr. de discuții realizate cu toți 

actorii educaționali 

-nr. de rapoarte existente 

4. Îmbunătățirea 

rezultatelor 

școlare  prin 

evaluarea  

periodică a 

elevilor 

1.Creșterea  

eficienței procesului 

de comunicare 

profesor- elev-

părinte 

-permanent -directori 

-consilier 

educativ 

-cadre didactice 

-diriginți 

-părinți 

psihopedagog 

școlar 

 

- venituri 

proprii- 100 

roni pentru 

multiplicarea 

contractelor 

de parteneriat 

școală- 

familie și a 

documentelor 

din cabinetul 

consilierului 

școlar 

-nr. de parteneriate școală-

familie 

-nr. ședințe cu părinții pe clase și 

școală justificate de existența 

proceselor verbale ale acestora 

-existența contractelor de 

parteneriat școală – familie  

-numărul de parteneriate de 

colaborare  

-numărul ședințelor cu părinții  

-nr. de activități ale consilierului 

școlar  

5. Organizarea și 

gestionarea 

simulărilor și a 

examenelor 

naționale de 

1. Organizarea 

simulărilor la nivel 

de școală pentru 

examenul de  

bacalaureat 

-conform 

graficului ISJ 

și MEN 

-luna ianuarie 

2020 

-directori 

-profesori de la 

disciplinele de 

bacalaureat 

-ISJ și MEN -fonduri 

proprii- 350 

roni (5 

camere web 

achiziționate 

-rezultate de la simulări 

-analize comparative 

-rezultate la  examenul de 

bacalaureat și competențe 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

bacalaureat și 

competențe 

nivel 3 și 4  în 

condiții optime 

 

 

 

 

 

 

-luna aprilie 

2020 

și tipizate 

pentru 

examen, 

hârtie xerox) 

3. Desfășurarea 

examenului de 

bacalaureat și a 

examenului de 

competențe 

profesionale 

-conform 

graficelor 

MEN și a 

metodologiei 

de examen 

-directori 

-comisii ISJ 

-ISJ 

-IPJ, 

Jandarmeria 

-fonduri 

MEN 

-fonduri 

proprii- 100 

roni 

-creșterea procentului de 

promovabilitate cu încă 3% față 

de anul  anterior 

 

 

6. Practicarea 

unui 

management 

participativ în  

instituție 

1.Menținerea unui  

ethos școlar  pozitiv 

și a unei culturi 

organizaționale 

optime și relevante 

-permanent -cadre didactice 

-personalul 

angajat al școlii 

 

-Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

-Consiliul 

Elevilor 

- -eliminarea stărilor tensionate 

2.Formarea 

membrilor C.A. și 

CEAC în domeniul 

managementului 

școlar  și al calității 

prin participare la 

cursuri de formare 

organizate de 

instituții abilitate 

-conform 

graficului 

ISJ,  CCD 

sau CJRAE 

-directori -ISJ 

-CCD 

-alți furnizori 

de formare 

-ARACIP 

-venituri 

proprii-800 

roni 

-nr. de persoane consiliate și 

formate 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

3. Organizarea 

”Zilelor Școlii” și 

activități de 

anvergură în cadrul 

acestora 

-mai 2020 -directori -comunitatea 

locală 

-firme private 

în domeniul 

agricol și al 

industriei 

alimentare 

-fonduri 

proprii- 1000 

roni 

-sponsorizări 

-2000roni 

-nr. de persoane implicate 

-nr. de parteneri  

4. Participarea 

directorului la 

cursuri de formare –

AVE România pe 

domeniul 

managementului 

educațional 

-conform 

graficului  

propus de 

AVE pe tot 

anul școlar 

-director -AVE 

România- 

-bursă 4400 

euro Ave 

-600 euro- 

persoana 

fizică 

director-

coparticipare 

-existența certificatului după 

evaluare 

5.Monitorizarea 

implementării 

Sistemului de 

Control 

Managerial Intern 

la nivelul școlii 

-conform 

graficelor 

primăriei 

-directori 

-președinte 

SCIM pe școală 

-Primăria Iași 

-ISJ 

- -documentele realizate și 

prezentate la timp 

-procent de implementare  

 

6. Participarea unui 

membru al Comisiei 

SCIM la cursuri de 

formare pe tematica 

SCIM 

-conform 

ofertelor 

furnizorilor 

de formare 

-Dochițanu 

Marciana 

Daniela 

 

-furnizor de 

formare 

acreditați 

-Primăria Iași 

-venituri 

proprii- 1000 

roni 

 

 

- certificat de participare 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

 

7. Creșterea 

calității 

serviciilor 

privind asistența 

psihopedagogică 

 

 

1.Asigurarea 

serviciilor de 

consiliere și 

orientare școlară și 

profesională atât  

cadrelor didactice 

cât și  elevilor și 

părinților 

-permanent 

-conform 

programului 

psihopedago- 

gului școlii 

-permanent 

-director 

-psihopedagog 

școlar 

 

 

 

-CJRAE 

 

 

 

 

 

-fonduri 

proprii- 100 

roni pentru 

materiale 

necesare 

consilierului 

 

-nr. de persoane consiliate 

 

 

 

 

8. Extinderea 

utilizării în 

procesul de 

predare - 

învățare – 

evaluare a 

echipamentelor 

IT, practicarea 

unui  leadership 

și management 

bazat pe  

implementarea 

de sisteme 

informatice de 

suport 

1.Utilizarea 

resurselor materiale 

și educaționale 

dobândite prin 

experiențe 

anterioare în cadrul 

unor proiecte:     

„Fii pregătit”, 

PODCA, INSAM, 

Ora de net, CRED, 

etc 

 

 

-permanent 

 

-directori 

-profesori  

-inginer de 

sistem 

 

-I.S.J 

 

-resursele 

existente în 

școală 

- nr. de cadre didactice implicate     

și  

-nr. de elevi care vor beneficia de 

utilizarea resurselor 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

9.Crearea de 

bune practici 

care să faciliteze 

schimbul de 

cunoștințe, 

informații și 

comunicarea 

eficientă 

1.Realizarea 

portofoliului 

cadrului didactic  

 

 

-sem I, luna 

decembrie, an 

școlar 2019/ 

2020 

-directori 

-șefi catedre 

-ing. de sistem 

-ISJ 

-Corpul 

profesorilor 

mentori 

-venituri 

proprii- 300 

roni 

-nr. de portofolii realizate 

10.Autovaluarea 

instituţională 

periodică internă 

cu scopul 

identificării 

gradului de 

conformitate cu 

standardele de 

acreditare 

reglementate 

1. Autoevaluarea 

instituţională 

periodică conform 

Procedurii 

-anual, în 

perioada mai 

– septembrie 

2020 

-Comisia CEAC -CEAC 

-venituri 

proprii – 100 

roni  

-toate standardele de acreditare 

îndeplinite cu calificativ „foarte 

bine” 

11. Asigurarea 

calităţii 

serviciilor 

educaţionale 

prin măsuri 

active în 

domeniul 

1.Aplicarea 

procedurilor 

operaţionale 

-permanent 

-Comisia CEAC 

---personal 

didactic, 

didactic-auxiliar 

şi nedidactic 

-CEAC, 

- personalul 

didactic, 

didactic-

auxiliar şi 

nedidactic 

-fonduri de la 

buget- 100 

roni 

-venituri 

proprii- 40 

roni 

-toate standardele de acreditare 

îndeplinite cu calificativ „foarte 

bine” și ”bine” 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de performanță 

instructiv-

educativ, resurse 

umane, bază 

materială, relaţii 

externe 

12.Îmbunătăţirea 

continuă a 

calităţii, bazată 

pe rezultatele 

evaluării 

sistematice 

1.Aplicarea 

propunerilor de 

îmbunătăţire a 

calităţii 

-permanent 

-Comisia CEAC, 

personal 

didactic, 

didactic-auxiliar 

şi nedidactic 

-CEAC 

 

-fonduri 

buget, 

venituri 

proprii- 40 

roni 

-toate standardele de acreditare 

îndeplinite cu calificativ „foarte 

bine” și  ” bine” 

 

TS.2. Asigurarea accesului elevilor la serviciul educațional de calitate 

CONTEXT 

Creșterea ratei de abandon școlar reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă școala românească la ora actuală. În condițiile 

accentuării acestui fenomen este necesară elaborarea unei strategii de acțiune și a unor acțiuni specifice pentru prevenirea abandonului școlar, 

datorat situației materiale precare, tentațiilor străzii, mediului social și familial din care provin elevii. Educația elevilor cu nevoi speciale vizează 

sprijinirea acestora în vederea atingerii unui nivel individual de dezvoltare prin acumularea experiențelor necesare în școală și în mediul social, 

prin dezvoltarea abilităților necesare pentru învățare, prin acumularea de cunoștințe și deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională și 

pentru viața culturală în comunitate și prin asigurarea oportunităților și a condițiilor pentru învățarea de-a lungul vieții la diferite niveluri ale 

educației. Identificarea și susținerea copiilor capabili de performanță reprezintă o parte integrantă a politicilor educaționale promovate de MEN 

și vizează aplicarea unor principii fundamentale: egalitatea de șanse și dreptul la o educație diferențiată pe baza pluralismului educațional. De 

asemenea școala va urmări dezvoltarea de parteneriate viabile cu mediul de afaceri, agenți economici, ONG-uri și va promova și eficientiza 
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serviciile educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în contextul educației incluzive. Din analiza anuală realizată la nivelul școlii 

s-a constatat o creștere a interesului elevilor pentru participarea la concursurile și olimpiadele școlare. De asemenea, s-a observat un interes 

deosebit pentru participarea la concursuri care pun în valoare calitățile artistice ale elevilor și o implicare activă în viața comunitățiii 

 

OBIECTIVE GENERALE 

TS.2.1. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului în 

Decizie Locală cu oferta educaţională a Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi 

TS.2.2. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării 

activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor educaţionale 

TS.2.3. Realizarea unui feed-back autentic în procesul instructiv-educativ 

TS.2.4. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluare şi notare ritmică 

TS.2.5. Implementarea Proiectului ROSE, subproiectul ReBAS- anul III, implementarea proiectelor KA2- Green Alliance- an II, 

KA2- Bio Bread –an I, KA2- Heritage ID și a proiectului POCU- Employ Mechanics în parteneriat cu ISJ Iași- an II 

TS.2.6. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale 

TS.2.7. Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri  și olimpiade școlare - creșterea numărului 

de elevi participanți şi a numărului de premii 

TS.2.8. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale 

TS.2.9. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcţi şi de optimizare a 

procesului instructiv-educativ 

TS.2.10. Asigurarea  funcționării în condiții optime  a cabinetului psihopedagogic al școlii – creșterea numărului de elevi consiliați  

TS.2.11.Creşterea utilizării calculatorului și a  tehnologiilor IT în cadrul procesului instructiv-educativ 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

1. Asigurarea 

accesului tuturor 

elevilor la 

educație prin  

eliminarea 

discriminării și 

segregării 

1.Asigurarea accesului elevilor 

aparținând minorităților prin 

respectarea legislației în vigoare 

-permanent -directori -ISJ 

-DGASPC 

- -număr de 

elevi 

aparținând 

minorităților ce 

sunt înscriși  la 

școală 

2.  Sprijinirea 

elevilor cu risc 

major de 

abandon școlar 

(mediul rural/ 

învățământ liceal 

–ciclul inferior, 

profesional – 

învățământ 

obligatoriu), în 

vederea 

diminuării 

acestor situații 

 

 

 

 

 

 

1.Monitorizarea  zilnică și 

săptămânală a frecvenței elevilor 

la ore de către profesorul de 

serviciu și diriginți 

-permanent 

-conform 

graficului de 

monitorizare 

și a datelor de 

ședință CP în 

care vor fi 

analizate 

-cadrele 

didactice 

-prof. de servici 

-diriginții 

-directori 

-ISJ - -înregistrarea 

numărului de 

absențe în 

cataloage și în 

baza de date a 

școlii pentru a 

putea fi 

discutate 

ulterior în C.P.  

- existența 

bazei de date 

cu absențele 

înregistrate 

zilnic și 

săptămânal 

2.Consilierea individuală și de 

grup a elevilor și părinților 

acestora privind diminuarea 

absenteismului, în special 

- conform  

graficului 

psihopedagog 

școlar 

-psiholog școlar 

-diriginți 

-CJRAE 

-ISJ 

- fonduri 

proprii- 100 

roni 

-nr. de ore de 

consiliere 

individuală și 

de grup 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

 pentru copiii aparținând 

grupurilor dezavantajate 
 

-permanent 

3. Organizarea   proiectului  

” Școala Părinților”, 

implementarea de acțiuni vizând 

diminuarea absențelor, creșterea 

nivelului de comunicare elevi-

părinți-profesori  

-conform 

graficelor 

proiectului 

 

 

-responsabilul 

proiectului 

Andreea-Stela 

Năstase 

 

-Consiliul 

Reprezentativ  

al  Părinților 

 

 

-fonduri proprii- 

100 roni 

 

 

 

- numărul 

activităților 

derulate în 

proiect pe 

această 

tematică 

4. Acordarea de burse 

stimulative din partea școlii , a 

unor ONG-uri sau asociații, 

elevilor defavorizați și aflați în 

situații de risc de abandon 

pentru continuarea studiilor 

-lunar și 

conform 

adreselor și 

informărilor 

ISJ 

 

 

-C.A. 

 

 

-agenți 

economici sau 

ONG-uri 

-fonduri proprii- 

500 roni/lunar  

- fonduri  

Asociația 

CAIAVA Verde 

- 200 roni 

 

-numărul 

burselor 

acordate lunar 

3. Inițierea și 

implementarea 

de programe 

educaționale în 

vederea reducerii 

absenteismului și 

abandonului 

școlar sub 8 % 

1.Constituirea comisiei de 

combatere a abandonului școlar 

la nivelul unității 

-septembrie 

2019 

-directori -Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

- -decizia de 

constituire a 

comisiei 

2. Activități de consiliere de 

grup la orele de dirigenție pe 

tematica reducerii 

absenteismului și abandonului 

școlar 

-conform 

planificărilor 

diriginților și 

consilierului 

școlar 

- consilier școlar  

-profesori  

-diriginți 

-elevii 

-părinții  

-profesorii 

clasei 

- -nr. de 

activități 

desfășurate 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

4.Dezvoltarea și 

diversificarea 

parteneriatelor 

între școală  și 

mediul de 

afaceri, agenți 

economici, 

ONG-uri 

1.Creșterea numărului 

parteneriatelor cu agenții 

economici în vederea realizării 

practicii comasate la toate 

specializările și calificările 

existente în școală 

-conform 

termenelor 

prevăzute de 

legislația în 

vigoare, 

septembrie 

2019 

-directori 

-șef catedră 

tehnică 

-reprezentanți ai 

agenților 

economici 

-reprezentanți 

agenți 

economici 

- -nr. de 

parteneriate 

realizate 

2. Implementarea programelor 

de mobilitate în scopul formării 

profesionale a elevilor și 

profesorilor prin programul 

Erasmus+ ( acțiunea KA2- 3 

proiecte și POCU-Employ 

Mechanics) 

-conform 

graficului de 

implementare 

și realizarea a 

activităților 

 

-directori 

-responsabil 

proiecte 

europene 

-ISJ 

-Agenția 

Națională 

-parteneri din 

țările membre 

UE (Italia, 

Spania, 

Turcia, 

Slovenia, 

Polonia,etc) 

-Agenți 

economici: 

- SC 

Autopadova 

SRL și SC 

LKW Marian 

SRL 

-fonduri 

europene- peste 

75 000 euro 

existente la  

proiectele 

aprobate 

-nr. de 

activități 

realizate în 

decursul 

implementării 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

 

4. Asigurarea  

unor servicii  de 

calitate pentru 

elevii cu CES 

1.Identificarea strategiilor 

adecvate de învățare a elevilor 

cu CES și diseminarea 

informațiilor de la nivel ISJ la 

nivelul cadrelor didactice din 

școală  

-permanent 

 

 

 

-psihologul școlii 

-cadre  didactice 

-părinți 

 

 

-ISJ 

-CJRAE 

-ONG-uri 

- venituri 

proprii- 100 

roni 

-nr. de cadre 

didactice 

implicate 

-nr. 

partenerilor 

implicați 

5.Sprijinirea 

elevilor capabili 

de performanță 

pentru 

participarea la 

concursuri  și 

olimpiade 

școlare, la 

concursuri 

cuprinse în 

calendarul MEN 

1.Identificarea elevilor capabili 

de performanță la toate 

disciplinele de învățământ prin 

testări diverse 

-septembrie 

2019 și 

permanent 

- cadrele 

didactice 

-consilier 

educativ 

-USAMV, 

Universitatea 

”Gh. Asachi” 

Iași 

-venituri proprii 

pentru 

realizarea de 

teste de 

aptitudini- 90 

roni 

-nr. elevilor 

identificați 

2.Organizarea fazelor locale și 

județene ale olimpiadelor și ale 

concursurilor de specialitate, 

Concursul ”Ștefan Procopiu”, 

Concursul ”Adolf Haimovici”, 

Concursul ”Petru Poni” etc. 

-conform 

graficelor ISJ 

și MEN 

-cadre didactice 

de specialitate 

-comisia pentru 

olimpiade și 

concursuri 

școlare 

-directori 

-șefi catedră 

-venituri 

proprii-300 roni 

-sponsorizări- 

200 roni 

-desfășurarea 

în condiții 

optime  a 

concursurilor 

și olimpiadelor 

școlare 

3.Organizarea în cadrul Zilelor 

Școlii a unor  concursuri inter- și 

transdisciplinare de specialitate 

-mai 2020 -directori 

-profesori de la 

toate disciplinele 

-USAMV 

-Școala ”Al. 

Vlahuță”, Iași 

Liceul 

Tehnologic 

Agricol ” 

Mihail 

Kogalniceanu” 

-fonduri proprii- 

200 roni 

-sponsorizări- 

500 roni 

-nr. școlilor 

participante și 

nr. elevilor 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

Miroslava, 

Colegiul 

”Mihail 

Sturdza” Iași 

4.Stimularea și motivarea 

cadrelor didactice și a elevilor 

participanți  la olimpiade și 

concursuri prin premiere și 

recunoaștere locală, prin  

stimulare financiară din venituri 

proprii în condițiile legii 

 

-sem. II 2020 -director -Asociația  

”Viitor verde -

CAIAVA 

IASI” 

-mass media 

locală 

- fonduri  

proprii- 500 

roni 

-sponsorizări- 

500 roni 

-nr. de elevi și 

cadre implicate 

-nr. de premii 

acordate 

6. Reorganizarea 

și redotarea la 

standarde în 

vederea  

funcționării în 

condiții optime  

a cabinetului 

psihopedagogic 

al școlii 

1.Dotarea cabinetului cu 

mijloace necesare consilierii 

- decembrie 

2019 

-director  

 

-venituri 

proprii-300 roni 

- existența 

mijloacelor 

2.Asigurarea  de consultanță și 

consiliere a elevilor defavorizați 

sau capabili de performanță și 

familiilor acestora 

-permanent -psihologul 

școlar 

-părinți -venituri proprii 

50 roni pentru 

materiale 

necesare la 

cabinet 

-nr. de 

persoane 

consiliate 

3.Reactualizarea bazei  de date 

cu copii cu CES 

- permanent -psihologul 

școlar 

-diriginți - -baza de date 

existentă la 

nivelul 

instituției 

7. Implementarea 

proiectului 

1. Identificarea grupului țintă 

elevi- clasele a IX a, 

-septembrie  

2019 

-director  -MEN -fonduri de 

MEN -70000 

-nr. de elevi 

selectați 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

ROSE, 

subproiectul 

ReBAS- anul III 

reconfirmarea în grupul țintă a 

elevilor claselor a X-XII- a și a 

profesorilor  pentru activitățile 

remediale 

- echipa de 

proiect 

-monitorul 

extern- Anda 

Tănasă 

euro/4 ani de 

proiect 

-nr. de 

profesori 

selectați 

 

2. Realizarea activităților 

remediale de pregătire pentru 

bacalaureat cu elevii claselor IX- 

XII și a celor de consiliere 

școlară 

-conform GA 

din proiect 

refăcute 

-director  

- echipa de 

proiect 

-MEN 

-monitorul 

extern 

-fonduri proiect 

conform 

bugetului 

aprobat 

-nr. ore de 

activități 

remediale și de 

consiliere 

realizate 

3. Elaborarea de Rapoarte de 

analiză periodică, fișe de 

progres, statistici absenteism  și 

rezultate la bacalaureat și 

chestionare 

- octombrie 

2019-iunie 

2020 

-director  

- echipa de 

proiect 

-profesori și 

consilier 

MEN 

-monitorul 

extern 

-fonduri proiect 

conform 

bugetului 

aprobat 

-nr. rapoarte . 

fișe de progres, 

statistici, 

chestionare 

 4. Realizarea achizițiilor 

necesare pentru asigurarea mesei 

calde a elevilor din proiect și a 

mijloacelor și materialelor 

prevăzute în PA al proiectului și 

în bugetul acestuia 

 

- octombrie 

2018-iunie 

2019 

-director  

- echipa de 

proiect 

MEN 

-monitorul 

extern 

-fonduri proiect 

conform 

bugetului 

aprobat 

-nr. de 

mijloace și 

materiale 

achiziționate 

5. Realizarea excursiei de studiu 

din primul an de proiect ROSE- 

Rebas rămasă restantă conform 

procedurilor de achiziție din 

Ghidul proiectului 

-noiembrie 

2019 

-director  

-responsabil 

achiziții 

- echipa de 

proiect 

MEN 

-monitorul 

extern 

-fonduri proiect 

conform 

bugetului 

aprobat 

- nr. de elevi și 

profesori 

beneficiari ai 

excursiei 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

8. Diseminarea 

rezultatelor 

proiectului 

Erasmus+, KA1- 

Dezvoltarea 

competențelor de 

specialitate ale 

elevilor de la 

specializările: 

agricultură, 

industrie 

alimentară și 

banqueting 

1. Erasmus Day- diseminare 

locală în școală a rezultatelor și 

activităților proiectului 

-11 octombrie  

2019 

-director  

- echipa de 

proiect 

-  - 200 roni 

venituri proprii 

-nr. de elevi  

participanți la 

diseminare 

-nr. de 

profesori 

participanți la 

activitate 

- toți elevii 

școlii cărora li 

s-a făcut 

diseminarea  

2. Zilele Erasmus+, VET- 

diseminarea activităților 

proiectului la nivel județean 

-noiembrie 

2019, 

conform 

graficului ISJ 

-director  

- echipa de 

proiect 

-ISJ Iași - -nr. de elevi și 

profesori 

implicați 

9. Implementarea 

proiectelor 

Erasmus+, KA2- 

Green Alliance- 

an II, Bio Bread 

și Heritage ID- 

an I 

1. Identificarea grupului țintă 

elevi- clasele a IX-XII a și a 

profesorilor  pentru activitățile 

viitoare ale proiectelor  nou 

aprobate conform procedurilor 

stabilite în școală 

-septembrie-

octombrie  

2019 

-director  

- echipa de 

proiect 

-școli din 

Polonia, Italia, 

Turcia, 

Spania, 

Slovenia, etc. 

 

-fonduri UE 

60000 euro/2 

ani de proiect pe 

cele 2 proiecte 

-nr. de elevi 

GT selectați 

pentru 

mobilități 

-nr. de 

profesori 

selectați pentru 

mobilități și 

activități 

implementate 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

2. Realizarea activităților   de 

implementare în al doilea și 

respectiv primul an de proiect 

-conform GA 

-octombrie  

2019- august 

2020 

-director  

- echipa de 

proiect 

-școli din 

Polonia, Italia, 

Turcia, 

Spania, 

Slovenia  

-fonduri proiect 

conform 

bugetului 

aprobat 

-nr. de 

activități 

realizate 

3. Elaborarea de Rapoarte de 

analiză periodică și 

monitorizare, diseminarea   

activităților, etc 

-  după fiecare 

deplasare în 

străinătate 

-anual 

-director  

-profesori  

însoțitori si EP 

- școli din 

Polonia, Italia, 

Turcia, 

Spania, 

Slovenia 

-fonduri proiect 

conform 

bugetului 

aprobat 

-nr. rapoarte, 

fișe de 

monitorizare și 

diseminare, etc 

10. Asigurarea 

accesului tuturor 

beneficiarilor 

potenţiali ai 

educaţiei la 

programele de 

studii 

1. Promovarea ofertei 

educaţionale 

 

-ianuarie 2020 

-iunie 2020 

-director, -

coordonator 

programe şi 

proiecte 

-director, 

-CA 

-oferta 

educaţională, 

cadre didactice, 

baza materială,  

-resurse 

financiare 

-venituri proprii  

-înmatricularea 

tuturor 

beneficiarilor 

potenţiali 

11. 

Implementarea 

măsurilor 

legislative şi 

organizatorice 

1. Identificarea nevoilor pentru 

CDL 
-anual, în luna 

septembrie - 

2019 

-director,  

-CA, 

-Comisie 

curriculum 

-ISJ 

-CCD 

-parteneri 

agenți 

economici 

-Curriculum 

Naţional, 

resurse umane, 

resurse 

financiare, 

-Curriculum 

Naţional şi 

CDL 

implementate 
2. Propuneri CDL, avizare, 

aprobare CDL 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

pentru corelarea 

Curriculum-ului 

Naţional şi a 

Curriculum-ului 

în Decizie 

Locală cu oferta 

educaţională 

3. Alocarea de resurse pentru 

aplicarea CDL 

resurse 

materiale, 

resurse 

informaţionale 

-venituri proprii 

– 100 roni 

12. 

Monitorizarea 

procesului de 

predare – 

învăţare – 

evaluare din 

perspectiva 

dezvoltării 

competenţelor 

cheie şi a 

centrării 

activităţilor pe 

beneficiarii 

direcţi şi pe 

cerinţele lor 

educaţionale 

1. Asistenţe și interasistențe la 

ore de către directori, șefi 

catedre și observatori CEAC 

-permanent 

-director 

-coordonator 

CEAC 

-toate cadrele 

didactice 

-elevi 

 

-resurse umane, 

resurse 

materiale şi 

financiare, 

resurse 

informaţionale 

-fonduri buget – 

salarii 

-venituri proprii 

200 roni 

-nr. de 

competenţe-

cheie 

identificate 

-proces de 

predare – 

învăţare – 

evaluare 

monitorizat 

2. Chestionarea beneficiarilor 

direcţi 

3. Realizarea unui feed back 

autentic prin aplicarea unor 

metode de bună practică inițiate  

în cadrul formării AVE-

București (”walking learning”) 

Permanent 

începând din 

noiembrie 

2019 și pe tot 

parcursul 

anului școlar 

-directori 

-șefi catedre 

-observatori 

CEAC 

-AVE 

România 

-venituri proprii 

20 lei 

-nr. de 

chestionare 

aplicate 

-nr. de discuții 

realizate cu toți 

actorii 

educaționali 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ Sursa 

de  finanțare 

Indicatori de 

performanță 

-nr. de rapoarte 

existente 

 

Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

1.Asigurarea 

consultanței și 

sprijinirea 

membrilor CA, 

1.Constituirea C.A. și a 

tuturor catedrelor și 

comisiilor conform 

legislației în vigoare 

- 

septembrie 

2019 

-directori 

-CP 

 

 

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților 

 

- 

-existența legală a 

CA și a comisiilor și 

catedrelor 

 

TS.3. Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale eficiente 

CONTEXT 

Pentru a asigura o funcționare eficientă a organizației este necesară o bună colaborare cu toți partenerii școlii nu numai o organizare 

internă de calitate. Implicarea școlii în diverse activități la nivel local a adus școlii o notorietate și i-a crescut prestigiul. Respectarea legislației 

în vigoare asigură o derulare corectă și eficientă a întregii activități 

OBIECTIVE GENERALE 

TS.3.1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de monitorizare şi control adecvate unui management 

educaţional eficace şi eficient 

TS.3.2.Participarea proactivă a reprezentanților autorităților locale și a reprezentanților comunității la viața școlii – participarea 

reprezentanților desemnați la CA, inclusiv reprezentanții MADR 

TS.3.3.Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă 

TS.3.4.Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii obiectivelor specifice tuturor 

compartimentelor Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi 

TS.3.5.Dezvoltarea activităţilor Fermei didactice şi valorificarea produselor proprii 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

șefilor de catedre 

și compartimente 

în vederea 

implementării cu 

succes și 

eficiență a tuturor 

activităților din 

școală 

 

 

-Consiliul 

Elevilor 

-reprezentanții 

autorității locale 

2.Valorificarea și 

diseminarea  exemplelor  de 

bune practici privind 

colaborarea școlii cu 

reprezentanții comunității 

locale și alte instituții 

reprezentative de învățământ 

preuniversitar 

-mai- 

iunie 2019 

-echipa 

managerială 

-CA 

-reprezentanții 

comunității 

locale 

-fonduri 

proprii- 100 

roni 

-nr. activități care 

implică valorificarea 

și diseminarea 

informațiilor 

3. Organizarea corectă, 

conform Metodologiei de 

mișcare a etapelor de 

mobilitate a personalului 

didactic  

-conform 

graficului 

MEN și ISJ 

-directori -ISJ 

-MEN 

-directori 

- -încadrarea cu 

personal didactic 

calificat și competent 

4. Participarea la întâlnirile 

directorilor la ISJ pe 

problematica resurselor 

umane, a etapelor mobilității 

personalului didactic, 

conform metodologiei în 

vigoare și urmărirea aplicării 

corecte a acesteia 

 

 

-conform 

planificării 

ISJ 

 

 

-directori 

 

 

-ISJ 

 

 

- 

 

 

-existența 

personalului calificat 

în unitate 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

5. Desfășurarea proiectelor 

Green Alliance, Euroscola, 

Bio Bread, Heritage ID, 

Punem Iașul pe harta 

Camino și JAR 

-octombrie 

2019 

-decembrie  

2019 

-iunie 2020 

-directori 

-IT- ist-

Apătăchioae 

Nicoleta 

-Năstase 

Andreea-Stela 

-Daraban Anca, 

-Dulhai Mihaela 

-Grecu Roxana-

Maria 

-Bitiușcă 

Andreea-

Camelia 

-reprezentanții 

comunității 

locale 

-reprezentantul 

părinților 

-fonduri UE- 

30000 euro 

-fonduri 

proprii- 300 

roni 

 

-procese verbale ale 

activităților 

-rapoarte 

intermediare 

- fotografii și clipuri 

realizate 

-materiale existente 

după realizarea 

activităților 

2.Implicarea 

reprezentanților 

autorităților 

locale și ai altor 

instituții din 

comunitatea 

locală în 

activitățile și 

viața școlii, 

conștientizarea 

rolurilor acestora 

1.Eficientizarea și creșterea 

frecvenței întâlnirilor și 

activităților cu reprezentanții 

autorității locale printr-o 

planificare riguroasă a 

acestora 

-conform 

planurilor 

manageriale 

ale 

catedrelor 

și CA 

-directori 

-membrii CA 

-reprezentanții 

comunității 

-reprezentanți ai 

părinților 

-alți 

reprezentanți ai 

comunității 

(biserica, poliția, 

ISU, ITM, 

USMAV, 

consilieri 

POCU- firma 

- -activități realizate 

conform planificării 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

Danke 

Consulting, etc) 

3. Aplicarea 

corectă a 

măsurilor 

legislative 

privind 

implementarea  

descentralizării 

1.Rezolvarea la termen a 

disfuncțiilor și a sesizărilor 

care vizează situații 

problemă apărute la nivelul 

instituției 

-permanent -CA 

-Comisia de  

disciplină 

-Comisia de 

etică 

-serviciul 

contabilitate 

-serviciul 

secretariat 

-ISJ 

-reprezentanți ai 

comunității 

-reprezentanți ai 

părinților 

-poliția, secția II 

- -scăderea nr. 

disfuncțiilor și 

situațiilor problemă 

apărute 

4. Organizarea şi 

funcţionarea 

organismelor de 

conducere, de 

execuţie şi de 

monitorizare şi 

control adecvate 

managementului 

educaţional 

eficace şi eficient 

1. Respectarea 

reglementărilor legale în 

vigoare 

-anual, în 

luna 

septembrie 

-permanent 

-Consiliul 

Profesoral,  

-Consiliul de 

Administraţie,  

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor,  

-Consiliul 

Elevilor  

-ISJ 

-Consiliul local 

-personal de 

conducere 

-fonduri 

buget-salarii 

-număr de structuri 

organizate şi 

funcţionale 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

5. Facilitarea 

participării 

tuturor 

categoriilor 

interesate la 

deciziile 

importante 

1. Cooptarea în organismele 

de conducere a 

reprezentanţilor grupurilor 

de interese 

-permanent 

-director,  

-CA,  

-Consiliul 

Profesoral 

-ISJ 

-Consiliul local 

-personal de 

conducere, 

sistem de 

comunicare 

-fonduri 

buget-salarii 

-număr de structuri 

organizate şi 

funcţionale 

6. Dezvoltarea 

unui sistem 

eficient de 

comunicare 

internă şi externă 

1. Respectarea procedurilor 

de comunicare 

-permanent 
-director,  

-şefi de 

compartimente 

-ISJ  

-autorităţi 

publice 

-personalul 

şcolii, sistem 

de 

comunicare, 

proceduri de 

comunicare 

-venituri 

proprii 300 

roni 

- nr. proceduri 

cunoscute și  şi 

utilizate 

- nr. de proceduri de 

comunicare internă şi 

externă 

2. După caz, revizuirea 

procedurilor de comunicare 

7. Promovarea 

strategiilor de 

control adecvate, 

1. Planificarea controlului 

directorului 

 

-permanent 

-director, 

-șefii de 

compartimente,  

-ISJ 

-Consiliul local 

-ARACIP 

-personalul de 

conducere şi 

control 

-reducerea riscurilor 

de neîndeplinire a 

obiectivelor specifice 
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

concepute pentru 

asigurarea 

atingerii 

obiectivelor 

specifice tuturor 

compartimentelor 

2. Respectarea 

reglementărilor în vigoare 

privind controlul intern/ 

managerial 

-responsabilii 

comisiilor 

metodice, 

-responsabilii 

comisiilor 

funcţionale 

-Comisia de 

monitorizare 

SCIM 

-venituri 

proprii- 500 

roni 

8. Reorganiarea 

și dezvoltarea 

Fermei didactice 

prin 

subordonarea 

față de MADR 

1. Identificarea 

oportunităţilor de dezvoltare 

a Fermei didactice și 

realizarea Planului de buget 

pe 2020 solicitat de MADR 

-octombrie  

2020 

-director,  

-director adjunct 

-șef catedră 

tehnică 

-administator 

Fermă didactică 

-contabil șef 

-USAMV 

-agenţi 

economici 

-Direcția 

Agricolă Iași 

-venituri 

proprii – 500 

roni 

-nr. direcţii de 

dezvoltare a Fermei 

didactice, identificate 

2. Execuţia activităţilor 

productive ale Fermei 

didactice 

-permanent 

-director  

-administator 

Fermă didactică 

-USAMV 

-agenţi 

economici 

-venituri 

proprii – 5000 

roni 

-nr. activităţi 

desfăşurate/ nr. 

activităţi planificate 

3. Participarea la instruirea 

organizată de MADR privind 

desfășurarea activităților 

practice ale elevilor la 

specializarea agricultură, 

prin implementarea unor 

7 octombrie 

2019 
-director 

-MADR 

-Ambasada 

Franței 

-venituri 

proprii 700 lei 

-nr. de soluții 

implementate  
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Obiectivul 

specific 
Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 

Resurse/ 

Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

exemple de bună practică din 

modelul francez 

3. Valorificarea produselor 

Fermei didactice și 

implementarea metodologiei 

de valorificare elaborată de 

MADR 

-permanent 

și conform 

graficului 

MADR 

-director  

-administator 

Fermă didactică 

-contabil 

-agenţi 

economici 

-venituri 

proprii-

100000 roni – 

încasări din 

fermă 

-sumele încasate 

 

TS.4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală 

CONTEXT 

Schimbările succesive intervenite în educație implică o pregătire permanentă a cadrelor didactice. Implementarea noilor metode asigură o creștere a 

calității  actului didactic dacă profesorii le  aplică optim. 

OBIECTIVE GENERALE 

TS.4.4. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă 

adecvaţi misiunii Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi 

TS.4.5. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare 

continuă, participarea angajaților la cursuri de formare 

TS.4.6. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea de parteneriate cu mediul ştiinţific şi universitar 

(USAMV, CCD, CJRAE,  etc) 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen 
Responsabilităț

i 
Parteneri 

Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

1.Evaluarea 

permanentă și 

obiectivă precum și 

consilierea cadrelor 

didactice prin  

inspecții curente, 

speciale și 

sprijinirea cadrelor 

debutante/nou 

venite în școală în 

procesul formării 

inițiale și continue 

1.Realizarea de asistențe 

la ore pentru 

monitorizarea și 

utilizarea unor strategii și 

metode didactice 

moderne 

-conform 

graficului de 

asistențe și 

interasistențe 

-directori 

-șefi catedră 

-observatori 

CEAC 

-Comisia 

CEAC 

- venituri proprii- 30 

roni multiplicare fișe 

asistențe 

-nr. de asistențe 

realizate 

2. Monitorizarea și 

consilierea  profesorilor 

nou veniți în școală și  a 

profesorilor debutanți 

-permanent -directori 

-șefi catedră 

-cadre didactice 

cu experiență 

-ISJ - -nr. de cadre 

didactice debutante 

sau nou venite în 

școală consiliate 

3.Participarea la cursuri 

de formare  a unor 

profesori nou veniți sau 

debutanți  

 

 

 

-conform 

graficelor ISJ 

și CCD sau 

altor furnizori 

de formare 

-cadre didactice 

debutante 

- responsabil 

formare 

continuă 

 

-ISJ 

-CCD 

- venituri proprii- 

1000 roni 

- venituri 

individuale  

- nr. de profesori 

formați 

4.Accesarea de către 

profesorii debutanți ai 

școlii a unor elemente 

din Portofoliul 

profesorului,  elaborate și 

existente în școală, pe 

catedre  

- an școlar 

2019-2020 

-profesori 

debutanți și alți 

profesori nou 

veniți  

-responsabil 

formare 

continuă 

-șefi catedre 

 

-ISJ 

-CCD 

- - nr. de  elemente 

din portofoliu 

accesate în formă 

letrică sau 

electronică 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen 
Responsabilităț

i 
Parteneri 

Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

5.Identificarea celor mai 

atractive cursuri de 

formare pentru toate 

cadrele didactice și 

participarea acestora la 

cursuri în funcție de 

nevoile lor de formare 

-conform 

graficelor 

ofertelor de 

formare 

-responsabilul 

cu 

perfecționarea  

-directori 

-CCD Iași 

-ISJ 

-alți furnizori 

de formare 

(universități, 

firme private) 

-fonduri proprii- 

1000 roni 

-venituri individuale 

-nr. de  cursuri de 

formare / 

mobilități accesate 

6. Comunicarea directă 

cu cadrele didactice 

interesate de propria 

dezvoltare profesională 

-permanent -responsabil cu 

perfecționarea 

-directori 

-ISJ 

-CCD 

- -nr. comunicărilor 

de pe grupul școlii 

și al celor directe- 

face to face 

7. Actualizarea  bazei de 

date cuprinzând cadrele 

didactice participante la 

cursuri de formare dar și a 

celor care nu au acumulat 

90 credite transferabile 

prin document Google 

docs 

-noiembrie 

2019 

-responsabil cu 

perfecționarea- 

Grădinaru 

Doina și 

Vatamanu 

Simona-Ionela 

-ISJ 

 

- -existența bazei de 

date reactualizată 

la nivelul școlii  

 

 

 

2. Realizarea de 

activități metodico 

– științifice, de 

formare  la nivel 

1.Realizarea de  activități  

metodico științifice, prin 

rotația profesorilor,  în 

cadrul fiecărei catedre și 

comisii- cel puțin 1 

activitate/ semestru/ 

catedră și comisie 

-conform 

planurilor 

manageriale 

ale 

catedrelor 

-șefi de catedre 

-directori 

-psihoped. 

-CJRAE 

-ISJ 

-CCD 

-venituri proprii- 50 

roni pentru materiale 

necesare realizării 

activităților 

-nr. de activități 

realizate în catedre 

și comisii 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen 
Responsabilităț

i 
Parteneri 

Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

local,  județean sau 

național de către 

profesori pentru 

creșterea calității 

educației 

 

 

 

 

2.Organizarea unui 

simpozion științific la 

nivel național cu 

participare internațională 

cu ocazia Zilelor Școlii, 

ediția a 8 a 

-mai 2020 -directori 

-șefi de catedre 

-șefi comisii 

-ISJ 

-CCD 

-instituții 

partenere de  

învățământ 

preuniversitar 

-taxa de participare 

-sponsorizări - 500 

roni 

 

-nr. de cadre 

didactice 

participante cu 

lucrări  

3.Accesarea  variantelor 

de formare continuă prin 

programe europene tip 

KA1 

 

-conform 

calendarului 

european 

-cadre didactice 

de diverse 

specialități 

-responsabilul 

cu proiecte 

europene 

-Agenția 

Națională 

- - nr. de participări 

internaționale la 

programe de 

formare continuă a 

cadrelor didactice 

4. Participarea cadrelor 

didactice la diverse  

conferințe, simpozioane, 

sesiuni de comunicări 

științifice pe domeniul 

lor de  competență 

-conform 

calendarului 

ISJ și al altor 

instituții de 

învățământ  

-directori 

-cadre didactice 

-ISJ 

-CCD 

-UȘAMV 

-instituții de 

învățămînt 

ieșene și din 

țară sau 

străinătate 

 

-fonduri proprii 

individuale- funcție 

de solicitările 

organizatorilor 

-nr. de lucrări și 

articole publicate 

3.  Continuarea 

eficientă a 

parteneriatului 

între învățământul 

superior (USAMV, 

1.Asigurarea formării  

inițiale prin participarea 

la stagii de practică 

pedagogică a studenților 

de la UȘAMV 

-conform 

graficului 

profesorilor 

îndrumători 

-directori 

-profesori 

mentori de la 

discipline de 

specialitate  

-UȘAMV, 

Universitatea 

”Al. I. Cuza”, 

”Gh. 

Asachi”, etc 

- -nr. de ore de 

probă și nr. de ore 

finale ale 

studenților 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen 
Responsabilităț

i 
Parteneri 

Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

Universitatea 

A.I.Cuza și 

Gheorghe Asachi) 

și școală în 

formarea inițială și 

continuă pentru 

cariera didactică 

de practică 

pedagogică 

  

-nr. de mentori  de 

practică 

pedagogică 

2. Cultivarea strategiei de 

formare permanentă prin 

mentorat în activitatea 

curentă a cadrelor 

didactice de către 

profesorii mentori sau 

șefii de catedre 

 

-permanent 

 

-directori 

-șefi catedră 

-responsabil cu 

perfecționarea 

-CCD - - nr. profesorilor 

mentori implicați 

în activități de 

mentorat  

-nr. profesorilor 

debutanți 

îndrumați 

 

4. Colaborarea cu 

C.C.D. în formarea 

continuă, ca 

principal furnizor/ 

ofertant, în acord 

cu nevoile 

profesionale ale 

cadrelor didactice 

1. Participarea unui nr. 

de 3 cadre didactice 

minimum la cursuri de 

formare inițiate de CCD 

(cei debutanți sau care nu 

au acumulat 90 credite 

transferabile) 

- conform 

graficului 

activităților 

de formare a 

CCD  

-profesorii școlii -ISJ 

-CCD 

- cursuri prin CCD -profesori 

debutanți sau care 

nu au acumulat 90 

credite 

transferabile 

2. Valorificarea și 

diseminarea  

informațiilor și a 

exemplelor de bună 

practică din cadrul 

săptămânii Școala Altfel  

” Să știi mai multe, să fii 

mai bun” 

- martie 

2020 

-directori 

-consilier 

educativ 

-reprezentantul 

Consiliului 

Elevilor 

 

-mass media 

-CCD 

-ISJ 

- fonduri proprii- 

100 roni 

-nr. de exemple 

valorificate și 

diseminate 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen 
Responsabilităț

i 
Parteneri 

Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

3. Dezvoltarea 

potențialului personal și 

creativ al elevilor prin 

participarea la activități 

-săptămâna 

Școala Altfel 

-martie 2020 

-consilier 

educativ 

-psiholog școlar 

-Consiliul  

Elevilor pe 

școală 

-fonduri proprii- 50 

roni 

- nr. de persoane 

implicate în 

dezbateri și 

activități 

 

TS.5. Promovarea  parteneriatelor pentru educația nonformală - oportunitate formativă complementară pentru elevi 

CONTEXT 

Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării, evidențiat prin forme relaționale, parteneriate, dinamici colective care să se 

constituie într-o sursă a progresului economic și social. Interacțiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare și parteneriat 

au la bază obiective clare, nevoi reale și relații de calitate care se construiesc în timp prin încredere, loialitate, responsabilitate și respectarea 

angajamentelor. Constituită ca un sistem deschis, școala trebuie să răspundă necesităților sociale, exigențelor comunității din care face parte, să 

dezvolte și să mențină legăturile cu partenerii sociali și cu autoritățile. Managementul relațional consideră partenerii educaționali drept o soluție 

optimă pentru problemele cu care se confruntă învățământul românesc. 

OBIECTIVE GENERALE 

TS.5.5. Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a personalității și oferta educaţională a  Colegiului 

Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi 

TS.5.6. Dezvoltarea la elevi a spiritului  civic, a voluntariatului și multiculturalismului, a antreprenoriatului și spiritului de protejare a 

mediului înconjurător 

TS.5.7. Promovarea imaginii Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi în comunitatea locală, bazată pe 

principii de marketing educaţional 

TS.5.8. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

1. Armonizarea 

intereselor legate 

de dezvoltarea 

personală a 

individului cu cele 

ale comunității 

imediate, locale și 

regionale și cu 

solicitările 

societății actuale 

 

1.Organizarea 

alegerilor/ 

reconfirmarea  

Consiliul Elevilor 

- Stabilirea sarcinilor 

fiecărui membru 

-octombrie 

2019 

 

-consilier 

educativ,  

Capră-Grigoriu 

Maria 

-cadre 

didactice 

-diriginți 

-fonduri proprii ale 

școlii- 50 roni pentru 

materiale publicitare 

necesare la alegeri 

-rezultatele 

alegerilor 

2.  Realizarea unor  

activități în parteneriat 

cu Revista Convorbiri 

literare- Filit, BCU, 

Inspectoratul de 

Poliție, Jandarmeria, 

ONG-uri pentru 

combaterea violenței, 

prevenirea traficului de 

ființe umane și 

protecția datelor de 

interes personal 

-octombrie 

2019 

-decembrie  

2019 

- martie 2020 

 

- Capră – 

Grigoriu Maria 

-Călin Cristiana-

Elena  

-Năstase 

Andreea-Stela 

-Bitiușcă 

Andreea-

Camelia 

-Aignătoaie 

Păpușa- Irina 

-diriginți 

-Inspectoratul 

de Poliție 

-Jandarmeria  

Iași 

-ASCOR 

 

-fonduri proprii- 100 

roni 

- fotografii și 

clipuri realizate în 

timpul 

activităților; 

-acorduri de 

parteneriat 

-nr. de procese 

verbale existente 

în urma 

activităților 

desfășurate 

2.Implementarea 

de măsuri diverse 

și eficiente în  

vederea diminuării 

situațiilor de 

violență în școli 

1. Participarea elevilor 

și a cadrelor didactice 

la activități organizate 

pe tematica prevenirii 

exercitării violenței 

interumane (legislație) 

- conform 

planificărilor 

diriginților 

-diriginți 

-prof. Năstase 

Andreea-Stela 

-Secția II 

Poliție 

 

- - creșterea gradului 

de siguranță în 

școală și de 

cunoaștere a 

legislației specifice 

aplicabile 

impotriva violenței 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

2.Implicarea elevilor și 

a Clubului Impact în 

activități de 

voluntariat: Zilele 

Iașului, Săptămâna fără 

tutun, Ziua 

antiviolență, 

Săptămâna fructelor și 

legumelor donate,  

Ziua Pământului, 

Patrula de reciclare, etc 

-octombrie 

2019 

-decembrie 

2019 

-februarie 

2020 

-martie 2020 

-consilier 

educativ 

-responsabil 

SNAC 

-diriginți 

-profesori 

-reprezentanții 

Asociației 

Antidrog 

-Poliția Iași, 

Secția II 

-ONG-uri 

 

-fonduri proprii- 300 

roni  

-sponsorizări cadre 

didactice- 90 roni 

-nr. elevi și 

profesori  

implicați în 

activități 

3. Organizarea unei 

activități ample de 

combatere a violenței 

școlare prin dezbatere 

la nivelul școlii cu 

participarea majorității 

elevilor 

-martie 2020 

Săptămâna 

Școala Altfel 

-consilier 

educativ 

-diriginți 

-

reprezentantul 

Poliției, Secția 

II 

-ONG-uri 

- venituri proprii- 70 

roni 

-elevi participanți 

la activitate 

-proces verbal 

-fotografii 

 

3. Dezvoltarea 

spiritului civic,  

voluntariatului, 

multiculturalismului, 

a antreprenoriatului 

și spiritului de 

protejare a mediului 

1.Participarea tuturor 

diriginților și elevilor în 

proiectul Antibiotice 

SA- plantare pomi în 

școală 

-octombrie 

2019- iunie 

2020 

-consilier 

educativ 

-diriginți 

 

- Asociația 

CAIAVA 

Verde 

- Fonduri  Antibiotice 

SA- 200 lei 

 

-număr elevi și 

profesori implicați 

2.Implicarea unui 

număr cât mai mare de 

elevi în activități din 

-conform 

calendarului 

ISJ și datelor 

 

-consilier 

educativ 

 

-ISJ 

-ONG-uri 

 

-fonduri proprii- 100 

lei  

-nr. de elevi 

participanți și de 

premii obținute 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

înconjurător- 

competențe cheie ale 

elevilor  prin 

participarea la 

activități diverse 

caracteristice  unei 

societăți complexe, 

dinamice 

 

 

 

cadrul SNAC și a 

proiectelor educative 

din calendarul CAEJ, 

CAEN 

activităților 

din proiectele 

aprobate 

-Chihaia Dan 

-Daraban Anca 

 

-panouri, mape, 

fotografii, mass 

media 

3.Participarea elevilor 

la concursuri pe teme 

de mediu și  concursul  

revistelor școlare 

-conform 

calendarului 

ISJ și al 

instituțiilor 

organizatoare 

-consilier 

educativ 

-profesori de 

protecția 

mediului 

-comisia pentru 

reviste școlare 

-ISJ 

-ONG-uri 

-ROREC 

-CCDG 

-fonduri proprii- 300 

roni pentru numerele  

următoare ale 

revistei școlii și 

pentru proiecte de 

mediu 

-nr. de elevi 

participanți și care 

au  obținut premii 

4.Dezvoltarea și 

implementarea planului 

de acțiune al SNAC din 

școală 

-an școlar 

2019-2020 

-comisia SNAC 

la nivel de 

școală 

-ISJ 

-ONG-uri 

-asociații 

- -atragerea  de noi 

parteneri în cadrul 

activității SNAC 

5. Diseminarea și 

popularizarea 

rezultatelor activităților 

extracurriculare și  de 

voluntariat pe site-ul și 

facebook-ul școlii 

-permanent -ing. de sistem 

-consilier 

educativ 

-responsabil 

SNAC 

-elevi - -existența 

dovezilor pe site-

ul școlii 

6.Implicarea și reluarea 

parteneriatelor cu 

Junior Achievement 

România 

-conform 

graficului și 

permanent 

-prof. Axinte 

Lorica, Grecu 

Roxana-Maria, 

Dulhai Mihaela 

-JAR România - -dezvoltarea 

competențelor de 

antreprenoriat 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

7. Funcționarea 

permanentă a Clubului 

”Impact Vasiliada” 

-conform 

programului 

Clubului 

-prof. Maria 

Capră-Grigoriu, 

Filoti Carmen 

-Fundația ”Noi 

Orizonturi” 

-fonduri  proprii 100 

roni 

- nr. de activități 

ale Clubului 

„Impact 

Vasiliada„ 

8.Derularea de 

spectacole / activități 

educative specifice 

pentru marcarea 

momentelor 

semnificative din viața 

educației și a școlii, 

(Sărbătorile Iașului, 

Ziua Educație, 

Sărbătoarea de 

Crăciun, Ziua Unirii - 

24 ianuarie, Paștele, 

Zilele Școlii) 

-5 octombrie 

2019 

-20 

decembrie 

2019 

-24 ianuarie 

2020 

-mai 2020 

-consilier 

educativ 

-diriginți 

-prof. limba 

română 

-Palatul 

Copiilor 

-ISJ 

-CCD 

-fonduri proprii- 500 

roni 

- nr. de activități 

realizate 

4. Promovarea 

cetățeniei active și 

a dialogului 

intercultural prin 

parteneriate cu 

instituții relevante, 

cu mediul cultural 

ieșean și realizarea 

de activități de 

1.Realizarea unor 

parteneriate  cu:  

Palatul Culturii, 

Muzeul Sadoveanu, 

Casa   Pogor, Teatrul 

Național, Grădina 

Botanică, etc. în 

vederea desfășurării 

-permanent -consilier 

educativ 

-profesori: 

 Călin Cristiana-

Elena, 

Tanasevici  

Marioara 

Evelina, Bitiușcă 

-Palatul 

Culturii 

-Muzeul 

Sadoveanu 

-Casa Pogor 

-Grădina 

Botanică, etc. 

- -nr. de 

parteneriate 

realizate 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

impact în viața 

școlii 

unor activități de 

impact 

Andreea 

Camelia 

5. Crearea de 

oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului 

de partener 

educativ al 

părinţilor 

 

1. Organizarea de 

consultății, lectorate cu 

părinții, workshopuri 

-permanent 

-consilier 

educativ 

-diriginţi 

-directori 

-părinți 

-resurse umane, 

resurse materiale şi 

financiare, resurse 

informaţionale 

 

-nr. activităţi 

realizate pentru 

părinţi 

-creşterea 

implicării 

părinţilor în 

activitatea şcolii 

6. Identificarea și 

valorificarea 

oportunităţilor 

pentru dezvoltarea 

şi implementarea 

unor proiecte 

educaţionale 

complexe 

1. Consultarea elevilor 

 

-permanent și 

conform 

graficelor de 

desfășurare 

-consilier 

educativ 

-diriginţi 

-directori 

-diriginţi,  

-responsabili 

comisii 

metodice 

-resurse umane, 

resurse materiale şi 

financiare 

-resurse 

informaţionale 

-venituri proprii – 

300 roni 

-nr. proiecte 

educaţionale 

-creşterea cu 3% 

față de anul 

anterior a nr. de 

proiecte 

educaţionale 

2. Elaborarea 

proiectelor 

educaţionale complexe 

3. Desfăşurarea 

proiectelor 

7. Promovarea 

imaginii Colegiului 

Agricol şi de 

Industrie 

Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi, 

jud. Iaşi în 

1. Elaborarea unui Plan 

de marketing 

 

-permanent 

 

 

 

 

 

 

-director,  

-coordonator 

Comisie de 

promovare a 

școlii 

-diriginţi 

-mass-media 

 

 

 

 

 

 

-resurse umane, 

resurse materiale şi 

financiare, resurse 

informaţionale 

 

 

 

-nr. activităţi 

organizate în 

comunitatea 

locală 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

comunitatea locală, 

bazată pe principii 

de marketing 

educaţional 

2. Elaborarea de 

materiale de 

promovare: pliante, 

broşuri, afişe, spoturi 

publicitare 

 

-martie -mai 

2020 

 

 

 

-permanent 

 

 

- responsabili 

comisii metodice 

 

 

 

-director,  

-coordonator 

Comisie de 

promovare a 

imaginii 

 

 

 

-CJRAE 

 

 

 

-Digi TV 

-Iași TV Life 

 

-venituri proprii – 

2000 roni 

 

 

-nr. de materiale 

elaborate 

„qerw”  

 

-nr. activităţi de 

promovare a 

imaginii şcolii 

-creşterea cu 5% a 

nr. activităţi 

organizate în 

comunitatea 

locală 

3. Organizarea de 

evenimente publice 

pentru promovarea 

şcolii 

4. Promovarea imaginii 

prin participarea 

reprezentanților și 

elevilor școlii la 

emisiuni TV, 

publicitate în 

mijloacele de transport 

ieșene  

- conform 

termenelor 

planului de 

marketing 

-directori 

-consilier 

educativ 

-contabil șef 

-Digi TV 

-ziare locale 

-Iași TV Life, 

-Bună 

dimineața Iași 

- Wrinkl 

Company 

- venituri proprii-

5000 roni 

-creşterea cu 3% a 

nr. de activităţi de 

promovare a 

imaginii şcolii 

8. Promovarea de 

parteneriate pe plan 

local, regional şi 

naţional 

1. Identificarea 

oportunităţilor 
-permanent 

-director,  

-director adjunct 

-diriginţi,  

-responsabili 

comisii 

metodice 

-resurse umane, 

resurse materiale şi 

financiare, resurse 

informaţionale 

-nr. parteneriate 

-creşterea cu 2% a 

nr. de parteneriate 
2. Elaborarea 

parteneriatelor 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

3. Desfăşurarea 

parteneriatelor 

 

-venituri proprii – 

500 roni 

 

TS.6. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților 

CONTEXT 

Schimbările intervenite în viața școlii ne-au demonstrat că familia, respectiv părinții nu sunt suficient de implicate în activitățile instructiv- 

educative derulate în instituție, răspunsurile fiind sporadice și ne-au determinat să căutam soluții eficiente și convingătoare pentru a-i aduce “mai 

aproape de școală”. 

Schimbările și fluctuațiile de pe piața muncii, creșterea șomajului sau dispariția unor  locuri de muncă influențează mișcarea forței de 

muncă spre alte domenii decât cele de formare inițială, ceea ce implică și o adaptare a ofertei școlare pentru adulți. 

OBIECTIVE GENERALE 

TS.6.3. Dezvoltarea proiectului ”Școala Părinților” pentru implementarea strategiilor învățate la AVE 

TS.6.4. Identificarea unor strategii eficiente de formare a adulților - cursuri de formare pe calificările la care suntem autorizați, 

calificarea:floricultor –peisagist în parteneriat cu Spații Publice din cadrul Primăriei Iași 

 

Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

1. Dezvoltarea  

proiectului ”Școala 

Părinților” 

1.Organizarea unor 

activități cu rol 

informativ  pentru 

responsabilizarea 

părinților și de 

îmbunătățire a 

-noiembrie 

2019 

-mai 2020 

-coordonator 

proiect Andreea-

Stela Năstase,  

Filoti Carmen 

-Asociația  

”Viitor verde-

CAIAVA” 

-Consiliul 

Elevilor 

-fonduri proprii- 100 

roni 

-materiale 

promoționale 

 

-nr. de părinți 

participanți 
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Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri 
Resurse/ Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

relației părinți-copii 

la nivelul școlii 

-pshiholog școlar 

Crețu Cătălin-

Gabriel 

 

2. Identificarea 

unor strategii 

eficiente de 

formare a adulților 

1. Formarea unui 

număr de 25 de 

cursanți în 

domeniul floricultor 

–peisagist  

 

- în funcție de 

solicitările 

Direcției  

Spații Publice, 

Iași  

-director 

-contabil șef 

 

- direcția  Spații 

Publice, Iași 

 

- cadre didactice de 

specialitate 

-nr. de cursanți 

școlarizați 

-fondurile 

încasate 

2. Valorificare și 

diseminarea  

informațiilor și 

activităților 

asociației de părinți-

profesori-elevi. 

Prezentarea 

exemplelor de bună 

practică înregistrate 

la nivelul școlii la 

nivelul AVE 

-permanent și 

la evaluarea 

AVE-iunie 

2020 

-consilier educativ 

-președinte 

Asociația  

”Viitor verde -

CAIAVA IAȘI” 

-Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților 

- -cantitatea de 

informație 

valorificată și 

diseminată 

3. Monitorizarea 

inserției 

absolvenților școlii 

1.Completarea bazei 

de date pentru 

ultimii 3 ani cu 

inserția absolvenților 

de liceu și școală 

profesională 

-noiembrie 

2019 

-diriginți 

-inginer de sistem 

-secretar școală 

-USAMV 

-firme private 

-U.T.I 

”Gh.Asachi” 

-Univ. ”Al. I. 

Cuza” 

- -existența bazei 

de date 
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TS.7. Compatibilizarea  sistemului de învățământ  românesc  cu cel European 

CONTEXT: 

Școala își propune să le asigure un viitor european elevilor, șanse egale de afirmare și integrare socio-profesională a acestora, să creeze condițiile 

obținerii de satisfacții profesionale pentru toți cei care lucrează în instituție, să realizeze un parteneriat școală-părinți-comunitate locală, 

raportându-se permanent la standardele și bunele practici ale UE 

OBIECTIVE GENERALE 

TS.7.1. Identificarea tuturor posibilităților de compatibilizare a sistemului de învățământ din școală cu cel European 

TS.7.2. Dezvoltarea și implementarea unor proiecte educaționale viabile și în acord cu nevoile  și interesele elevilor – depunerea a minim 

2 proiecte educative spre aprobare și a altor 2 proiecte europene de mobilități individuale, strategice pentru elevi și profesori 

Obiectivul specific Măsuri / acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse/ Sursa de  finanțare 

 

1.Realizarea 

tuturor 

demersurilor  

privind 

compatibilizarea 

sistemului de 

învățământ al școlii 

cu învățământul 

european 

1. Inițierea unor 

proiecte educative 

cuprinse în CAEN, 

CAEJ  și de tip 

Erasmus + KA1 și 

KA2 pentru elevi și 

profesori 

-conform 

calendarului 

MEN, al 

Agenției 

Naționale 

-februarie, 

martie 2020 

-director 

-consilier educativ 

-prof. 

engleză și franceză 

-ANPCDEFP 

-parteneri 

europeni 

-fonduri UE după aprobarea proiectelor- 

100 000 euro 

2. Înscrierea 

cadrelor didactice 

care încă nu sunt 

membre în asociații 

profesionale la 

fiecare disciplină și 

în Asociația  școlii : 

CAIAVA Verde 

-permanent -șefii de catedre -ISJ prin 

inspectorii de 

specialitate 

-cotizații ale  membrilor 

-2% donați de fiecare cadru didactic 

către CAIAVA Verde 
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pentru cei nou 

veniți în școală 

3.Utilizarea  

Cadrului  European 

Comun de Referință 

pentru limbile 

străine la activități 

școlare și 

extracurriculare 

-permanent -prof. de  limbi 

străine din școală 

-ISJ prin 

inspectorii de 

limbi străine 

- 

4.Reorganizarea și 

actualizarea 

permanentă a site-

ului școlii pentru o 

mai bună 

vizibilitate și 

promovare a școlii 

-permanent -inginer de sistem 

-purtător de cuvânt 

al școlii- Zelinschi 

Beatrice-Carmen 

-Pagini Aurii -fonduri proprii-600 roni 

2. Dezvoltarea și 

implementarea 

unor proiecte 

educaționale 

complexe și 

diverse la nivelul 

școlii 

1. Identificarea unor 

noi parteneri pentru 

inițierea unor 

proiecte în 

colaborare, în scopul 

dezvoltării 

competențelor cheie  

-octombrie 

2019 

 

 

-responsabil 

proiecte europene 

 

 

 

-baze de date 

agenții 

europene 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2. Completarea 

formularelor de 

candidatură pentru 

un proiecte Erasmus 

+ KA1 și KA2 

-conform  

calendarului 

Agenției 

-februarie, 

martie 2020 

 

-comisia de proiecte 

europene 

 

-Agenția 

Națională de 

Proiecte 

 

- fonduri UE după aprobarea proiectelor 

(fonduri de aproximativ 50000euro) 
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3.Completarea  

infrastructurii 

școlii și 

echipamentelor 

necesare unui 

proces instructiv-

educativ de calitate 

1. Asigurarea 

dotărilor necesare 

pentru realizarea 

unui demers 

educațional de 

calitate  

 

-permanent -director 

-contabil șef 

 -bugetul școlii 

-35000 roni pentru proiect RK în cămin 

și înstalația termică 

-achiziționarea unui tractor de 45 CP 

-1500 000 roni pentru o rețea video de 

supraveghere 

2. Reamenajarea/ 

reabilitarea tuturor 

cabinetelor/ 

laboratoarelor la 

standarde de calitate 

-permanent -directori 

-contabil șef 

 -bugetul școlii aprobat 

-10000 roni pentru diverse materiale și 

echipamente școlare  

( SSM; ISU; atelier lăcătușerie, 

laborator chimie, laborator patiserie, 

geografie, educație fizică, etc) 

 

 

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ȘCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

Obiective: 

1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiții similare cu cele ale viitorului loc de muncă 

2. Dezvoltarea la elevi a abilităților cheie și a competențelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în viața socio-economică 

3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
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Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate așteptate Termen 

de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de  

influență pozitivă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaționale cu 

calificările necesare pe piața muncii 

     • Identificarea agenților economici, 

corespunzător domeniilor de pregătire 

profesională ale școlii 

     • Elaborarea de Curriculum în dezvoltare 

locală (CDL), documente în acord cu 

consultarea agenților economici 

reprezentativi din zonă 

• Fundamentarea planului de școlarizare, în 

acord cu cererea de calificări de pe piața 

muncii 

Adaptarea curriculum-

lui în dezvoltare locală 

(CDL) elaborate , la 

condițiile agenților 

parteneri 

Plan de școlarizare 

stabilit în acord cu 

cererea de calificări de 

pe piața muncii 

 

 

Sept. 2019 

 

 

Oct. 2019 

 

 

Dec.2019 

Echipa 

managerială 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cadrele 

didactice 

Agenții 

economici 

parteneri 

 

 

- gradul de interes al 

partenerilor 

 

 

 

Agenții 

economici 

parteneri 

 

I.Ș.J. Iași 

2. Planificarea, organizarea și 

desfășurarea activităților de instruire 

teoretică și practică pentru formarea 

profesională a elevilor, în condiții care să 

le asigure atingerea performanțelor 

profesionale și să le faciliteze integrarea la 

locul de muncă   

• Pregătirea și desfășurarea activităților 

didactice, cu scopul dezvoltării abilităților 

cheie și dobândirea de către elevi a 

competențelor tehnice necesare viitorului loc 

de muncă 

• utilizarea în procesul de predare-

învățare a metodelor activ-

 

Protocoale de 

colaborare încheiate cu 

agenți economici, 

pentru toate  domeniile 

de pregătire 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice 

- lipsa de interes 

sau/și  a partenerilor, 

a elevilor 

- evoluție 

defavorabilă  a 

pieței muncii 

- situația economică 

la nivel local și 

național economiei 

regionale 

- cererea de produse 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

Echipa 

managerială 

 

- direcțiile de 

dezvoltare ale 
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participative (învățare centrată pe 

elev) și a unor strategii de învățare 

adaptate stilurilor individuale de 

învățare, nevoilor, abilităților și 

gradului de motivare a fiecărui elev 

• utilizarea  metodelor alternative de 

evaluare (autoevaluarea) 

• Desfășurarea activităților de instruire 

practică a elevilor în spații dotate 

corespunzător și în condiții similare 

viitorului loc de muncă: ateliere școală și 

agent economic, corespunzător domeniului 

de pregătire profesională 

- formarea comisiei responsabile cu 

activitatea de protecție a muncii și P.S.I. 

- realizarea instructajului și completarea 

fișelor individuale de protecție a muncii  a 

elevilor, cu folosirea metodelor interactive de 

realizare a instructajului ce vizează și 

evaluarea cunoștințelor elevilor 

- întocmirea graficelor  de desfășurare a 

activităților de instruire practică curentă și 

comasată 

- încheierea de protocoale de colaborare 

(parteneriate) cu agenții economici la care se 

vor desfășura  activitățile de instruire practică 

- repartizarea elevilor la agenții economici 

 

 

Protocoale de 

colaborare încheiate cu 

agenți economici, 

pentru toate  domeniile 

de pregătire 

 

Dobândirea de către 

elevi a competențelor 

pentru abilități cheie și 

tehnice specializate, 

corespunzător 

Standardelor de 

Pregătire Profesională 

 

 

Dobândirea de către 

elevi a priceperilor și 

deprinderilor practice 

 

Grafic de pregătire 

practică 

 

Premii la concursurile 

școlare 

 

statistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

2019 

 

 

 

Decembrie  

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

Agenții 

economici 

Parteneri 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

diriginți 

agentului economic 

pe plan local sau 

regional 

 

- competitivitatea 

agenților economici, 

în funcție de 

normele de calitate 

 

 

-implementarea 

normelor de 

protecția mediului 

- migrarea forței de 

muncă 

-calitatea 

managementului 

 

- participarea 

cadrelor didactice la 

cursuri de formare  
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- monitorizarea activităților de instruire 

practică a elevilor de către cadre didactice ale 

școlii și reprezentanți ai agenților economici 

• Participarea elevilor la concursuri școlare 

• Organizarea simulării examenelor finale de 

absolvire 

• Monitorizarea absolvenților 

3. Asigurarea pentru elevi, a condițiilor de 

informare, orientare și consiliere privind 

cariera 

    • Consilierea elevilor pentru buna 

orientare privind cariera, în scopul 

responsabilizării  elevului privind propria 

formare și atingerii performanțelor 

profesionale  

     • Participarea elevilor la simularea unor 

interviuri în vederea angajării 

     • Participarea elevilor la târguri de job-uri  

la care să fie prezenți invitați ai 

reprezentanților agenților economici 

    • Asigurarea unei baze de date care să 

cuprindă situația locurilor de muncă vacante 

și documentele necesare angajării 

    • Consilierea elevilor din clasele a X-a  

privind  continuarea formării la nivelul 4 de 

calificare 

 

 

60% dintre absolvenți 

vor fi pregătiți pentru a 

urmări activ piața 

forței de muncă 

 

Inserția a minim 40 % 

dintre absolvenți pe 

piața muncii 

 

 

 

85% dintre elevii 

claselor a X-a vor 

continuă studiile la 

nivel 4 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Sfârșitul 

anului 

școlar 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Consilier 

educativ 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

- gradul de  interes al 

elevilor pentru 

propria formare 

 

- existența 

cabinetului de 

consiliere școlară și 

a unui cadru didactic 

specializat  

 

 

Agenții 

economici 

parteneri  
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PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE 

CONTINUĂ 

 

OBIECTIVE 

1. Realizarea analizei de nevoi în vederea identificării priorităților; 

2. Identificarea programelor de formare care corespund priorităților / nevoilor; 

3. Participarea efectivă a personalului la programe de formare; 

4. Valorificarea competențelor dobândite de personal prin participarea la programele de 

formare; 

5. Monitorizarea și evaluarea activității comisiei . 

CONTEXT 

Viziunea și misiunea școlii noastre fac referire la creșterea calității actului educațional 

astfel încât pentru a atinge aceste două ținte, Comisia de perfecționare și formare continuă 

să valorifice potențialul cadrelor didactice. Având în vedere faptul că în  anul școlar 

precedent au urmat sau susținut cursuri de formare  40% din cadrele didactice respectiv 

100% din personalul administrativ, anul acesta ne dorim o creștere a procentului de cadre 

didactice care vor urma o formă de perfecționare.  

 

 

 

 

Obiectivul 

specififc 

 

Măsuri / 

Acțiuni 

 

Termen 

 

Respons

abil 

 

Parteneri 

Resurse 

informațio

nale, 

materiale 

și umane 

 

Indicator

i de 

performa

nță 

 

 

1.Realizar

ea unei 

analize de 

nevoi 

pentru 

identificar

ea 

prioritățil

or 

1.Informarea 

catedrelor și a 

personalului 

administrativ 

privind nevoia 

identificării 

unor priorități 

în programul 

de formare 

continuă. 

2 Stabilirea și 

aplicarea 

metodologiei 

 

Septemb

rie 2019 

 

Septemb

rie 2019 

 

Septemb

rie 2019 

 

 

Comisia 

CDP 

 

 

Șefi 

catedră 

Director 

 

 

 

 

 

- 

 

-

Chestionare 

-Surse 

financiare 

proprii 

- oferte de 

formare 

*proces-

verbal 

ședință de 

informare  

*metodol

ogie 

analiză de 

nevoi, 

chestionar

e aplicate, 

proces-

verbal 
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pentru analiza 

de nevoi 

privind 

formarea 

continuă. 

3. Elaborarea, 

discutarea și 

asumarea 

analizei de 

nevoi privind 

prioritățile în 

formarea 

continuă. 

ședințe și 

întâlniri. 

*analiză 

de nevoi 

(documen

t scris) 

*proces-

verbal 

ședințe în 

catedre 

2.Idenfica

rea în 

colaborar

e cu CCD 

și ISJ a 

programel

or 

de 

formare 

ce 

răspund 

nevoilor 

1. Idenficarea 

și analiza 

ofertei locale, 

naționale și 

europene de 

formare 

continuă. 

 

Conform 

oferetelo

r 

Comisia 

CDP 

Șefi 

catedră 

Director 

Colaborăt

ori 

cu CCD 

și ISJ 

-Resurse 

financiare 

proprii 

-Oferte 

programe 

*Diagram

ă asociere 

priorități 

(persoane 

și 

domenii) 

și 

programe 

ofertate 

 

 

 

 

 

 

 

3.Particip

area 

efectivă a 

personalul

ui la 

activitățile 

de 

formare 

A. 

Autoperfecțio

nare  

A1.Desfășurar

ea unor 

activități 

științifice sau 

didactice 

recunoscute la 

nivelul ISJ, 

CCD  

B. Formare 

inițială 

B1.Obținerea 

gradelor 

didactice 

B2.Exemple 

de bune 

practici 

B3.Elaborare 

de 

Conform 

cu oferta 

 

 

 

 

Conform 

termenul

ui stabilit 

 

Semestri

al 

Bisemest

rial 

 

 

 

Permane

nt 

 

 

Șefi 

catedră 

Director 

Cadre 

didactice 

. 

 

 

Comisia 

CDP 

 

Șefi 

catedră 

Director, 

Cadre 

didactice 

 

Cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborat

ori 

cu CCD 

și ISJ 

 

 

 

 

Bibliotec

arul 

 

Colaborat

ori ISJ și 

CCD. 

-Cadre 

didactice 

 

 

 

 

-Resurse 

materiale 

proprii, 

CCD,ISJ 

- site-uri de 

specialitate, 

bibliografie 

recomandat

ă 

Bibliografie 

recomandat

ă 

-părinți 

 

*Certifica

te/ 

adeverințe  

*procese-

verbale 

activități 

metodice 

 

* Articole 

de  

specialitat

e  

*Abonam

ente 

reviste 

 

* 

Certificate  

*adeverinț

e de 
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proiecte/schițe 

pentru 

activitățile 

didactice de 

către cadrele 

didactice 

debutante/ 

celelalte 

cadre. 

C.Dezvoltare 

profesională 

C1.Utilizarea 

fondului de 

carte al 

bibliotecii în 

pregătirea și 

dezvoltarea 

profesională. 

C2.Perfecțion

area cadrelor 

didactice în 

vederea 

utilizării 

sistemului 

AEL. 

C3.Susținere 

de lecții, 

referate și alte 

activități în 

cadrul 

catedrelor. 

C4.Participare

a la activități 

de formare 

curentă în 

cercuri 

pedagogice și  

consfătuiri 

C5.Diseminar

e la nivelul 

catedrelor a 

materialelor 

nou apărute. 

Conform 

termenul

ui stabilit 

Bisemest

rial 

 

Semestri

al 

 

Permane

nt 

 

Comisia 

CDP 

 

Șefi 

catedră 

Cadre 

didactice 

Cadre 

didactice 

 

Parteneri 

educațion

ali 

Școlile 

organizat

oare 

Parteneri 

educațion

ali 

-resurse 

materiale 

proprii 

 

-Resurse 

materiale 

proprii 

 

participar

e activități 

*proiecte 

de lecție 

 

*fișele de 

lectură 

 

*Orar  

*referate  

*proiecte 

de lecții 

*adeverinț

e de 

participar

e la 

activități 

*materiale 

audio-

video - 

diseminar

e  

 

Monitoriz

are și 

evaluare 

1.Monitorizar

ea și evaluarea 

activității prin 

întocmirea 

Semestri

al 

Anual 

Comisia 

CDP, 

Director . 

Comisia 

CEAC 

Comisii 

externe 

-resurse 

proprii 

*Docume

nte 

elaborate 
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raportului 

semestrial/ 

anual privind 

desfășurarea 

activității  

comisiei 

(CDP) 

de 

evaluare 

*Planul 

manageria

l  

*Planul 

operaționa

l  

*Baza de 

date  

 

 

PLANUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

“Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, 

iar scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil” I. 

KANT, 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de 

învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă 

gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul 

respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 

simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o 

prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la 

îmbunătăţirea climatului democratic european. 

Într-un mediu social aflat într-o continuă schimbare, uneori imprevizibilă, şcoala trebuie 

să evolueze rapid pentru a se adapta cerinţelor dezvoltării societăţii. Şcoala noastră, urmând 

tradiţia celorlalte şcoli îşi propune să plaseze elevul în centrul procesului educaţional, oferind 

servicii de educaţie şi instruire în scopul formării unor tehnicieni,  stimulând dezvoltarea 

competenţelor socio-profesionale, necesare integrării pe piaţa muncii 

           VIZIUNE :  

➢  Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în 

devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare, 

contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.  
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➢  Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată 

complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de 

opinie, deci participant activ).  

➢  Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea 

spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor 

valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.  

 

  OBIECTIVE GENERALE: 

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare  

2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi 

extracurriculare în proiectarea activităţii educative  

3. Susținerea și promovarea performanței în educație 

4. Implementarea descentralizării  unității de învățământ 

5. Promovarea  educației nonformale și informale, oportunitate formativă complementară 

pentru elevi 

6. Compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european 

 

OBIECTIVE STRATEGICE:  

1.Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv –educativ;  

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a 

acestuia;  

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală;  

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;  

5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe 

tipuri de educaţie complementară;  

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 

internaţională;  
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7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi 

reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;  

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate;  

10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental –non-guvernamental în vederea 

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ.  

 

Analiza SWOT : 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Experienţă în domeniul activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare  

-Personal didactic calificat, cu competenţe 

necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative derivate dintr-o problematică 

educativă diversă  

-Reţea coerentă de coordonare a activităţilor 

educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare: inspectorul educativ şi 

inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de 

cooperare internaţională  

–la nivel judeţean, coordonatorul de 

programe şi proiecte şcolare  

–la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul 

diriginte şi corpul profesoral  

–la nivelul clasei, structurile organizaţionale 

ale elevilor şi părinţilor   

-Diversitatea programului de activităţi 

educative   

-Modalităţi alternative de petrecere a 

timpului liber prin activităţi derulate în 

timpul anului şcolar   

-Rezultate bune ale copiilor la manifestările 

educative locale, judeţene, regionale şi 

naţionale   

-Finalitatea proiectelor şi programelor 

educative ale copiilor prin participarea la 

competiţii la nivel de unitate, local, judeţean,  

-În cadrul activităţii formale, accentul cade 

pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe 

caracterul educativ al conţinutului  

-Abordarea sporadică a influenţei pozitive a 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

asupra dezvoltării personalităţii elevului  

-Minimalizarea activităţii educative şcolare 

şi extraşcolare de către părinţi   

-Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea 

activităţilor educative şcolare şi extraşcolare  

-Insuficienta formare a cadrelor didactice în 

domeniul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare  

-Carenţe în domeniul colaborării între 

cadrele didactice în scopul realizării unor 

proiecte educaţionale interdisciplinare  

- întîrzieri în realizarea documentelor școlare  

- nu toate cadrele didactice sunt dispuse să  

aducă dovezi care să ateste desfăşurarea 

activităţilor  

- după orele de curs, când se desfășoară 

activitățile extrașcolare, elevii nu mai sunt 

dispuși să rămână, majoritatea dintre ei fiind 

navetiști. 
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regional şi naţional  

-Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare în comunitate, prin 

spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii  

pentru copii   

-Existenţa parteneriatului educaţional cu 

familia în vederea responsabilizării acestora 

în susţinerea şi îmbunătăţirea actului  

educaţional 

- climat educativ pozitiv, de colaborare şi 

respect reciproc și buna comunicare 

profesor-elev- psiholog- echipa managerială 

a  școlii 

 

 

Planul Managerial pentru anul şcolar 2019-2020 este elaborat pornind de la faptul că 

educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 

privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea 

cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia europeană şi societatea europeană 

au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea 

coeziunii şi incluziunii sociale. 

Sistemele de educaţie şi formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de 

competenţe şi aptitudini, să înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi 

capacitatea de a învăţa, să încurajeze dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care 

permit utilizarea tehnologiilor moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă şi cetăţenia 

activă şi să încurajeze creativitatea, inovarea şi spiritul antreprenorial. 

Planul Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă 

cu noile cerinţe ale descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se 

accentul pe reducerea absenteismului şi utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării 

învăţării.Pentru elaborarea acestuia s-a avut în vedere faptul că măsura dezvoltării unei societăţi 

poate fi relevată dacă se iau în considerare indicatorii care privesc educaţia şi calitatea şcolii, 

respectiv indicatorii referitori la modul de organizare a cunoaşterii, a învăţării şi a calităţii 

activităţii educative. 
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Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ,,Vasile Adamachi,, doreşte să devină un 

garant al calităţii procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale 

elaborate de M.E.N, prin formarea continuă a cadrelor didactice şi crearea unui climat de muncă 

stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului 

educaţional. 

       Întreaga activitate din școala noastră  va fi organizată astfel  încât să se creeze un mediu 

educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi valori morale înalte. Contextul general 

actual şi direcţiile  stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide 

de  continuare a  eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, 

cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, deprinderi de muncă 

intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, competenţe necesare inserţiei sociale 

şi profesionale.  
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1.Realizarea  managementului comisiei 

Obiectivul Măsuri / acțiuni Termen Responsabili 

 

Parteneri Sursa de  

finanțare 

Indicatori de 

performanță 

1.Informarea la nivelul 

Consiliului profesoral cu privire 

la activitatea educativă din școala 

noastră în anul şcolar 2018-2019 

Întocmirea  raportului 

de activitate 

-septembrie  

2019 

Andreea Stela 

Năstase 

diriginți   Raport de 

activitate 

Consfătuirea 

Cons. Educativi 

2.Stabilirea strategiei lucru 

privind activitatea educativă 

școlară și extrașcolară 

Acțiunilor și logisticii 

pentru: pentru anul școlar curent 

Elaborarea  planului 

operațional al 

activităților educative 

școlare și extrașcolare 

-octombrie 

2019 

Andreea Stela 

Năstase 

Cadrele  

didactice, 

Diriginți 

 Plan operațional 

2. Asigurarea  și promovarea calității serviciilor educaționale 

1.Asigurarea relației de 

colaborare între școală-familie-

comunitate 

-Constituirea Comisiei 

Diriginților, a 

Consiliului Educativ 

Consultativ și a 

Comisiei de Prevenire 

și Combatere a 

Violenței în mediul 

școlar ; 

-Constituirea  

Comisiilor educative 

care vor activa pe 

parcursul anului 

școlar ; 

-Întocmirea planurilor 

anuale de activități 

educative și a 

-octombrie 

2019 

 

 

 

 

-întâlniri 

lunare 

 

 

 

Oct-nov 2019 

 

 

 

 

-directori 

-Andreea Stela 

Năstase 

-Irina Păpușa 

Aignătoaiei 

-cadre didactice 

-diriginți 

-psihopedagogul 

 

 

 

 

 

-șefii comisiilor 

metodice, 

-directori 

-părinți 

-poliția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proprii -nr. de 

parteneriate 

școală-familie 

-nr. ședințe cu 

părinții pe clase 

și școală 

-procesele 

verbale ale 

ședințelor cu 

părinții 

 

 

 

Portofolii ale 

prof. 
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planificărilor 

calendaristice ; 

-Organizarea 

Consiliului Elevilor, 

alegerea  Comitetului 

de Părinți  și a 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinților, în vederea 

implicării acestora în 

actul decizional al 

școlii   

-Întocmirea 

programelor de 

parteneriat cu familia 

și alte instituții 

publice ; 

Întocmirea, 

reactualizarea bazei de 

date privind situația 

disciplinară, 

absenteismul, 

delincvența ; 

- Realizarea tematicii 

de la consiliul 

părinților ; 

- Realizarea planului 

de măsuri antidrog. 

-Completări ale ROI ; 

 

Sept-2019 

 

 

 

Sept-oct2019 

 

 

 

 

Oct. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Oct. 2019 

 

Capră- Grigoriu 

Maria 

Năstase Stela 

Andreea 

Directori 

 

 

 

Diriginți 

Aignătoaiei 

Păpușa Irina 

Directori, 

Cons. Educativ 

 

Secretariat, 

Diriginți 

 

 

 

Năstase Stela 

Andreea 

 

 

 

Directori 

 

Aignătoaiei 

Păpușa Irina, 

 

Diriginți, 

Părinți 

 

 

 

Diriginți, 

instituții 

partenere, 

Părinți 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituții 

partenere 

menționate în 

proiect 

 

 

 

 

 

 

Procese verbale 

 

 

 

 

Contracte de 

parteneriat 

 

 

 

 

 

 

Portofoliu 

diriginți 

 

 

 

Activitățile din 

proiecte în curs 

de derulare 
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-Întocmirea graficului 

de desfășurare a 

activităților metodice 

ale diriginților ; 

-Întocmirea și 

depunerea la termen a 

proiectelor educative 

județene, regionale, 

naționale, precum și a 

celor propuse de ISJ, 

sau alte instituții 

partenere. 

 

 

 

3.Susținerea și promovarea performanței în educație 

2.Stimularea elevilor pentru 

atingerea de performanțe, prin 

participarea la olimpiade și 

concursuri  școlare. 

Identificarea elevilor 

capabili de 

performanță la toate 

disciplinele de 

învățământ și 

implicarea acestora în 

proiecte și concursuri 

școlare :  

 

-septembrie 

2019 - iunie  

2020 

Grădinaru 

Doina, 

Baciu Cristina 

Mihaela 

Grecu Roxana 

Maria 

Filoti Carmen, 

Călin Elena 

Cristiana, 

Năstase 

Andreea Stela 

Toate cadrele 

didactice 

Instituții 

școlare 

- proprii -diplome, 

premii, 

adeverințe de 

participare 

- nr. de 

concursuri 

școlare în care 

se vor implica 

elevii 

 

4. Implementarea descentralizării  unității de învățământ 
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1.Implicare unui nr. cât mai mare 

de elevi în viața școlii ; 

 

 

 

 

 

 

2. Dezvoltarea interesului 

elevilor în activități de 

voluntariat ; 

 

Continuarea 

proiectelor Eco- 

Scoala, programul 

,,Școala altfel,, 

programul ,,Zilele 

școlii” precum și alte 

proiecte de interes 

cetățenesc  

 

 Activități în cadrul 

proiectului BNR “Să 

vorbim despre bani și 

bănci”, 

Participarea la 

Conferința regională 

“Rămâi liber-Traficul 

de persoane înrobește”  

 

Oct.- 2019  -

iunie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

oct2019 –

nov2019 

-directori 

 Daraban Anca  

Aignătoaiei  

Păpușa -Irina 

Năstase Stela 

Andreea,  

Filoti Carmen, 

Pelin -

Costache 

Vasile 

Tanasievici 

Evelina 

Marioara, 

Călin 

Cristiana 

Elena, Toma 

Silvia, 

Zbanț Rădița 

Antoanela 

Dan Chihaia 

Rusu Silvia 

Maria 

Ciomaga 

Ecaterina 

reprezentanții 

comunității 

locale, 

Fundația 

Comunitară 

-Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

- Fundația 

« Salvați 

copiii » 

-liderii 

IMPACT 

ASCOR 

-biblioteca 

școlii 

- proprii 

 

 

 

 

 

 

BNR 

Panifcom 

-procese 

verbale ale 

activităților; 

- fotografii și 

clipuri realizate 

în timpul 

activităților, 

filme tematice, 

ppt-uri 

5. Promovarea  educației nonformale și informale la nivelul unității 

 

1.Colaborarea cu partenerii în 

vederea desfășurării  activităților  

-Acțiuni de cunoaștere 

și respectare a 

normelor de protecția 

-octombrie - 

noiembrie2019 

 

- Capră-

Grigoriu Maria, 

 

cadrele 

didactice 

diriginți 

-proprii 

 

 

-rezultatele 

alegerilor 
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de informare și prevenire a unor 

fapte în afara legii și a celor care 

pun în pericol viața. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Conectarea școlii la programe 

și proiecte educaționale 

desfășurate la nivel local, 

județean, național și internațional 

 

 

muncii, a normelor de 

circulație, de prevenire 

a incendiilor 

 

 

 -Turer George 

Sorin , 

Popescu 

Luminița  

cadre 

didactice 

Directori 

- proprii - procese 

verbale ale 

ședințelor 

Susținerea unor  

activități în parteneriat 

cu : Inspectoratul de 

Poliție, Penitenciarul 

Iași, ONG-uri pentru 

prevenirea traficului 

de ființe umane și 

protecția datelor de 

interes personal, 

consumul de alcool  

- parteneriat « Casa  de 

dansuri » 

- Parteneriat cu ISJ și 

participarea lunară la 

«Şcoala Valorilor 

Autentice Româneşti » 

-octombrie 

2019 

-noiembrie 

2019 

- mai 2020 

- Năstase 

Andreea Stela 

-diriginții 

-Călin Cristiana 

Elena 

Țurcanu Oana, 

Rusu Silvia 

Maria 

Bitiușcă 

Andreea  

Camelia 

Onea Rodica 

Zbanț Rădița 

Antoanela 

Hudac Daniel 

Viorel 

Vatamanu 

Simona Ionela 

Brezuleanu M 

Grecu Roxana 

Maria 

Contaș 

Anișoara 

Aignătoaiei 

Păpușa Irina 

-Inspectoratul 

de Poliție 

Penitenciarul 

de maximă 

siguranță, Iași 

Asociația 

ProVita 

- proprii - fotografii și 

clipuri realizate 

în timpul 

activităților; 

-acorduri de 

parteneriat 

-Procese 

verbale 
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Grădinaru 

Doina 

Daraban Anca 

Anania Raluca  

Bolohan 

Roxana 

Mihaela 

-Organizarea 

activităților propuse de 

Agenda pentru 

Dezvoltare  Durabilă 

pentru promovarea 

obiectivelor mondiale 

ale dezvoltarii durabile 

-Organizarea 

activităților antidrog 

cu implicarea 

reprezentanților 

fiecărei clase 

-Organizarea Zilei 

Europene a Limbilor 

-septembrie 

2019 

 

-noiembrie 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 

2019 

Năstase 

Andreea Stela 

Aignătoaiei 

Păpușa Irina 

Capră-Grigoriu 

Maria 

Crețu Cătălin-

Gabriel  

Daraban Anca, 

Pelin - Costachi 

Vasile 

Rusu Silvia 

Maria 

Vatamanu 

Simona Ionela 

Berbeneciuc 

Alina Ancuța 

Corduneanu 

Ramona 

Brezuleanu M 

Carp Maria 

 

-medic școlar 

reprezentanții 

Asociației 

Antidrog 

-proprii -nr de elevi 

participanți la 

activități 

- panoul 

activității 
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Năstase 

Andreea  Stela 

Bitiușcă 

Andreea Stela 

Țurcanu Oana 

Activități pentru 

combaterea și 

prevenirea violenței în 

școală și în societate 

-lunar - psiholog 

Cătălin Crețu 

Gabriel 

-Năstase Stela 

Andreea  

-dir. Carmen 

Beatrice 

Zelinschi 

-Darie Gabriel 

-diriginți, 

Președinte 

Com. de părinți, 

Dl. Hriscu Ioan  

-

reprezentantul 

Poliției 

-ONG-uri 

-proprii -elevi 

participanți la 

activitate 

- fotografii 

-Procese 

verbale 

Implicarea elevilor în 

activități de 

voluntariat: 

Săptămâna fără tutun, 

Let’s do it, Ziua 

Pământului, Patrula de 

reciclare, Alături de 

pelerini, Sărbătorile 

tradițional religioase în 

viața și familia 

creștinului, Haloween  

-

octombrie2019 

 

-noiembrie 

2019 

-decembrie 

2019 

-ianuarie-mai 

2020 

 

 

-Năstase 

Andreea Stela 

-Turer George 

Sorin 

- Aignătoaiei 

Irina Păpușa 

- Popescu 

Luminița 

Chihaia Dan, 

Haitur 

Luminița, 

reprezentanții 

Asociației 

Antidrog 

ONG-uri 

 

 

 

 

 

 

 

-proprii -număr de elevi 

implicați în 

activitate, 

membrii 

IMPACT 

,,Vasiliada,, 

 

Toți elevii școlii 

implicați în 

activități 
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FILIT,  

 

 

 

 

Zbanț Rădița 

Vatamanu 

Simona Ionela 

Corduneanu 

Ramona 

Călin Elena 

Cristiana 

Roșca Dan 

Claudiu 

Bitiușcă 

Andreea 

Camelia 

Grecu Roxana 

Maria 

Dulhai Mihaela 

Daraban Anca 

3. Dezvoltarea la elevi a spiritului  

civic, a voluntariatului și 

multiculturalismului 

Implicarea unui număr 

cât mai mare de elevi 

în activități din cadrul 

SNAC și a proiectelor 

educative din 

calendarul CAEJ 

-conform 

calendarului 

ISJ 

- Chihaia Dan 

-Popescu 

Luminița 

-Darie Gabriel  

-Grecu Roxana 

Maria 

-Călin Cristiana 

Elena, 

- Filoti Carmen 

-Toma Silvia 

-Aignătoaiei 

Păpușa Irina 

-ISJ, Centre 

de Ajutorare a 

persoanelor 

Defavorizate 

-ONG-uri, 

alte unități 

școlare, 

MMB 

- proprii -nr. de elevi 

participanți 

 - număr de 

premii obținute 

-panouri, mape, 

fotografii, mass 

media 
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-Năstase 

Andreea Stela 

Promovarea tuturor 

activităților 

extracurriculare și  de 

voluntariat pe site-ul 

școlii, Revista școlii,  

pagina de Facebook,  

platforma e-Twinning 

-permanent Cristiana Elena 

Călin 

Vatamanu 

Ionela Simona, 

Filoti Carmen, 

Luminița 

Popescu, 

Apătăchioaie 

Nicoleta, Zbanț 

Rădița 

Antoanela 

Prof. Popa 

Corneliu 

Valentin 

Năstase 

AndreeaStela 

Grădinaru 

Doina 

Bolohan 

Roxana 

Mihaela 

Axinte Lorica 

Asociația 

C.A.I.A.V.A- 

” Pentru un 

viitor verde,, 

 

- proprii -existența 

dovezilor pe 

site-ul școlii, 

pagini de 

socializare, 

Revista școlii 

4. Dezvoltarea parteneriatelor cu 

ONG-uri, instituții de cultură, 

instituții  de învățământ 

preuniversitar ieșean 

Semnarea  de 

parteneriate  cu:  Casa 

de Cultură Mihai 

Ursachi Casa   Pogor, 

ISJ, Teatrul Ludic, 

-permanent -Călin   Elena 

Cristiana   

-Corduneanu 

Ramona 

-Muzeul 

Sadoveanu 

-Casa Pogor 

-Grădina 

Botanică,  

- proprii -nr. de 

parteneriate 

realizate 
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Grădina Botanică,  

grădinițe, școli, 

Asociația Valoare 

Plus, etc., în vederea 

desfășurării unor 

activități de avengură 

- Năstase 

Andreea Stela 

-Rusu Silvia 

Maria 

-Prof. Caltea 

Ana 

-Hudac Daniel 

Viorel 

-Turer George 

Sorin 

-Grecu Roxana 

Maria  

-Brașoveanu 

Ștefan 

-Gavriș 

Lăcrămioara 

- Daraban Anca 

-alte instituții 

de învățământ 

etc. 

 

 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE ÎN CADRUL PROGRAMELOR STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

An școlar 2019-2020 

 

Domeniul de 

activitate 

 

Obiective 

specifice 

 

Parteneri 

 

Acțiuni/activități 

concrete  

 

Timp/ durată 

 

Strategii de 

realizare 

Rezultate așteptate (grup țintă, 

nr.elevi/profesori, voluntari, 

nr.beneficiari) 

 

Educație 

social 

caritabilă 

-educarea 

spiritului 

caritabil prin 

 

Mitropolia 

Moldovei și 

Bucovinei 

 

„ Pașii 

pelerinilor” 

 

 octombrie 

2019 

Activităși de 

donare de 

alimente 

pelerinilor veniți 

Grup țintă: 20 elevi din clasele 

IX-XII, 5 cadre didactice 
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donarea de 

alimente  

la Sfânta 

Parascheva  

Beneficiari: aprox.60,70 persoane 

aflate în pelerinaj la racla Sf. 

Parascheva 

 

Educație 

social 

caritabilă 

 

 

-educarea 

spiritului 

caritabil prin 

donarea de 

fructe și 

legume 

 

“Casa 

Speranței” Iași 

 

„ Săptămâna 

fructelor și 

legumelor 

donate” 

 

noiembrie 

2019 

Activități de  

donare de fructe 

și legume pentru 

copiii cu 

deficiențe de la 

centrul „Casa 

Speranței” Iași 

Grup țintă: 20 elevi din clasele 

IX-XII, 5 cadre didactice 

Beneficiari: aprox. 25 de copii cu 

deficiențe severe din centru „Casa 

Speranței” Iași 

 

 

Educație 

spirituală  

 

-educarea 

spiritului 

creștin prin 

dăruire  

 

Centrul 

Rezidențial 

pentru Mame 

și Copii aflați 

în dificultate  

 

 

„ Puțin pentru 

tine, mult pentru 

celălalt” 

 

 

Decembrie  

2019 

Activități de 

dăruire de 

cadouri pentru a 

aduce spiritul 

Crăciunului în 

sufletul mamelor 

și copiilor aflați 

în dificultate 

Grup țintă: 20 elevi din clasele 

IX-XII, 5 cadre didactice 

Beneficiari: aprox. 30, 40 mame și 

copii din 

Centrul Rezidențial pentru Mame 

și Copii aflați în dificultate Copou 

 

Educație 

estetică 

-educarea și 

dezvoltarea 

spiritului 

anteprenorial  

 

Părinți și 

profesori din 

școală 

 

„Un mărțișor, un 

simbol pentru cei 

dragi nouă” 

 

Martie 2020 

Activități de 

confecționare de 

mărțișoare și 

diferite simboluri 

de primăvară, 

dăruirea lor 

Grup țintă:  toți elevii școlii 

Beneficiari: 

Părinți și profesori din școală 

 

 

Educație 

moral-civică 

 

 

-educarea 

valorilor 

creștine  

 

 

Biserica 

Sfântul 

 

 

„ Bogăția 

sărbătorilor 

pascale” 

 

 

Aprilie 2020 

Activități de 

donare de 

alimente pentru 

enoriașii aflați în 

dificultate de la 

Grup țintă: 20 elevi din clasele 

IX-XII, 5 cadre didactice 

Beneficiari: aprox. 20, 30 de 

enoriași aflați în dificultate de la 

Biserica Sfântul Nicolae Copou  
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Nicolae 

Copou 

Biserica Sfântul 

Nicolae Copou 

 

Educație 

social 

caritabilă 

 

-educarea 

spiritului 

caritabil prin 

donarea de 

dulciuri 

Centrul 

Rezidențial 

pentru Mame 

și Copii aflați 

în dificultate  

 

„ Pentru tine 

suflet de copil” 

 

Mai 2020 

Activități de 

donare de  

dulciuri pentru 

copiii aflați în 

dificultate 

Grup țintă: 30 elevi din clasele 

IX-XII, 5 cadre didactice 

Beneficiari: toți copiii aflați în 

dificultate din Centrul Rezidențial 

pentru Mame și Copii - Copou 

 
 

 

PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Argument  

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea 

terminologiei specializate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii și între adulţi-copii, iar raporturile de forţă 

sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului.  

Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media – 

măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete atât la nivelul şcolii, cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu 

structuri guvernamentale şi nonguvernamentale cu atribuţii sau preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile, precum şi prin 

angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ – preventive. O cunoaştere în profunzime a dificultăţilor 

curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, părinții, cadrele didactice sau echipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul 

de violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate ce are în vedere reducerea substanţială a 
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actelor de agresiune ale elevilor, scăderea comportamentului antisocial și îmbunătăţirea semnificativă a “climatului social” al şcolii.  

 

Domeniu Obiective Măsuri/acțiuni Responsabili Parteneri Termen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislativ 

 

Aplicarea normelor legislative 

privind securitatea și siguranța 

elevilor și a personalului încadrat 

în şcoală: Plan Teritorial Comun 

de Acțiune – Cadru pentru 

creșterea gradului de siguranță a 

elevilor și a personalului didactic 

și prevenirea delincvenței juvenile 

în incinta și în zonele adiacenta 

unităţii noastre 

Prelucrarea în instituţie a 

normelor legislative privind 

securitatea și siguranța 

elevilor și a personalului 

încadrat în şcoală cu 

sprijinul IPJ, IJJ, PC 

Director, membrii 

Comisiei pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, diriginți 

IPJ, IJJ, PC Octombrie 

2019 

Prelucrarea la nivelul 

unității de învățământ a 

raportului de analiză a 

activităților desfășurate și a 

rezultatelor obținute pentru 

creșterea gradului de 

siguranță în incinta și în 

zona adiacentă unităților de 

învățământ preuniversitar, 

în anul 2018 – 2019 realizat 

de MAI România. 

 ISJ, IPJ, IJJ, PC Noiembrie 

2019 

Identificarea unor soluții 

eficiente de organizare a 

controlului accesului în 

unitatea de învățământ. 

Director, membrii 

Comisiei pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, diriginți 

IPJ, IJJ, PC Permanent 

Monitorizarea dimensionării și 

asigurării dispozitivelor de pază 

Asigurarea dimensionării 

adecvate a dispozitivului de 

Director, Comisia 

pentru prevenirea şi 

Consiliul local  

 

Permanent  
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(pază proprie, societăți 

specializate de pază sau poliția 

comunitară).  

 

pază (pază proprie, societăți 

specializate de pază sau 

poliția comunitară).  

combaterea violenţei în 

mediul şcolar  

 

 

Comunicare 

inter- 

instituțională  

 

Analiza situației din unitățile de 

învățământ în ceea ce privește 

starea de disciplină și actele de 

violență  

 

Evaluarea stării de 

disciplină și raportarea la 

ISJ a cazurilor de 

indisciplină  

 

Director, Comisia 

pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, diriginți  

ISJ, IPJ, IJJ  

 

Lunar  

 

Discutarea în cadrul 

consiliilor profesorale a 

rapoartelor realizate de 

Comisia Județeană de 

Prevenire a violenței în 

școală și ISJ Iași în scopul 

cunoașterii situației reale cu 

privire la actele de violență 

comise în zona unității 

școlare  

Director, Comisia 

pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar  

 

Comisia 

Județeană de 

Prevenire a 

violenței în 

școală, ISJ  

Semestrial 

  Organizarea ședințelor de 

lucru ale Comisiei pentru 

prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar 

pentru prevenirea și 

reducerea violenței în 

mediul școlar  

Director, Comisia 

pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, diriginți  

ISJ, IPJ  

 

Lunar 

Monitorizarea actelor de 

violență și raportarea 

semestrială la ISJ  

Director, Comisia 

pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

ISJ, IPJ  

 

Semestrial  
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mediul şcolar, diriginți 

 

 

 

 

 

Realizarea schimburilor 

informaţionale între instituțiile 

implicate în vederea creșterii 

gradului de securitate în școală și 

a operativității intervențiilor.  

 

Realizarea acordurilor de 

parteneriat cu instituțiile 

abilitate în vederea creșterii 

operativității intervențiilor. 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, diriginți  

IPJ, IJJ, 

CRPECA, 

CJRAE/ 

CJAPP  

 

Octombrie 

2019 

 

Informarea tuturor 

partenerilor cu privire la 

posibila apariție a unei 

situații de risc sau a 

producerii unor evenimente 

infracționale în perimetrul 

unității școlare.  

Director  

 

ISJ, IPJ, IJJ  

 

Periodic  

 

Adoptarea de comun acord 

de către toţi factorii abilităţi 

a unei proceduri de 

intervenţie în situaţii de 

violenţă şi diseminarea 

acesteia în unităţile de 

învăţământ. 

ISJ Iaşi 

IPJ, IJJ, Instituţia 

Prefectului, CRPECA 

CJRAE/ CJAPP 

 Noiembrie – 

decembrie 

2019 

Solicitarea prezenței unui 

polițist, jandarm la 

ședințele de CP/ lectorat cu 

părinții pe tema reducerii 

gradului de risc infracțional 

în şcoală  

Director, consilier 

educativ  

 

IPJ, IJJ  

 

 

Identificarea și consilierea 

elevilor care sunt predispuși 

la comiterea de infracțiuni 

Consilier școlar  

Director, diriginți  

CJRAE/ 

CJAPP, ISJ  

Permanent  
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sau la victimizare.  

Atragerea și implicarea 

elevilor, familiei în vederea 

dezvoltării unor proiecte 

educative în parteneriat, 

destinate elevilor.  

Comisia diriginților, 

Consilier educativ 

ISJ, ONG-uri  

 

Permanent  

 

 

 

 

 

Derularea unor proiecte educative 

destinate elevilor pentru formarea 

de abilități în prevenirea actelor 

de violența  

 

Investigarea factorilor de 

risc specifici privind 

cauzele actelor de violență 

în școală.  

Consilier școlar, 

diriginți  

 

 Lunar 

 Elaborarea unor 

instrumente de monitorizare 

a actelor violente în mediul 

școlar.  

Consilier școlar, 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar  

CJRAE  

 

Noiembrie 

2019 

Organizarea unor dezbateri 

la clase, concursuri, 

proiecte pe teme privind 

violența, prevenirea 

delincvenței, traficului de 

persoane, consumului de 

droguri etc  

Consilier școlar, 

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar  

CJRAE, ONG-

uri,  

IPJ  

Lunar 

Antrenarea elevilor în 

programe de prevenire a 

delincvenței și inițierea de 

activități extrașcolare 

pentru prevenirea violenței.  

Consilier educativ, 

diriginți, consilier 

școlar  

ONG-uri  

 

Lunar  

Colaborarea unității de 

învățământ cu asociațiile de 

Director, diriginți  

 

 Permanent 
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părinți în vederea asigurării  

condițiilor de siguranță a 

traseului elevilor.  

Cunoașterea și monitorizarea 

elevilor care au comportament 

delincvent sau pre – delincvent  

 

Întocmirea unei baze de 

date care să cuprindă 

situația existența la nivelul 

unității de învățământ 

referitoare la: starea 

infracționalității juvenile în 

rândul elevilor, fapte 

comise în zona acestora pe 

genuri de infracțiuni, 

moduri de operare, 

frecvență, categorii de 

victime și autori.  

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, Poliția 

de proximitate, IPJ 

ISJ  

 

Lunar 

Identificarea, monitorizarea 

și descurajarea acelor 

persoane ori grupuri de 

persoane cu comportament 

deviant care tulbură 

procesul de învățământ, 

agresează cadrele didactice 

ori elevii, produc distrugeri 

de bunuri sau furturi.  

Comisia pentru 

prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar, Poliția 

de proximitate, IPJ 

 Permanent 
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ACTIVITĂŢI CONCRETE DIN CADRUL PLANULUI OPERAȚIONAL PRIVIND  

PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR 
 

Nr. 

Crt. 
Obiective Tipuri de activităţi/ cine răspunde Timp Indicatori de performanţă 

1. formarea la elevi a abilităţilor   de 

relaţionare socială; 

dezvoltarea comportamentelor 

prosociale la elevi. 

”Școala pentru valori autentice” 

- în funcție de tema lunară propusă. 

Lunar - concurs; 

- studii de caz; 

-argumentări privind tema; 

- dezbateri interactive. 

    

2. 

transformarea     mesajelor pasive şi 

agresive în mesaje asertive; 

formarea abilităţilor    de rezolvare 

pozitivă a situaţiilor conflictuale; 

formarea la elevi a abilităţilor   de 

relaţionare socială. 

„Metode de rezolvare a conflictelor” 

- workshop-uri; 

- studii de caz; 

- metode şi tehnici de rezolvare a conflictelor. 

 

Prof. Popescu Luminița  

Octombrie 

2019 

- jocuri de rol; 

- concurs; 

- exemple de bună 

practică; 

- dezbateri interactive. 

 

3. - sensibilizarea   elevilor   la arta 

autentică; 

- dezvoltarea   capacităţii de 

receptare a mesajului vizual 

nonagresiv; 

„Prevenirea/ combaterea agresiunii  în mass-

media." 

- prezentare   de   imagini  şi filme care combat 

grotescul, tragicul, urâtul şi promovează frumosul 

(fotografii-mesaje publicitare);  

- discuţii pe baza imaginilor privind prevenirea şi 

combaterea violenţei; 

Noiembrie-

Decembrie 

2019 

- prezentare de albume, 

CD-uri; 

- argumentări privind 

tema; 

- modele artistice 

nonviolente. 
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- asigurarea         confortului 

psihosocial în mediul şcolar / 

extraşcolar. 

- selectarea şi promovarea modelelor nonviolente.  

 

Prof. Călin Elena Cristiana 

    

4. 

-dezvoltarea comportamentelor 

prosociale la elevi; 

-prevenirea comportamentelor 

violente la adolescenţi; 

-valorizarea  relaţiilor pozitive elevi,   

profesori, comunitate. 

„Colţul fără violenţă” - mesaj împotriva 

comportamentului violent 

- realizarea unui slogan la nivelul fiecărei clase 

care să transmită o viziune personalizată asupra 

violenţei; 

- prezentare de modele comportamentale 

nonviolente;  

- selectarea şi promovarea modelelor nonviolente.  

Profesori diriginţi 

Prof. Consilier şcolar Creţu Cătălin Gabriel 

Ianuarie 2020 - concurs; 

- studii de caz; 

- argumentări privind 

tema; 

- dezbateri interactive. 

5. - prevenirea comportamentelor 

violente la adolescenţi; 

- formarea la elevi a 

comportamentelor bazate pe  

toleranţă şi respect pentru drepturile 

şi libertăţile fiecărui om.  

“Stop bullying”- lecție demonstativă  

- prezentarea problematicii bullying-ului; 

- prezentarea unor situaţii concrete; 

- metode de combatere a bullying-ului; 

Profesori diriginţi 

Prof. Consilier şcolar Creţu Cătălin Gabriel 

Februarie 2020 - jocuri de rol; 

- concurs; 

- exemple de bună 

practică; 

- dezbateri interactive. 

 

6. - formarea la elevi a 

comportamentelor bazate pe  

“Festivalul nonviolenţei”- Săptămâna “Împreună 

împotriva violenţei” 

Martie 2020 - jocuri de rol; 

- concurs; 
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toleranţă şi respect pentru drepturile 

şi libertăţile fiecărui om; 

- dezvoltarea comportamentelor 

prosociale la elevi. 

”Ziua gestului frumos” 

- workshop - medierea conflictelor; 

- dezbatere; 

- concurs afişe. 

Profesori diriginţi 

Prof. Consilier şcolar Creţu Cătălin Gabriel 

- exemple de buna 

practică; 

- dezbateri interactive. 

 

7. - prevenirea comportamentelor 

violente la adolescenţi; 

- valorizarea  relaţiilor pozitive elevi,   

profesori, comunitate; 

- prezentarea   unor   modele 

comportamentale corespunzătoare             

din literatură, artă, ştiinţă, muzică, 

sport, din şcoală, familie, 

comunitate. 

Să exmatriculăm violența din școală! 

- prezentarea problematicii prevenirii şi combaterii 

violenţei în şcoală, familie, societate ; 

- dezbatere;          

- prezentare de modele comportamentale 

nonviolente; 

- proiecte de intervenţie personalizată/consiliere 

psihologică. 

 

Profesori diriginţi 

Prof. Consilier şcolar Creţu Cătălin Gabriel 

Aprilie 2020 

Săptămâna 

“Şcoala altfel”-

martie 2020 

- CD; 

- studii de caz; 

- profilul personalităţii 

violente/nonviolente; 

- dezbateri interactive; 

- argumentare pro şi 

contra, după caz; 

- exemple de atitudini  

prosociale; 

- modele comportamentale 

pozitive. 

8. - înţelegerea   şi   explicarea 

noţiunilor de agresivitate şi violenţă; 

- identificarea cauzelor,   a formelor      

de      violenţă/ agresivitate,   precum   

„Prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi 

şcoală" 

- vizionarea de filme, urmată de dezbatere; 

Mai 2020 - filme adecvate temei; 

- prezentare PPT; 

- intervenţii ale elevilor, 

profesorilor, părinţilor; 
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şi   a modalităţilor de  prevenire şi 

combatere a acestora; 

- participarea      activă      şi  

conştientă    a    elevilor    la 

rezolvarea     unor    situaţii concrete. 

- prezentarea unor situaţii conflictuale din familie 

şi a soluţiilor de rezolvare a acestora;  

- studii de caz, 

- consiliere psihologică de familie. 

 

 

Profesori diriginţi 

Prof. Consilier şcolar Creţu Cătălin Gabriel  

- studii de caz. 

 

 

PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND PREVENIREA ȘI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR  

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

ARGUMENT 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă a societății româneşti contemporane. Abandonul şcolar are implicaţii majore asupra dezvoltării 

personale şi consecinţe pe termen scurt, mediu şi lung asupra dezvoltării resurselor umane, a dezvoltării comunităţii în general. 

Elevii din ciclul liceal acumulează un număr mare de absenţe nemotivate din diverse motive: distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de 

familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate, fie se află în situaţii 

conflictuale cu profesorii, prezintă tulburări de comportament sau provin din familii monoparentale, trăiesc în medii familiale tensionate sau 

conflictuale, au fost sau sunt neglijaţi de către părinţi, au sau au avut părinţi în detenţie, antecedente infracţionale (furt, complicitate la furt, 

prostituţie), fie frecventează anturaje cu potenţial delictogen, fie au fost sau sunt în continuare abuzaţi fizic, psihic, sexual.  
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Nevoia înregistrată la nivelul unităţii noastre de învăţământ se referă la identificarea, investigarea, analiza şi eliminarea acelor factori, cauze, 

tendinţe care ar favoriza abandonul şcolar. 

Implementarea planului la nivelul şcolii noastre se realizează printr-o combinaţie de elemente şi concepte teoretice, însoţite de activităţi 

practice desfășurate în parteneriat cu reprezentanţi din comunitatea locală (reprezentanţi ai Poliţiei, Primăriei, Asistenţei Sociale, oameni de afaceri 

etc.). Activităţile care se vor desfăşura cu elevii includ: dezbateri, prezentări, activităţi de stimulare a creativităţii elevilor, teste, chestionare, 

simulări ale unor situaţii reale, activități de consiliere etc. folosind metode interactive, lucrul în echipă.  

Obiectivul general: Prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar în rândul elevilor colegiului. 

Obiective specifice: 

- Crearea unei baze de date pentru o evidenţă concretă a numărului elevilor care absentează nemotivat 

- Oferirea unei imagini cât mai exacte asupra cauzelor care pot genera situaţii de abandon şcolar 

- Determinarea cauzelor abandonului şcolar, cu prioritate în învăţământul obligatoriu 

- Reducerea comportamentelor de risc şi atitudinilor negative la elevi şi formarea unor comportamente apropiate de cele obişnuite 

- Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară 

- Întărirea relaţiei şcoală - familie, creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a părinţilor în activitatea şcolară 

- Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea în activităţi (extra)şcolare a elevilor ce provin din familii dezorganizate şi cu posibilităţi 

materiale reduse 

- Stimularea motivației învățării prin atragerea în activități (extra)școlare a elevilor ce provin din familii dezorganizate și cu posibilități 

materiale reduse 
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OBIECTIVE ACTIVITĂŢI 
 

RESPONSABIL 

 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

SURSE ŞI MIJLOACE 

DE VERIFICARE 

PERIOADA DE 

DESFĂŞURARE 

- crearea unei baze de date 

pentru o evidenţă concretă 

a numărului elevilor care 

absentează nemotivat 

 

- oferirea unei imagini cât 

mai exacte asupra cauzelor 

care pot genera situaţii de 

abandon şcolar.  

 

- determinarea cauzelor 

abandonului şcolar, cu 

prioritate în învăţământul 

obligatoriu 

Cine şi de ce absentează? 

- întocmirea bazei de date cu 

elevii care înregistrează 

lunar un 

număr de peste 10 absenţe 

nemotivate – GoogleDocs 

- întocmirea bazei de date 

privind situaţiile de risc; 

 

- identificarea cauzelor care 

încurajează absenteismul în 

rândul elevilor 

 

 

 

Profesorii diriginţi 

Inginer sistem 

- tabele nominale 

cu situaţia 

absenteismului. 

 

- documente, 

statistici relevante 

a cauzelor care 

încurajează 

absenteismul 

Observare directă 

Monitorizare pe baza 

cataloagelor şcolare 

Chestionare 

Octombrie 2019 

Lunar 
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- integrarea tuturor  elevilor 

din clasele a IX-a și 

formarea unei atitudini 

favorabile față de școală 

- îmbunătățirea relației 

profesor- elev, astfel încât 

aceasta să capete o mai 

mare încărcatură afectivă 

- cultivarea încrederii în 

sine 

Bun venit!  

- proiect de consiliere 

colectivă privind adaptarea 

şcolară a elevilor din clasa a 

IX-a  

 

Prof. consilier şcolar 

Profesorii diriginţi 

 

- rezultate 

chestionare 

- completarea 

fișelor individuale 

ale elevilor 

- dezbateri- 

- comentarii pe baza unor 

întâmplări, fapte reale 

- rezolvarea în grup a  

unor probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul I 

- reducerea 

comportamentelor 

de risc şi atitudinilor 

negative la elevi şi 

formarea unor 

comportamente apropiate 

de cele obişnuite, normale; 

 

- creşterea capacităţii de 

adaptare şi integrare socio-

şcolară; 

 

- întărirea relaţiei şcoală - 

familie,creşterea gradului 

de implicare a cadrelor 

didactice şi a părinţilor în 

activitatea şcolară. 

Eu, tu... împreună 

- consilierea psihologică, 

individuală şi de grup, a 

elevilor cu risc de abandon 

şcolar. 

- consilierea părinţilor cu 

scopul întăririi relaţiei 

şcoală - familie, creşterea 

gradului de implicare a 

cadrelor didactice şi a 

părinţilor în activitatea 

școlară. 

 

 

- consiliere educaţională 

elevi în situaţie de risc, 

părinţi. 

 

 

 

 

Prof. consilier şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorii diriginţi 

- numărul de elevi 

consiliaţi 

 

 

 

 

- numărul 

părinţilor 

implicaţi  

Observare directă  

Fişe de lucru  

Chestionare  

Rapoarte 

Lunar  

 

O întâlnire pe 

semestru 

 

Decembrie 2019 

Mai  2020 
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- stimularea motivaţiei 

învăţării prin atragerea în 

activităţi extraşcolare a 

elevilor ce provin din 

familii dezorganizate şi cu 

posibilităţi materiale 

reduse. 

”Școala pentru valori 

autentice” 

- implicarea elevilor cu 

probleme în diverse 

activităţi derulate în funcție 

de tema propusă. 

 

 

 

Profesorii diriginţi 

- numărul elevilor 

participanţi la 

activităţile în 

derulare; 

- realizarea unui 

album foto. 

Monitorizare  

Observare directă 

Perioada în care 

se desfăşoară 

activităţile 

respective 

- conştientizarea 

importanţei educaţiei în 

formarea personalităţii 

elevului şi a apartenenţei la 

grupul şcolar; 

Avanpremieră pentru 

carieră 

- festivalul filmelor de 

prezentare a unităţilor 

liceale şi profesionale. 

 

 

Prof. Popescu Luminița 

Prof. consilier şcolar 

 

 

- filmul de 

prezentare 
Participarea la festival Aprilie 2020 

- dezvoltarea colaborării cu 

alte instituţii care au 

atribuţii în domeniul 

protecţiei copilului, pentru 

atragerea şi implicarea 

elevilor în programe de 

prevenire; 

 

- sensibilizarea elevilor 

asupra riscurilor şi 

efectelor actelor de 

agresivitate manifestate de 

elevii cu risc de eşec şi 

abandon școlar. 

Unde-s mulţi, puterea 

creşte! 

- parteneriat cu Poliţia 

Municipiului Iaşi privind 

combaterea 

comportamentelor 

deviante/delicvente. 

Întâlniri cu agentul de 

proximitate şi cu asistentul 

social din cadrul Primăriei. 

- dezbateri - legislația în 

vigoare între respectarea 

acesteia și încălcarea ei; 

delincvență și abandon 

școlar- riscuri și consecințe. 

Prof. Consilier educativ 

Năstase Stela Andreea 

Profesorii diriginţi 

- prezenţa 

agentului de 

proximitate şi a 

asistentului social 

- materiale 

(pliante, planşe) 

informative 

întocmite de elevi 

reprezentative 

acestei activităţi 

Chestionare orale  

Fişe de lucru  

Fişe de observaţie 

Parteneriate 

Februarie - 

Martie 2020 

La solicitare 

- reducerea numărului 

actelor de agresivitate 

manifestate de elevii cu risc 

de eşec şi abandon şcolar 

Consiliere/interventie în 

situaţii de criză 

- intervenţie psihologică în 

situaţii de criză. 

  

Prof. consilier şcolar 

 

- numărul elevilor 

consiliaţi 

Observare directă  

Fişe de lucru  

Chestionare  

Rapoarte 

La solicitare 
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- întărirea sentimentului de 

apartenenţă la grupul 

şcolar; 

- creşterea capacităţii de 

adaptare şi integrare socio-

şcolară. 

 

Zilele şcolii mele 

- organizarea de activităţi 

extraşcolare specifice 

zilelor şcolii. 

 

 

Director 

Profesorii diriginţi 

- realizarea unui 

album foto 

Parteneriate 

Observare directă 
Mai 2020 

- monitorizarea derulării 

activităţilor în scopul 

prevenirii şi reducerii 

cauzelor abandonului 

şcolar 

Ce s-a mai schimbat? 

- întâlnirea periodică a 

membrilor comisiei 

dirigiţilor 

 

 

Prof. Aignătoaiei 

Păpușa Irina 

- numărul 

membrilor  

Monitorizarea 

Observare directă 
Periodic 
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PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Domeniul de 

activitate 

Acţiunea/activitatea Conţinutul activităţii/tema Responsabili Beneficiari Termen 

 

 

 

 

Informare 

OSP 

Mapa OSP 

2019-2020 

- informaţii privind examene 

naționale, profiluri ocupaţionale, 

piaţa muncii 

Membrii comisiei 

OSP 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Octombrie 2019 

Acţiuni de informare a 

diriginţilor privind OSP 

- orientarea profesională 

obiectivă a absolventilor 

Director 

Consilier educativ 

Profesori diriginţi clase 

terminale 

Permanent 

Lectorate cu părinţii pe 

teme OSP 

“Rolul părinţilor 

în alegerea meseriei” 

Consilier educativ 

Comitetul 

reprezentativ al 

părinţilor 

Elevi 

Părinţi 

Semestrial 

Acţiuni concrete de 

informare OSP 

- ore de dirigenţie, având ca scop 

principal pregătirea pentru 

examenele naţionale şi 

posibilitatea continuării studiilor 

Profesori diriginţi 

Consilier şcolar 

Elevi Permanent 

Popularizarea ofertei 

educaţionale 

“Zilele porților deschise” Director 

Responsabil OSP 

Elevi clasa a VIII-a Aprilie 

Mai 2019 

 

 

Activităţi 

educative 

 

 

Pregătirea tinerilor 

pentru carieră 

“Succesul profesional” – proiect 

educaţional dedicat educaţiei 

pentru orientare şcolară 

 

“Ziua specialiştilor” – întâlnire a 

elevilor de clasa a XII-a cu 

specialişti în profesii pe care ei şi 

le doresc în viitor  

Consilier şcolar 

 

 

 

 

Profesori diriginţi 

 

 

Elevii claselor a XI-a şi 

a XII-a 

 

 

 

Elevi clasa a XII-a 

 

Noiembrie 2019 

Martie 2020 

 

 

 

Aprilie 2020 
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“Elevii de ieri, absolvenţii de azi” 

– întâlnire a elevilor de clasa a 

XII cu foşti elevi ai liceului, în 

prezent studenţi la diverse 

facultăţi 

Director 

 

Elevi clasa a XII-a 

 

Mai 2020 

 

 

 

Vizite la facultăţi care prezintă 

interes pentru elevii grupului 

ţintă 

Profesori diriginţi 

 

Elevi clasa a XII-a 

 

semestrul II, în 

funcţie de 

disponibilitatea 

facultăţilor 

“Prezentarea la interviul pentru 

angajare” 

 

Consilier şcolar Elevi clasa a XII-a 

 

Martie 2020 

“Caravana carierei” 

 

Consilier şcolar Elevi clasa a XII-a 

 

Aprilie 2020 

Săptămâna 

Şcoala altfel 

Activitate de 

promovare a 

școlii 

 “Salonul ofertelor educaţionale” Profesori diriginţi 

Consilier şcolar 

Elevi  Mai 2020 

 

Consiliere Activităţi de consiliere 

(individuală, de grup, 

colectivă) a elevilor, 

părinţilor, profesorilor 

- ore organizate cu 

diriginţii pe teme de OSP 

 

Profesori diriginţi 

Consilier şcolar 

Elevi 

Cadre didactice 

Părinţi 

Permanent 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII 

An școlar 2019 – 2020 

ARGUMENT 

         Educația incluzivă este definită ca “procesul de a se adresa și a răspunde diversității nevoilor tuturor copiilor/tinerilor prin intensificarea 

participării la procesul de învățare, la împărtășirea ideilor despre culturi și comunități diferite și la reducerea excluziunii din și în educație. Aceasta 

implică schimbări și modificări în conținut, abordări, structuri și strategii, o viziune comună care acoperă toți copiii/tinerii  și convingerea că este 

responsabilitatea sistemului de a-i educa pe toți”. 

         La baza educației incluzive stă dreptul la educație statuat în Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948): “Orice persoană are dreptul 

la învățătură. Învățământul trebuie să fie gratuit, cel puțin în ceea ce privește învățământul elementar și general. Învățământul tehnic și profesional 

trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învățământul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturor, pe bază de merit. Învățământul trebuie 

să urmărească dezvoltarea deplină a personalității umane și întărirea respectului față de drepturile omului și libertățile fundamentale. El trebuie să 

promoveze înțelegerea, toleranța, prietenia între toate popoarele și toate grupurile rasiale sau religioase …” 

        Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale detaliază dreptul la educație ca obligație a oricărui stat: “Statele 

părți la prezentul pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la educație. Ele sunt de acord că educația trebuie să urmărească deplina 

dezvoltare a personalității umane şi a simţului demnităţii sale şi să întărească respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Pe lângă 

aceasta, ele sunt de acord că prin educaţie orice persoană trebuie să devină capabilă de a juca un rol util într-o societate liberă, că educaţia trebuie 

să favorizeze înţelegerea, toleranţa şi prietenia între toate naţiunile şi toate grupurile rasiale, etnice sau religioase şi să încurajeze dezvoltarea 

activităţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea păcii.” 
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      O altă prevedere importantă din punctul de vedere al educaţiei incluzive este interzicerea discriminării şi egalitatea în faţa legii, din Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice: “Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală 

din partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra 

oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere 

sau întemeiată pe orice altă împrejurare.” 

     În cazul României, reformarea sistemului educaţional și adaptarea lui, conform criteriilor educației incluzive, a demarat în anul 2003, prin 

implementarea programului PHARE Access la educație pentru grupurile dezavantajate. Astfel, au fost adoptate o serie de reglementări care 

promovează educația incluzivă şi care au fost rezultatul colaborării sistemului educațional cu alţi factori interesați: organizații neguvernamentale, 

organizații internaționale etc 

 

NR. 

CRT 

OBIECTIVE 

 

MODALITĂȚI DE 

REZOLVARE 

TERMEN RESPONSABILITĂȚI OBSERVAȚII 

 

 

1 

Constituirea comisiei pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, 

a faptelor de corupție și a 

discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității 

 

 

Decizie pe baza hotărârii C.A din 

10.09.2019 

10.09.2019 

 

 

Președinte CA- director 

 

 

2 
Instruirea membrilor comisiei 

studiul documentelor specifice: LEN 

1/2011, cu modificările  și 

completările uterioare, O.M. 
16.09.2019 

 

Președinte comisie- 

Zelinschi Beatrice 

Carmen 
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6134/2016 privind interzicerea 

segregării școlare 

 

3 
Stabilirea sarcinilor pentru fiecare 

dintre membrii comisiei 

în cadrul ședinței comisiei pentru 

prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și a discriminării 

în mediul școlar și promovarea 

interculturalității 

16.09.2019 

 

Președinte comisie- 

Zelinschi Beatrice 

Carmen 

 

4 Actualizarea bazei de date  

conţinând următoarele categorii de 

informaţii: 

-instituţii europene 

specializate; 

-documente internaţionale 

specifice, evenimente 

dedicate domeniului; 

-rapoarte ştiinţifice 

specifice domeniului; 

-publicaţii de specialitate 

(tipărite, on-line); 

-documente naţionale în 

domeniu; 

-instituţiişi organisme 

naţionale în domeniu. 

muncă individuală, 

realizarea unor materiale 

informative pe teme legate de 

discriminare; 

monitorizarea presei; 

 

octombrie-

noiembrie 

2019 

 

 

Membrii comisiei 
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5 
Elaborarea planului de acţiune pe 

perioada anului şcolar 2019-2020  

 

Membrii comisiei vor elabora planul 

de acțiune pentru  

• prevenirea și eliminarea 

violenței 

• prevenirea și eliminarea a 

faptelor de corupție 

• prevenirea și eliminarea 

discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității 

 

25.10.2019 

 

 

 

 

 

Membrii comisiei  

 

 

6 

Colectarea datelor privind 

segregarea școlară 

• identificarea persoanelor cu risc 

de segregare școlară 

• identificarea  tuturor formelor de 

discriminare în cadrul școlii 

 

octombrie-

noiembrie 

2019 

 

Membrii comisiei  

Diriginții tuturor 

claselor 

 

7 
Prevenirea/rezolvarea situațiilor 

conflictuale și discriminatorii de la 

nivelul grupurilor de elevi (clase) 

• Iniţierea şi derularea unor acţiuni 

de informare a elevilor, părinţilor şi 

profesorilor asupra principiilor 

egalităţii de şanse şi nediscriminării 

22.11.2019 

Membrii comisiei  

Diriginții tuturor 

claselor 

Ședințe cu 

părinții pe clase 

8 
Derularea unor proiecte pe 

tematica nediscriminării, cu 

implicarea elevilor şi a cadrelor 

didactice 

• 18 Decembrie- Ziua Minorităților  

• 15 Ianuarie- Ziua Culturii 

Naționale 

decembrie 

2019- iunie 

2020 

 

 

Membrii comisiei  

Diriginții tuturor 

claselor 

Implicarea 

tuturor elevilor 

școlii și a 

celorlalți 
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• 5 Mai – Ziua europeană de luptă 

împotriva discriminării persoanelor 

cu handicap 

• 9 Mai- Ziua Europei 

• 1 Iunie - Ziua Internaţională a 

Copilului   

parteneri 

educaționali 

9 

Diseminarea activităților 

• Facebook-ul și site-ul școlii Permanent și 

iulie-august 

2020 

Membrii comisiei  

Informatician 

 

 

 

PROIECTAREA ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A CALITĂȚII 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

Ținte strategice 

1. Creșterea calității învățământului la standarde europene și centrarea educației pe elev; 

2. Adaptarea ofertei educaționale atât la nevoile elevilor cât și la cerințele de pe piața muncii la nivel național și european; 

3. Implicarea activă a 50% dintre cadrele didactice în activitățile de perfecționare: grade didactice, cursuri postuniversitare, conferințe, sesiuni 

de comunicări științifice, cursuri de formare în raport cu tendințele de dezvoltare personală și ale școlii în vederea îmbunătățirii calității 

procesului de învățământ; 

4. Reducerea anuală a ratei absenteismului școlar cu minim 3% prin identificarea cauzelor și aplicarea unor soluții optime de rezolvare; 

5. Utilizarea în procesul instructiv-educativ a unor strategii de instruire diferențiată a elevilor; 
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6. Îmbunătățirea competențelor de literație ale elevilor; 

7. Generalizarea utilizării calculatorului în cadrul procesului instructiv educativ. 

 

I.  Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse  Indicatori de 

performanță 

1. Asigurarea calității 

serviciilor oferite de 

școală prin CEAC și 

un management 

eficient al instituției 

Dezvoltarea culturii 

calității la nivelul școlii 

Permanent Directori 

Membri CEAC 

Cadre didactice  

ISJ 

ARACIP 

CCD 

 Funcționarea 

conform legii și 

regulamentelor 

CEAC Evaluarea servicilor 

educaționale le nivel de 

școală 

Permanent Directori 

Membri CEAC 

Cadre didactice 

observatori CEAC 

2. Gestionarea 

examenelor naționale 

în condiții optime 

Organizarea  a 2 simulări 

la nivel de școală pentru 

examenul de bacalaureat  

Adaptate 

după 

graficul ISJ 

și MEN 

Directori 

Șefii de catedre 

profesori 

 Fonduri 

proprii 

Rezultatele la 

simulări 

Comparații 

3. Asigurarea unor 

servicii de asistență 

psihopedagogică de 

calitate 

Asigurarea serviciilor de 

consiliere și orientare 

școlară și profesională 

Permanent  Directori 

Psihopedagog 

Diriginți 

CJRAE  Nr. de persoane 

consiliate 

II. Asigurarea accesului elevilor la servicii educaționale de calitate 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 
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1.Diminuarea 

absenteismului și 

prevenirea abandonului 

școlar 

Monitorizarea zilnică a 

fercvenței elevilor la ore 

Permanent Cadre didactice 

Diriginți 

Directori  

ISJ proprie Înregistrarea nr. 

de absențe 

Interpretarea 

rezultatelor 

Consilierea individiuală și 

de grup a elevilor și 

părinților acestora pentru 

diminuarea 

absenteismului 

Conform 

graficului 

psihopeda 

gogului 

Permanent  

Psihopedagog 

 

Directori  

CJRAE proprie Nr. de ore de 

consiliere 

III. Susținerea și promovarea performanței în educație 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 

1. Susținerea elevilor 

capabili de performanță 

pentru participarea la 

concursuri și olimpiade 

școlare 

Identificarea elevilor 

capabili de performanță la 

toate disciplinele de 

învățământ 

Permanent Cadrele didactice 

consilier educativ 

CEX 

Palatul 

Copiilor 

 

Proprii 

 

Nr. elevilor 

identificați 

Asigurarea de consultanță 

și consiliere elevilor 

capabili de perfomanță și 

familiilor acestora 

 

Permanent Psihopedagogul 

școlar  

Părinți Proprii Nr. de persoane 

consiliate 

IV. Implementarea descentralizării unității de învățământ 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 

1.Aplicarea corectă a 

măsurilor legislative 

Rezolvarea  la termen a 

disfuncțiilor și sesizărilor 

permanent CA 

Comisia de 

disciplină 

ISJ 

reprezentanții 

comunității, 

Proprii Scăderea nr. de 

situații problemă 
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privind implementarea 

descentralizării 

care vizează situațiile 

problemă apărute 

Serviciul 

Contabilitate, 

Secretariat,  

părinților, 

organismelor 

publice  

V. Formarea și dezvoltarea continuă a întregului personal al instituției 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 

1.Realizarea procesului de 

formare continuă prin 

creșterea calității 

activității metodico-

științifice 

Accesarea burselor de 

formare continuă 

conform 

calendarului 

european 

directori, cadre 

didactice, 

responsabilul  cu 

proiecte 

internaționale 

Parteneri 

europeni 

Fonduri 

europene 

2 proiecte minim 

de formare 

continuă 

VI. Promovarea educație non formale și informale la nivelul unității de învățământ 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 

1.Realizarea unei depline 

concordanțe între 

interesele elevilor de 

dezvoltare a personalității 

și cele ale societății 

Derularea de activități 

interesante identificate 

împreună cu elevii  

Permanent Consilierul educativ 

Diriginți  

 

Consiliul 

elevilor 

 

Proprii  Diseminarea  

ideilor dezbătute 

în Consiliul 

elevilor 

2.Dezvoltarea la elevi a 

spiritului antreprenorial, 

voluntariatului și 

multiculturalismului 

Participarea la proiectele 

ERASMUS+, KA2 și 

POCU- Employ 

Mechanics 

septembrie 

2019-

septembrie 

2020 

Director 

Cadre didactice 

elevi 

 

Alte școli  Fonduri 

europene 

Nr. de elevi 

implicați 

VII. Susținerea și dezvoltarea educației permanente 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 
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3. Continuarea proiectului 

Școala Părinților 

Organizarea unor activități 

pentru responsabilizarea 

părinților și de 

îmbunătățire a relației 

părinți –copii 

Permanent  Cordonator proiect 

Cadre didactice 

 

Asociația 

VIITOR 

VERDE  

CAIAVA 

IAȘI 

Proprii  Nr. de activități 

derulate 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european 

 

Obiectivul Măsuri/Acțiuni Termen Responsabilități Parteneri Resurse Indicatori de 

performanță 

1.Corelarea demersurilor 

școlii cu cele ale ISJ-ului, 

și ministerului privind 

compatibilizarea 

sistemului de învățământ 

românesc cu cele ale 

învățământului european 

Înscrierea cadrelor 

didactice în asociații 

profesionale la fiecare 

disciplină 

Permanent  Șefii  de catedre ISJ 

 

proprii Nr. de membri 

 

 



 

211 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2019-2025      PLANURI OPERAŢIONALE     2019-2020 

PROIECT PLAN DE ȘCOLARIZARE AN ȘCOLAR  2020-2021 

 

  

Forma de 

învățământ 

Domeniu/specializare/ 

calificare 

Total general  

IX / 

An I 

X / 

An II 

XI/ 

An III 
XII total 

Liceu - zi  

Filieră tehnologică  

Resurse naturale  și protecția 

mediului/Agricultură/ 

Tehnician în agricultură 

ecologică 

1 1 1 - 3 

Resurse naturale și protecția 

mediului/Agricultură/ 

Tehnician horticultor 

- - - 1 1 

Resurse naturale și protecția 

mediului/Protecţia 

mediului/Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului 

1 1 1 1 4 

Resurse naturale și protecția 

mediului/Industrie 

alimentară/Tehnician 

analize produse alimentare 

1 1 1 1 4 

Servicii/Economic/Tehnicia

n în activităţi economice 
1 1 1 1 4 

Servicii/Turism şi 

alimentaţie/Organizator 

banqueting 

1 1 1 1 4 

Învățământ 

profesional  

Industrie alimentară / 

Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 

0.5 1 - - 1,5 

Mecanică/Mecanic auto - 1 1 - 2 

Mecanică/Mecanic agricol 1 - - - 1 

Turism şi alimentaţie / 

Bucătar 
- - - - - 

Turism şi alimentaţie / 

Ospătar (chelner) vânzător 

în unități de alimentație 

publică 

 

1 - 1 - 2 

Agricultură/horticultor - 1 - - 1 

Învățământ 

profesional-DUAL 

Industrie alimentară / 

Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 

0,5 - - - 0,5 

Total clase  8 8 7 5 28 
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LISTA CONTRACTELOR ȘI ACORDURILOR CU AGENȚII ECONOMICI - 

PARTENERI  

Nr. 

crt. 

Obiectul 

contractului 

Denumire agent 

economic 

Nr./data 

contract 

Durata 

contract 

Nr.elevi 

instruiți 

 ALIMENTAȚIE PUBLICĂ- liceu- Organizator banqueting  

1.  Stagiul de 

pregătire 

practică –

alimentație și 

turism –liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC EURO MARKET 

JUNIOR SRL IAȘI 

4857/09.11.2017 

1966/09.11.2017 

09.11.2017- 

31.08.2021 

 

54 

2.  Stagiul de 

pregătire 

practică –

alimentație și 

turism –liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC EURO MARKET 

JUNIOR SRL IAȘI 

4858/09.11.2017 

1965/09.11.2017 

09.11.2017- 

31.08.2020 

 

28 

3. Stagiul de 

pregătire 

practică –

alimentație și 

turism - liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC RESTAURANT 

EIGO SRL 

3166/ 25.10.2016 01.09.2016- 

3.08. 2020 

 

30 

4. Stagiul de 

pregătire 

practică –

alimentație și 

turism - liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC CASTEL A 

RESTAURANT SRL 

3166/ 25.10.2016 01.09.2016- 

31.08. 2020 

 

30 

5. Stagiul de 

pregătire 

practică –

alimentație și 

turism - liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC MVA ENEA SRL 3166/ 12.09.2016 01.09.2016- 

31.08. 2020 

 

30 
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6. Stagiul de 

pregătire 

practică –

Turism și 

alimentație-

liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC XERXES LUX 

SRL 

3939/25.10.2019 

2579/25.10.2019 

01.09.2019- 

31.08.2020 

29 

7. Stagiul de 

pregătire 

practică- 

Servicii/turism- 

liceu- 

Organizator 

banqueting 

 

SC PALIBO CREME 

SRL 

4077/4.11.2019 

82/ 03.11.2019 

01.09.2018- 

31.08.2020 

29 

4080/4.11.2019 

83/ 03.11.2019 

18.09.2019- 

31.08.2020 

25 

8. Stagiul de 

pregătire 

practică –

Turism și 

alimentație-

liceu- 

Organizator 

banqueting 

SC COMPLEX 

HOTELIER 

UNIREA 

4079/4.11.2019 

103/ 25.10.2019 

01.09.2019- 

31.08.2020 

29 

 INDUSTRIE ALIMENTARĂ-liceu- Tehnician analize produse 

alimentare 

 

1 Stagiul de 

pregătire 

practică– 

Industrie 

alimentară -

liceu 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

+înv. 

profesional –

Brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

SC BRIO GROUP 

SRL 

 

4546/17.09.2018 

1336/ 25.09.2018 

12.09.2018- 

31.08.2021 

173 
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2 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

Industrie 

alimentară - 

liceu 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare + 

învățământ 

profesional - 

Brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

S.C.AGROPAN 

IMPEX SRL Iași 

4545/17.09.2018 

251/25.09.2018 

10.09.2018- 

31.08. 2021 

173 

3 Stagiul de 

pregătire 

practică– 

Industrie 

alimentară -

liceu 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

+înv. 

profesional –

Brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

SC FAST SERVICE 

SRL (Cofetăria 

Frișcot) 

4547/17.09.2018 

2414/ 25.09.2018 

10.09.2018 

-31.08. 

2021 

173 

4. Stagiul de 

pregătire 

practică– 

Industrie 

alimentară -

liceu 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

+înv. 

 

SC RARA COM 

SRL 

 

4567/18.09.2018 

44/03.10.2018 

 

 

10.09.2018-

31.08.2021 

173 
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profesional –

Brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

 AGRICULTURĂ- liceu- Tehnician in agricultura ecologica  

1. Stagiul de 

pregătire 

practică–

Agricultura-

liceu- 

Tehnician 

horticol, 

Tehnician 

agricultura 

ecologica 

I.I. Ilienescu Adrian 

 

3957/ 29.10.2019 

38/ 16.10.2019 

01.09.2019-

31.08.2023 

103 

2. Stagiul de 

pregătire 

practică–

Agricultura-

liceu- 

Tehnician 

horticol, 

Tehnician 

agricultura 

ecologică 

ASOCIAȚIA 

APICRIS NATURA 

 

3957/ 29.10.2019 

 

01.09.2019-

31.08.2023 

103 

3. Stagiul de 

pregătire 

practică–

Agricultura-

liceu-

Tehnician 

agricultura 

ecologică 

USAMV „ ION 

IONESCU DE LA 

BRAD” 

3957/29.10.2019 

21898/09.11.2019 

01.09.2019-

31.08.2023 

103 

4. Stagiul de 

pregătire 

practică–

Agricultura-

liceu-

Tehnician 

agricultura 

ecologică 

SC 

AGROINDUSTRIAL 

CERES 

 

3957/29.10.2019 

21898/ 

11.09.2019 

 

01.09.2019-

31.08.2023 

103 
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 PROTECȚIA MEDIULUI- liceu- Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului 

 

1 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

LICEAL – 

Tehnician 

Ecolog și 

protecția 

cașității 

mediului 

UAIC- Grădina 

Botanică ,,Anastasie 

Fătu,, Iași 

4481/ 

13.09.2018 

939/24.09.2018 

2018-2022 106 

 TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE  

1. Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

LICEAL – 

Tehnician in 

activitati 

economice 

    

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

Nr.crt Obiectul 

contractului 

Denumire agent 

economic 

Nr/data 

contract 

Durata 

contractului 

Nr.elevi 

instruiți 

Horticultor 

 

1. 

Stagiul de 

pregătire 

practică 

învățământ 

profesional- 

Horticultor 

I.I. Ilienescu 5330/22.11.17 

3758/16/10.2019 

5/23.11.17 

38/16.10.2019 

2018-2021 

2019-2022 

8/ 29 

 

2. 

Stagiul de 

pregătire 

practică 

învățământ 

profesional- 

Horticultor – 

ASOCIAȚIA 

APICRIS NATURA 

5323/22.11.2017 

3758/16/10.2019 

693/24.11.2017 

1730/17.10.2019 

2018-2021 

2019-2022 

5/29 

 

3. 

Stagiul de 

pregătire 

practică 

învățământ 

ASOCIAȚIA 

CRESCĂTORILOR 

DE ALBINE 

5322/22/11/17 

3758/16/10.2019 

400/24.11.2017 

10/16.10.2019 

2018-2021 

2019-2022 

5/29 
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profesional- 

Horticultor 

 

4. 

Stagiul de 

pregătire 

practică 

învățământ 

profesional- 

Horticultor 

SC 

AGROINDUSTRIAL 

CERES 

5321/22/11/17 

3758/16/10.2019 

451/27.11.17 

21898/11.09.19 

2018-2021 

2019-2022 

10/29 

 BRUTAR PATISER PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE  

 

 

1 

Stagiul de 

pregătire 

practică –

liceu- 

tehnician 

analize 

produse 

alimentare/ 

învățământ 

profesional - 

brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

SC AGROPAN 

IMPEX SRL 

5023/20.11.2017 

4685/21.11.2017 

4545/17.09.2018 

251/25.09.2018 

2018-2021 

2019-2022 

28/ 31 

 

 

2 

Stagiul de 

pregătire 

practică –

liceu- 

tehnician 

analize 

produse 

alimentare/ 

învățământ 

profesional - 

brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

SC FAST SERVICE 

SRL (Cofetăria 

Frișcot) 

4547/17.09.2018 

2414/25.09.2018 

2018-2021 31 

 

 

3 

Stagiul de 

pregătire 

practică –

liceu- 

tehnician 

analize 

produse 

alimentare/ 

învățământ 

profesional - 

SC BRIO GROUP 

SRL 

4546/17.09.2018 

1336/25.09.2018 

2018-2021 31 
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brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

 

4 

Stagiul de 

pregătire 

practică –

liceu- 

tehnician 

analize 

produse 

alimentare/ 

învățământ 

profesional - 

brutar patiser 

preparator 

produse 

făinoase 

SC RARA COM SRL 4567/18.09.2018 

44/03.10.2018 

10.09.2018-

31.08.2021 

31 

 OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE 

ALIMENTAȚIE 

 

1.  Stagiul de 

pregătire 

practică – 

domeniul 

alimentație -

ospătar 

SC CASTEL 

RESTAURANT SRL 

5039/21.11.2017 

546/22.11.2017 

2018-2021 

 

28 

2.  Stagiul de 

pregătire 

practică – 

domeniul 

alimentație -

ospătar 

SC EAT&GO 5041/21.11.2017 

132/23.11.2017 

2018-2021 

 

28 

3.  Stagiul de 

pregătire 

practică – 

domeniul 

alimentație -

ospătar 

SC MVA ENEA SRL 5038/ 

20.11.2017 

161/21.11.2017 

2018-2021 

 

28 

4.  Stagiul de 

pregătire 

practică – 

domeniul 

alimentație -

ospătar 

SC OSCAR EIGO 

SRL – Casa 

Vânătorului 

5040/ 

20.11.2017 

2242/23.11.2017 

2018-2021 

 

28 

5. Ospătar 

(chelner) 

vânzător în 

unități de 

alimentație 

USAMV „ ION 

IONESCU DE LA 

BRAD” 

20210/10.10.2019 

3676/10.10.2019 

20210/10.10.2019 

2019- 2022 48 
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6. Ospătar 

(chelner) 

vânzător în 

unități de 

alimentație 

OSCAR PRO FOOD 

SRL 

3677/10.10.2019 

2270/10.10.2019 

2019- 2022 48 

7. Ospătar 

(chelner) 

vânzător în 

unități de 

alimentație 

SC XERXESLUX 

SRL 

 

3939/25.10.2019 

2579/25.10.2019 

2019-2022 22 

8. Ospătar 

(chelner) 

vânzător în 

unități de 

alimentație 

 

SC PALIBO 

CRÈME SRL 

 

4081/4.11.2019 

84/ 03.11.2019 

2019-2020 

 

26 

 

4083/4.11.2019 

85/ 03.11.2019 

22 

 MECANIC 

AUTO 

 

1. 1 

1 
Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC BRAS SRL 5030/20.11.2017 

558/21.11.2017 

1390/06.06.2016 

 

2016-2020 

2018-2021 

4 

222 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC AUTO PADOVA 

SRL 

5029/20.11.2017 

338/21.11.2017 

2018-2020 6 

333 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC AUTOSERVICE 

SRL 

5032/20.11.2017 

21/21.11.2017 

2018-2020 4 

44 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

 

SC AUTO CD SRL 

 

1400/06.01.2016 

5031/20.11.2017 

221/22.11.2017 

2016-2020 

2018-2020 

6 
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– mecanic 

auto 
 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC DELCAR SRL 5028/20.11.2017 

23/23.11.2017 

261/25.11.2017 

2018-2021 4 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

II NICOLAU I. 

CĂTĂLIN 

5028/20.11.2017 

4/21.11.2017 

3988/30.10.2019 

492/09.09.2019 

2018-2021 

2019-2022 

7 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC AGER SERVICE 

GLASS SRL 

1391/20.06.2016 2016- 2020 4 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC DELCAR SRL 1393/03.06.2016 

3986/30.10.2019 

764/09.09.2019 

2016-2020 

2019-2022 

5 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC FULGER WASH 

CAR SRL 

1399/06.06.2016 

 

2016- 2020 

 

3 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC SERVICE MAN 

SRL Iași 

1397/03.06.2016 

333/02.02.2018 

11/ 12.02.2018 

3985/30.10.2019 

174/09.09.2019 

2016  - 

2020 

2019- 2022 

7 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

S.C. REVICOM 

SMART SRL Iași 

1392/06.06.2016 

 

2016- 2020 

 

4 
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– mecanic 

auto 
 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

PF TANASA 

VALENTIN SRL 

1394/27.09.2016 

3894/30.10.2019 

162/09.09.2019 

2016  - 

2020 

2019-2022 

5 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC DOLY SRL 3893/28.09.2017 2016 - 

2020 

2 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC LKW MARIAN 

SRL 

4910/29.09.2018 

273/18.09.2018 

2018-2021 4 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC OREPAN SRL 1398/06.06.2016 2016  - 

2020 

3 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC TURBOLIDER 

SRL 

4635/21.09.2018 

27/21.09.2018 

2018-2021 2 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC ALCIS SRL 717/27.03.2019 

61/03.12.2018 

2018-2022 2 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

SC ROTTMARG 

SRL 

1123/03.12.18 

1926/03.12.2018 

173/03.12.2018 

2018-2022 1 
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– mecanic 

auto 
 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC EVOLUTION 

CAR SERVICE SRL 

162/20.06.2019 

16640/ 

26.06.2019 

3989/30.10.2019 

343/09.09.2019 

2018-2022 

2019-2022 

4 

 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto 

SC AUTOSERVICE 

BUS SRL 

1748/ 05.07.19 

7/05.07.19 

2018-2021 4 

21 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto– 

Soc.Agr.ASTRA 

 

5321/23.11.17 

 

238/ 27.11.17 

2018-2021 5 

22 Stagiul de 

pregătire 

practică - 

învățământ 

profesional 

– mecanic 

auto– 

SC MCM 

BOUTIQUE SRL 

 

3987/ 30.10.2019 

274/09.09.2019 

2019-2022 2 

 BUCĂTAR  
1 Stagiul de 

pregătire 

practică – 

domeniul 

alimentație -

bucătar 

SC PDP FOOD SRL 4807/01.11.2017 

3473/01.11.2017 

 

2018-2021 22 
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CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 2020-2021 

Liceu tehnologic-ciclu inferior-  

DOMENIILE: agricultură/industrie alimentară/protecția mediului/economic/comerț/ 

turism și alimentație publică 

NR.  

CR

T 

TITLUL CDL/OPȚIONAL 
CLAS

A  

DOMENIU

L 
AUTORI  OPERATORI ECONOMICI 

1 
M3: SPP-CDL - Soiuri zonale de struguri de masă IX A Agricultură  

Carp Maria 

Axinte Lorica 
I.I. Ilienescu Adrian  

2 
M3: SPP-CDL - Ergonomia locului de muncă IX B 

Industrie  

alimentară 
Corduneanu Ramona SC Agropan Impex SRL Iași 

3 

M4: SPP-CDL- Organizarea magazinului meu IX C Servicii  

Dulhai Mihaela 

Haitur Luminița 

Dorina  

SC APICRISNATURA SRL 

4 

M4: SPP-CDL - Efectele poluării secolului XXI IX D 
Protecția  

mediului 
Turer George Sorin 

Grădina Botanică ,,Anastasie 

Fătu,, Iași 

5 

M5: SPP-CDL - Calitatea cărnii și modalități de 

valorificare 
IX E 

Turism  și 

alimentație 
Roșca Dan Claudiu 

SC MY HAPPY MARKET 

SRL 

6 

M3: SPP-CDL - Tehnologii specifice de cultivare a 

plantelor horticole din zonă 
X A Agricultură  

Baciu Mihaela 

Cristina 
I.I. Ilienescu Adrian  

7 

M3: SPP-CDL- Inocuitatea în laboratorul de industrie 

alimentară 
X B 

Industrie  

alimentară 
Corduneanu Ramona SC Agropan Impex SRL Iași 
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8 

M3: SPP-CDL - Analizez, calculez, comunic X C Servicii  
Dulhai Mihaela 

Haitur Luminița 

Dorina 

SC APICRISNATURA SRL 

9 

M4: SPP-CDL - Monitorizarea factorilor de mediu X D 
Protecția  

mediului 
Turer George Sorin 

Grădina Botanică ,,Anastasie 

Fătu,, Iași 

10 

M5: SPP-CDL - Designul produselor alimentare X E 
Turism  și 

alimentație 
Roșca Dan Claudiu SC PALIBO CREME SRL 

11 

M3: CDL - Plante cerealiere cultivate în zonă XI A Agricultură  Carp Maria I.I. Ilienescu Adrian  

12 

M4: CDL - Producerea și comercializarea produselor de 

patiserie  
XI B 

Industrie  

alimentară 
Ciobanu Virginia 

SC PANIFCOM IAȘI 

13 

M5:CDL - Corespondență comercială  XI C Servicii  Dulhai Mihaela SC APICRISNATURA SRL 

14 

M4: CDL - Științele mediului  XI D 
Protecția  

mediului 
Turer George Sorin 

Grădina Botanică ,,Anastasie 

Fătu,, Iași 

15 

M6:CDL - Valoarea nutritivă a deserturilor  XI E Alimentație  Roșca Dan Claudiu PALIBO CREME SRL  

16 

M3- CDL - Culturi floricole XII A Agricultură  
Baciu Mihaela 

Cristina 
SC APICRISNATURA SRL 
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17 

M4-CDL - Aditivi alimentari XII B 
Industrie  

alimentară 
Onea Rodica SC Agropan Impex SRL Iași 

18 

M5- CDL- Psihologia reclamei XII C Servicii  Dulhai Mihaela SC APICRISNATURA SRL 

19 

M4- CDL- Chimia mediului XII D 
Protecția  

mediului 
Turer George Sorin Grădina Botanică ,,Anastasie 

Fătu,, Iași 

20 

M5-CDL- Siguranța și securitatea alimentară în unitățile 

de restaurație 
XII E Alimentație  

Bolohan Roxana 

Mihaela  
Restaurant ,,La cumătru,, Iași 
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LISTA CDL-AN ȘCOLAR 2019-2020 – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

N

R. 

C

R

T. 

TITLUL 

CDL/OPȚIONAL 

CL

AS

A  

DOMENIUL 
AUTOR

I  

OPERATOR

I 

ECONOMIC

I 

1 

M4: SPP-CDL - 

Cultivarea și valorificarea 

trandafirilor ornamentali 

și pentru dulceață 

IX 

F 
Agricultură  

Carp 

Maria  

I.I. Ilienescu 

Adrian  

2 

M4: SPP-CDL - Desert 

sănătos 

IX 

G 
Industrie  alimentară 

Ciobanu 

Virginia 

Onea 

Rodica 

SC DOPO 

POCO SRL 

3 

M3- SPP-CDL - Bazele 

cunoașterii automobilului 

IX 

H 
Mecanică  

Axinte 

Lorica 

Popescu 

Luminiț

a 

SC LKW 

MARIAN 

SRL 

4 

M5: SPP- Activitatea de 

servire în bar - CDL 

X 

F 
Alimentație  

Patrolea 

Costinel

a 

Restaurant 

Casa 

Vânătorului 

5 

M5: SPP-Diagnosticarea, 

întreținerea și repararea 

motoarelor - CDL 

X 

G 
Mecanică  

Popescu 

Luminiț

a 

Axinte 

Lorica 

SC LKW 

MARIAN 

SRL 

6 

M3: SPP- Produse de 

panificație și aprecierea 

acestora 

XI 

F 

Alimentație – ospătar 

(chelner) vânzător în 

alimentație 

Patrolea 

Costinel

a 

Restaurant 

Casa 

Vânătorului 

7 

M4: SPP-CDL- 

Asigurarea calității în 

întreținerea și repararea 

autovehiculelor 

XI 

G 
Mecanică- mecanic auto 

Popescu 

Luminiț

a 

Axinte 

Lorica 

SC LKW 

MARIAN 

SRL 
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CAPITOLUL IV 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Planul de Acțiune al Școlii, PAS reprezintă un document de planificare strategică a 

ofertei educaționale a Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi”Iași și 

este actualizat anual în corelație cu documentele de planificare strategică în IPT la nivel 

regional, Planul Regional de Acțiune în Învățământ - PRAI și județean, Planul Local de Acțiune 

în Învățământ - PLAI. 

Planul conține opiniile părinților și elevilor școlii, Agenției pentru ocuparea forței de 

muncă, Consiliul local, Consiliul județean, agenților economici din domeniul construcții, 

instalații și lucrări publice, mecanică auto și ale altor factori interesați, opinii referitoare la 

punctele tari ale școlii, la problemele cu care se confruntă școala și la mijloacele de abordare a 

acestor probleme și de îmbunătățire a calității serviciilor oferite de școală. Autoevaluarea și 

monitorizarea internă a implementării PAS, realizată de către școala noastră constă în analiza 

PAS și a informațiilor privind stadiul implementării obiectivelor și acțiunilor/măsurilor 

planificate prin PAS. 

Monitorizarea externă a implementării Planurilor de Acțiune ale Școlilor este realizată 

de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

(CLDPS) în timpul primului semestru al anului școlar, echipa de monitorizare PAS fiind 

formată din cel puțin doi membri, reprezentanți ai agenților economici. În vederea monitorizării 

externe a implementării PAS, echipa de monitorizare analizează documentelor transmise de 

unitatea noastră: Planul de Acțiune al  Școlii, Raportul ultimei monitorizări externe și alte 

documente solicitate de echipa de monitorizare. 

 

4.1.a. CONSULTAREA 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS : 

 

1. Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Contextul : 

- documentele de înființare ale școlii 
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- documentele de proiectare ale activității școlii 

- documente de analiză ale activității școlii 

- documente de prezentare și promovare a școlii 

- site-uri de prezentare a școlii 

 

4. Mediul extern : 

- site-ul MEN – PRAI N-E  

- ISJ Iași – PLAI 

- Direcția Județeană de Statistică Iași 

- AJOFM Iași – date statistice  

- agenții economici – consultare și informare asupra evoluției activității economice din 

județ și municipiu, chestionare, discuții, interviuri, înregistrări ale serviciului de secretariat al 

școlii 

-consultanță de specialitate CNDIPT – discuții, întâlniri de lucru 

 

5. Mediul intern : 

-     analize statistice ale sondajelor și chestionarelor aplicate 

- rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre 

- dosarele catedrelor, ariilor curriculare și comisiei diriginților 

- portofolii ale tuturor cadrelor didactice 

- date și statistici ale școlii 

- documente de analiză ale activității din ariile curriculare și catedre 

- rapoarte ale Consiliului de Administrație și echipei manageriale 

- rapoarte scrise ale ISJ și MECȘ, întocmite în urma inspecțiilor frontale, speciale 

sau/și tematice 

- rezultate ale elevilor 

- rapoarte financiare și contabile 

- înregistrări și fișe de personal 

- rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învățământ 

- rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea în învățământ 

 

6. Planul operațional 

-     Planul de școlarizare pentru anul 2020-2021 
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- ISJ – orientări ale planului de școlarizare până în 2021 

- Planul Operațional al Comisiei  pentru Asigurarea Calității 

- Planul Managerial unic al unității pentru anul școlar 2019-2020 

- Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administrație, ariilor curriculare, 

catedrelor, comisiei diriginților 

 

SURSE DE INFORMARE: 

o Documente de proiectare a activității școlii (documente ale catedrelor, 

comisiei diriginților, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al 

părinților, documente care atestă  parteneriatele școlii, oferta de școlarizare) 

o Documente de analiză a activității școlii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 

Consiliului de Administrație, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale 

celorlalte compartimente ale școlii – secretariat, administrație, contabilitate, 

bibliotecă) 

o Documente  de prezentare și promovare a școlii 

o Site-uri de prezentare a județului Iași 

o PRAI Nord-Est 

o PLAI Iași 

o Date statistice - AJOFM Iași 

o Chestionare, discuții, interviuri 

o Rapoarte scrise ale ISJ și MEN întocmite în urma inspecțiilor efectuate în 

școală 

 

4.1.b. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, REVIZUIRE ȘI 

REACTUALIZARE P.A.S. 

 

Organizarea activităților de monitorizare, revizuire și reactualizare a PAS are în vedere 

următoarele repere de bază: 

 

a. Ciclul de revizuire și îmbunătățire continuă; 

b. Repere interne/externe pentru standarde și descriptori de performanță; 

c. Revizuirea procedurilor; 

d. Rapoartele de activitate ale comisiilor de lucru; 
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e. Dovezi privind realizarea planurilor de acțiune (managementul calității, învățarea centrată pe 

elev, etc); 

f. Înregistrări ale aprecierilor ISJ Iași, CCD, alte organe abilitate ; 

g. Înregistrări privind îmbunătățirea sistemelor și modalităților de asigurare a calității (rezultate 

concrete ale elevilor și profesorilor : rezultate la examene, premii la concursuri și expoziții 

școlare, numărul de absolvenți integrați pe piața muncii); 

h. Raportul de autoevaluare, Raportul de monitorizare și Raportul de evaluare pentru asigurarea 

calității pentru anul școlar 2017-2018- RAEI; 

Programul activității de monitorizare și evaluare 

Tipul activității 

Responsabilitatea 

monitorizării și 

evaluării 

Frecvența 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Întocmirea seturilor de 

date care să sprijine 

monitorizarea țintelor 

Consiliul de 

administrație al 

școlii 

lunar 

decembrie 2019, 

martie 2020 

Monitorizarea periodică 

a implementării 

acțiunilor individuale 

Consiliul de 

administrație al 

școlii 

trimestrial 

decembrie 2019 

aprilie 2020 

Comunicarea acțiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obținute 

Consiliul de 

administrație al 

școlii 
trimestrial 

decembrie  2019 

aprilie  2020 

Analiza informațiilor 

privind progresul 

realizat în atingerea 

țintelor 

Consiliul de 

administrație al 

școlii 
anual 

iunie  2020 

Stabilirea metodologiei 

de evaluare, a 

indicatorilor de evaluare 

și a impactului asupra 

comunității 

Consiliul de 

administrație al 

școlii anual 

septembrie  2019 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea țintelor 

Consiliul de 

administrație al 

școlii 
anual 

iunie  2020 

Evaluarea progresului în 

atingere a țintelor. 

Actualizarea acțiunilor 

din PAS în lumina 

evaluării 

Consiliul de 

administrație al 

școlii anual 

iunie  2020 
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PAS - DERULAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU FEED-BACK OPERAŢIONAL 

Activități 

desfășurate 

 

Coordonarea 

activităților 

Categorii 

implicate 

 

Finalizare Feedback 

1. Programarea 

întâlnirilor membrilor 

personalului în 

vederea sprijinirii 

elaborării planului – 

întâlniri la nivelul 

întregii școli și la 

nivelul echipelor de 

lucru 

 

2. Identificarea 

factorilor interesați în 

dezvoltarea școlii 

 

 

3. Cercetare și analiză 

privind piața muncii 

pentru elaborarea 

Ofertei 

Educaționale 

 

4. Înaintarea cifrelor 

inițiale privind 

numărul elevilor, 

domeniile de 

școlarizare pentru anul 

școlar 2019-2020 la 

CLDPS 

 

 

5.Instruirea 

personalului privind 

modelul de 

autoevaluare 

 

 

 

 

 

 

6. Comisiile metodice 

realizează o  

autoevaluare a 

propriilor activități 

Director 

 

 

 

 

Directorul 

Consiliul de 

Administrație 

 

Director 

 

 

Director 

 

 

Director 

 

 

 

 

Șefii de 

Catedre 

 

 

 

Director 

Comisia de 

curriculum 

 

Director  

 

 

 

Directori 

Echipa PAS 

Comisia de 

Curriculum 

Echipa 

managerială 

contabil șef 

 

 

Directori 

Echipa PAS 

Angajatori 

locali 

AJOFM 

Camera de 

comerț 

ONG-uri 

angajatori 

Primăria - 

Consiliul local 

Șefi catedră 

Echipa de 

lucru a PAS 

 

Comisia de 

curriculum 

Consiliul 

Profesoral 

Responsabili 

de catedră 

Inspectorii ISJ 

Ag.Economici 

 

Directori 

Șefi catedre 

 

 

 

 

Comisia de 

Curriculum 

 

 

Angajatori 

locali 

AJOFM 

ONG-uri 

directori, 

CA 

Comunitatea 

locală 

Toate cadrele 

didactice 

Consiliul 

elevilor 

Până la 20 

Septembrie 

 

 

 

30 

Noiembrie 

 

 

 

Decembrie 

 

Noiembrie 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

Anual  

 

 

 

Februarie 

 

 

 

 

Mai 

 

 

Februarie 

 

Anual 

 

 

 

Semestrial 

 

Anual 

 

Anual 

 

- Derularea PAS, 

îndeplinirea 

sarcinilor de 

lucru 

- Se suprapun pe 

date din 

PRAI/PLAI 

- Utilizarea 

datelor și 

rapoartelor 

naționale și 

regionale 

- Prelucrarea 

datelor statistice 

de la AJOFM și 

partenerii sociali 

 

ISJ, CJRAE 

 

 

Realizarea 

planului de 

școlarizare 100% 

 

- Evaluarea 

inițială a elevilor 

la început de ciclu 

de învățământ; 

- Situația 

statistică școlară 

semestrială și 

anuală ; 

- Rezultatele 

elevilor la 

concursuri și 

examene 

 

- Definirea 

priorităților școlii 

pentru anul școlar 

2019-2020 

conform PLAI și 

PRAI 
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Activități 

desfășurate 

 

Coordonarea 

activităților 

Categorii 

implicate 

 

Finalizare Feedback 

concentrându-se 

asupra calității 

predării și învățării 

 

 

 

 

7.Organizarea de 

întâlniri cu  angajatorii 

locali, AJOFM, 

Camera de comerț și 

alții pentru a face 

cercetări privind 

nevoile de calificări la 

nivel local 

 

8. Popularizarea 

ofertei școlii prin: 

- Târgul Ofertelor 

Educaționale 

- Lectorate cu părinții 

- Acțiuni de 

popularizare în școlile 

generale 

- Mass- media 

 

9.Analiza problemelor 

care constituie punctul 

de plecare pentru 

formularea 

obiectivelor și 

stabilirea acțiunilor 

pentru depășirea 

acestor probleme 

 

10.Formularea 

priorităților, 

obiectivelor și a 

țintelor 

 

 

11.Analiza acțiunilor 

privind utilizarea 

echipamentelor  

 

 

Directorul 

Consiliul local 

 

 

Șefi catedră 

Echipa de 

lucru a PAS, 

Comisia de 

Curriculum, 

Consiliul 

profesoral 

 

 

Echipa 

managerială 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de 

lucru a PAS 

 

 

 

 

 

Echipa de 

lucru a PAS 

Consiliul de 

Administrație 

 

 

Consiliul de 

Administrație 

 

 

 

Echipa 

managerială 

Echipa de 

lucru la PAS 

Parteneri 

economici 

cadre didactice 

Primărie 

Responsabili 

comisii 

funcționale 

Consiliul de 

administrație 

al școlii 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

Consiliul 

Elevilor 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

 

 

 

Cadre 

didactice 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

 

 

 

 

 

 

Cadre 

didactice 

 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrul 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

Semestrial 

 

- Rezultatele 

obținute de 

cadrele didactice 

la examene, 

concursuri 

școlare, cursuri 

de formare / 

perfecționare 

Participarea la 

întâlniri conform 

solicitărilor 

Angajatorilor 

locali 

AJOFM 

ONG-uri 

Formularea și 

adaptarea 

priorităților și 

obiectivelor PAS 

anual 

 

 

Atingerea 

obiectivelor 

propuse 

 

Reactualizarea 

periodică a PAS 

Versiune 

finalizată pentru 

anul școlar în 

derulare 

 

 

Reactualizarea 

PAS 

 

 

Derularea PAS 

 

 

 

 

 

Derularea PAS 
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Activități 

desfășurate 

 

Coordonarea 

activităților 

Categorii 

implicate 

 

Finalizare Feedback 

12.Actualizarea 

elementelor 

componente și 

completarea PAS pe 

măsura derulării 

acestuia 

 

13.Validarea PAS de 

către cei avizați 

 

 

 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților 

 

 

 

 

Consiliul 

Profesoral 

(cadre 

didactice) 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

Monitorizarea 

PAS 

 

 

Validarea PAS 
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ANEXA 1. POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

1.1. Elevi școlarizați în unitatea de învățământ - Colegiul Agricol  și de Industrie 

Alimentară "Vasile Adamachi" Iași 
 

 

Nr. 

total 

de 

elevi 

 

Valo

are 

Pe vârste (ani) Sex Etnie 

15 16 17 18 19 20 
21 și 

peste 
Fete Băieți 

Româ

nă 

Rro

mă 

Mold

ova 

% 
19.7

9 

18.1

7 

17.4

3 

14.9

2 

5.76 3.1

0 

20.

83 

57.0

2 

42.9

8 

97.19 
0.89 

1.92 

704 

(201

1-

201

2) 

Nr. 189 101 141 111 36 13 113 415 289 686 2 16 

% 

26.8

4 

14.3

5 

20.0

3 

15.7

7 

5.11 1.8

5 

16.

05 

58.9

5 

41.0

5 

97.45 

0.28 

2.27 

608 

(201

2-

201

3 

Nr. 152 122 119 89 31 15 80 334 274 593 2 13 

% 

25 20.0

6 

19.5

7 

14.6

4 

5.10 2.4

7 

13.

16 

54.9

3 

45.0

7 

97.53 

0.33 

2.14 

601 

(201

3-

201

4) 

Nr. 150 119 107 88 39 19 79 327 274 586 2 13 

% 

24.9

6 

19.8

0 

17.8

0 

14.6

4 

6.50 3.1

6 

13.

14 

54.4

1 

45.5

9 

97.51 

0.33 

2.16 

562 

(201

4-

201

5) 

Nr. 182 111 118 74 26 18 33 315 247 545 0 17 

% 

32.3

9 

19.7

5 

21.0

0 

13.1

7 

4.62 3.2

0 

5.8

7 

56.0

5 

43.9

5 

96.98 

0 

3.02 

606 

(201

5-

201

6) 

Nr. 231 145 93 49 12 7 69 324 282 589 0 17 

% 

38.1

2 

23.9

2 

15.3

5 

8.09 1.98 1.1

5 

11.

39 

53.4

7 

46.5

3 

97.19 

0 

2.81 

634 

(201

6-

201

7) 

Nr. 198 189 146 74 10 2 15 382 252 608 0 26 

% 

31,2

3 

29,8

1 

23,0

3 

11,6

7 

1,58 0,3

2 

2,3

6 

60,2

5 

39,7

5 

95,90 

0 

4,10 

702 

(201

7-

201

8) 

Nr. 

238 183 175 94 12 - - 406 296 665 

1 

36 

 % 
33,9

0% 

26,0

7% 

24,9

3% 

13,3

9% 

1,71

% 

 - - 57,8

3% 

42,1

7% 

94,73

% 

0,14

% 

5,13% 

              

707 

(201

8-

201

9) 

Nr 

245 162 185 98 17 - - 422 285 665 

2 

40 

 % 
34,6

5% 

22,9

1% 

26,1

7% 

13,8

6% 

2,41

% 

- - 59,6

9% 

40,3

1% 

94,07

% 

0,28

% 

5,65% 
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741 

(201

9-

202

0) 

Nr 

272 186 168 102 12 - - 433 307 695 

6 

39 

 % 
36.7

6% 

25.1

4% 

22.7

0% 

13,7

8% 

1.62

% 

- - 58.5

1% 

41.4

9% 

93.92

% 

0,81

% 

5,27% 

  

  

 

Număr de elevi înscriși pe forme de învățământ- 

Nr. total 

de elevi 

Valoare 

Forme de învățământ 

Liceu 

zi 

Liceu 

seral 
SAM  

An de 

completare 

Învățământ 

profesional 

Scoală 

postliceală 

și de 

maiștri 

% 71.05 4.14 x 5.46 X 19.35 

704 

(2011-

2012) 

Nr. 572 23 x x X 109 

% 
81.25 3.27 x x X 15.48 

608 

(2012-

2013) 

Nr. 480 x x x 28 100 

% 
78,94 x x x 4,61 16,45 

601 

(2013-

2014) 

Nr. 427 x x x 54 120 

% 
71,05 x x x 8,98 19,97 

562 

(2014-

2015) 

Nr. 429 x x x 73 60 

% 
76,33 x x x 12,99 10,68 

606 

(2015-

2016) 

Nr. 402 x x x 121 83 

% 
66.34 x x x 19.97 13.69 

634 

(2016-

2017) 

Nr. 467 x x x 149 18 

% 
73,66 x x x 23,5 2,84 

702 

(2017-

2018) 

Nr. 519 x x x 183 x 

% 
73,93% x x x 26,07% x 

707 

(2018-

2019) 

Nr. 

539 x x x 168 x 

 % 76,24% x x x 23,76% x 

741 

(2019-

2020) 

Nr. 

549 x x x 192 x 

 % 74.19% x x x 25.81% x 
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ANEXA 2. RATA DE SUCCES 

2.1. Evoluția promovabilității  

An 

școla

r 

Înscri

și 

Corigenți SN 

Promovaț

i la 

sfârșitul 

anului 

Repetenți 
Exmatricula

ți 

Note sub 

7 la 

purtare 

Nr

. 
% 

N

r 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% Nr. % 

N

r 
% 

2011

-

2012 

704 64 9.09 26 
3.6

9 

40

9 

58.0

9 
71 

10.0

8 
26 3.69 87 

12.3

6 

2012

-

2013 

608 25 4.11 16 
2.6

3 

51

8 

85.2

0 
63 

10.3

6 
15 2.47 49 8.05 

2013

-

2014 

601 52 8.65 18 
2.9

9 

43

0 

71.5

5 
56 9.32 13 2.16 92 

15.3

0 

2014

-

2015 

562 86 
14.1

9 
8 

1.3

2 

40

8 

67.3

3 
29 4.78 7 1.15 55 9.07 

2015

-

2016 

606 95 
15.6

7 
19 

3.1

3 

43

5 

71.7

8 
23 3.80 2 0.33 38 6.27 

2016

-

2017 

684 
11

5 

16,8

1 
22 

3,2

1 

58

5 

85,5

2 
29 4,24 11 1,61 62 9,06 

2017

-

2018 

702 93 
13,2

4 
26 

3,6

8 

65

1 

92,0

7 
32 4,53 10 1,42 59 8,35 
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An 

școla

r 

Înscri

și 

Corigenți SN 

Promovaț

i la 

sfârșitul 

anului 

Repetenți 
Exmatricula

ți 

Note sub 

7 la 

purtare 

Nr

. 
% 

N

r 
% 

Nr

. 
% 

Nr

. 
% Nr. % 

N

r 
% 

2018

-

2019 

707 91 
12.8

7 
10 

1.4

1 

64

9 

91.7

9 
36 5.09 7 0.99 67 

10.3

2 

 

2. 2. Date comparative obținute la examenul de bacalaureat 

AN 

ȘCOL

AR 

PROCEN

T LA 

NIVEL 

NAŢION

AL 

PROCEN

T 

REGIUN

EA 

NORD-

EST 

PROCE

NT 

JUDEŢ

UL IAȘI 

PROCENT 

C.A.I.A. 

“VASILE 

ADAMACHI”I

AȘI 

 

2011 – 

2012 

 

44,04 % 

 

41,02 % 

 

56,07 % 

 

25,40 % 

 

2012 – 

2013 

 

56,40% 

 

53,20% 

 

68,18 % 

 

42,46 % 

 

2013-

2014 

 

60,65% 

 

62,20% 

 

74,75% 

 

55,88 % 

 

2014-

2015 

 

66.41% 

 

72.50% 

 

76.30% 

 

71.76% 

 

2015-

2016 

 

68.1% 

 

68.96 

 

77.48% 

 

27.59% 

2016-

2017 

 

72,9 % 

 

71,13 

 

84,10 

 

72,92% 

2017-

2018 

67,7% 80,27 72,18 60,25% 

2018-

2019 

63.78 % 70.78% 76.34% 53.41% 
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2.2.a. Evoluția rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat- 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

EXAMENUL  

DE 

BACALAURE

AT 

Absolven

ți 

Total 

absolvenți, din 

care : 

 

117 

 

100 

 

73 

 

116 

 

60 

 

80 

 

106 

 

111 

Pe sexe 

masculi

n 

47 40 31 44 25 29 41 49 

feminin 70 60 42 72 35 51 65 62 

După 

mediul 

de 

reziden

ță al 

elevilor 

din 

localitat

ea unde 

este 

situată 

școala 

 

27 

 

14 

 

9 

 

28 

 

3 

 

8 

 

16 

 

26 

din alte 

localități

, din 

care: 

 

90 

 

86 

 

64 

 

88 

 

57 

 

72 

 

90 

 

85 

urban 3 0 0 0 1 0 0 3 

rural 87 86 64 88 56 72 90 82 

Promova

ți la 

examenul 

de 

bacalaure

at 

Total absolvenți 

promovați, din 

care : 

 

27 

 

33 

 

36 

 

66 

 

22 

 

34 

 

47 

 

42 

Pe sexe 

masculi

n 

10 13 17 25 9 12 13 13 

feminin 17 20 19 41 13 22 34 29 

După 

mediul 

de 

reziden

ță al 

elevilor 

din 

localitat

ea unde 

este 

situată 

școala 

 

6 

 

7 

 

4 

 

17 

 

2 

 

5 

 

11 

 

   11 

din alte 

localități

, din 

care: 

21 26 32  

49 

 

20 

 

29 

 

36 

 

31 

urban 1 0 0 0 0 0 0     1 

rural 20 26 32 49 20 29 36    30 

 

Pondere

a 

absolvenț

i- 

Total absolvenți 

promovați, din 

care : 

 

23.08

% 

 

33% 

 

49,32

% 

 

56.90

% 

 

36.67

% 

 

42,5% 

44.34

% 

 

37.83

% 

Pe sexe 
masculi

n 

21.28

% 

13% 47,22

% 

37.88

% 

36% 41,37

% 

31.70

% 

30.95

% 
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Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2011- 

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

lor 

promovaț

i 

la 

examenul 

de 

bacalaure

at 

 

feminin 
24.28

% 

20% 52,78

% 

62.12

% 

37.14

% 

43,13

% 

52.30

% 

69.04

% 

După 

mediul 

de 

reziden

ță al 

elevilor 

din 

localitat

ea unde 

este 

situată 

școala 

 

22.22

% 

 

21.21

% 

 

11.11

% 

 

25.76

% 

 

66.67

% 

 

62,5% 

 

68.75

% 

 

26.19

% 

din alte 

localități

, din 

care: 

 

23.33

% 

 

78.79

% 

 

88,89

% 

 

74.24

% 

 

35.08

% 

 

40,27

% 

 

40% 

 

73.80

% 

 

urban 
33.33

% 

0 0 0 0 0 0 2.38% 

rural 
22.98

% 

78.79

% 

88,89

% 

74.24

% 

35.71

% 

40,27

% 

40% 71.42    

% 

 

2.3. Evoluția rezultatelor obținute la examenul de certificare a competențelor 

absolvenților de liceu 

 
ANUL ȘCOLAR 

 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

EXAMENUL 

DE 

CERTIFICAR

E A 
COMPETENŢE

LOR 

PROFESIONA

LE 

Absolven

ți 

Total 

absolvenți, din 

care : 

117 100 73 116 60 80 106 111 

Pe 

sexe 

masculi

n 

47 40 31 44 25 29 41 49 

feminin 70 60 42 72 35 51 65 62 

După 

mediul 

de 

rezide

nță al 

elevilo

r 

din 

localitat

ea unde 

este 

situată 

școala 

 

 

27 

 

 

14 

 

 

9 

 

 

28 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

16 

 

 

26 

din alte 

localităț

i, din 

care: 

 

90 

 

86 

 

64 

 

88 

 

57 

 

72 

 

90 

 

85 
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urban 3 0 0 0 1 0 0 3 

rural 87 86 64 88 56 72 90 82 

Promova

ți la 

examenul 

de 

certificare 

Total 

absolvenți 

promovați, din 

care  

84 88 66 92 49 56 68 77 

Pe 

sexe 

masculi

n 

32 36 28 33 22 17 25 31 

feminin 52 52 38 59 27 39 43 46 

După 

mediul 

de 

rezide

nță al 

elevilo

r 

din 

localitat

ea unde 

este 

situată 

școala 

 

 

14 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

21 

 

 

3 

 

 

7 

 

9 

 

 

18 

din alte 

localităț

i, din 

care: 

70 79 59 71 46 49 59 59 

urban 2 0 0 0 1 0 0 1 

rural 68 79 59 71 45 49 59 58 

Ponderea 

absolvenți

lor 

promovați 

la 

examenul 

de 

certificare 

Total 

absolvenți 

promovați, din 

care  

71.79

% 

88% 90,41

% 

79.31

% 

81.66

% 

70% 64,15

% 

69.36

% 

Pe 

sexe 

masculi

n 

68.08

% 

90% 90,32

% 

75.00

% 

88% 58,62

% 

60,97

% 

40.25

% 

feminin 
74.28

% 

86.67

% 

90,47

% 

81.94

% 

77.14

% 

76,47

% 

66,15 59.74

% 

După 

mediul 

de 

rezide

nță al 

elevilo

r 

din 

localitat

ea unde 

este 

situată 

școala 

 

 

51.85

% 

 

 

64.28 

 

 

77,77

% 

 

75.00

% 

 

100% 

 

87,5

% 

 

56,25

% 

23.37

% 

din alte 

localităț

i, din 

care: 

 

77.78

% 

 

91.86

% 

 

92,18

% 

 

80.68

% 

 

80.7

% 

 

68,05

% 

 

65,56

% 

 

76.62

% 

urban 
66.67

% 

0 0 0 100% 0 0 1.29

% 

rural 
78.16

% 

91,86

% 

92,18

% 

80.68

% 

80.35

% 

68,05 

% 

65,56

% 

75.32

% 
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ANEXA 3. DATE DEMOGRAFICE 

 

Grupe 

de 

vârstă 

(ani) 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 

Iași 274.6 264.6 265.6 261.2 258.4 256.3 236.8 216.4 207.3 198.8 

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

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

15-24 147.7 142.5 146.7 143.0 140.0 138.1 118.6 97.2 94.1 96.0 

Evoluția populației de vârstă preșcolară și școlară, pe județul Iași, în intervalul 2003-2025 - 

sursa INS 

 

Conform prognozei realizate de către INS  populația  din categoria de vârstă 15-24 ani va 

descrește în intervalul 2005-2025 cu aproximativ 33% la nivel regional, însă în județul Iași se 

estimează o ușoară creștere începând cu anul 2020, de cca 2%. 
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ANEXA 4. PIERDERI ÎN COHORTĂ 

 

4.a. Pierderi în cohortă – global 

 

 ANUL ȘCOLAR 

Criteriul 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

 

Înscriși învățământ 

profesional clasa a 

X a /an I 

 28 

26 17 -    

Absolvenți 

învățământ 

profesional -clasa a 

XI a /an II 

  

27 25 20    

TOTAL PIERDERI   1 1 0    

% PIERDERI   3.57% 3.84% 0    

Înscriși învățământ 

profesional clasa a 

IX a /an I 

  

 31 78 56 60 61 

Absolvenți 

învățământ 

profesional-clasa a 

XI a/an III 

  

   18 62 51 

TOTAL PIERDERI      13 16 20 

% PIERDERI      41,93% 20,51% 35,71% 

LICEU TEHNOLOGIC 

Înscriși Liceu 

tehnologic Clasa IX 

a 

210 128 

 

132 

 

141 

 

124 

 

142 

 

148 

 

147 

Absolvenți 

învățământ 

obligatoriu  clasa a 

Xa 

92 132 

 

72 

 

88 

 

115 

 

114 

 

119 

 

129 

TOTAL PIERDERI 41 78 56 44 26 10 23 12 

% PIERDERI 30.82 37.14 43.75 33.33 18.43 8,06 16,19 8.10% 

Absolvenți clasa a 

XII a 
77 83 

73 116 60 80 106 111 

TOTAL PIERDERI 10 31 67 94 23 52 65 6 

% PIERDERI 11.49 27.19 47.85 44.76 27.71 39,39 24,83 4.83% 

 

 



 

243 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2019-2025     PLANURI OPERAŢIONALE     2019-2020 

4.b. Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2011

-

2012 

2012-

2013 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

8-

201

9 

LICEU TEHNOLOGIC 

Înscriși Liceu Tehnologic clasa a IX 

a 
56 32 

26 27 30 28 30 31 

Absolvenți învățământ obligatoriu  

clasa a Xa 
23 39 

0 19 21 22 23 23 

TOTAL PIERDERI 6 17 32 7 6 8 5 3 

% PIERDERI 
20,6

8 
30,35 

100 26,

92 

22,

22 

26,

66 

17,

85 

10

% 

Absolvenți clasa a XII a 31 16 18 25 0 14 20 23 

TOTAL PIERDERI - 6 11 31 32 12 7 3 

% PIERDERI 0.00 27,27 
37,

93 

55,

35 

100 46,

15 

25,

92 

10

% 

 

 

4.c.Tehnician analize produse alimentare 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2011

-

2012 

201

2-

201

3 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

8-

201

9 

LICEU TEHNOLOGIC 

Înscriși Liceu tehnologic clasa a IX a 31 33 27 28 25 26 30 27 

Absolvenți învățământ obligatoriu  

clasa a Xa 
22 26 

25 25 26 26 27 27 

TOTAL PIERDERI 7 5 8 2 2 0 0 1 

% PIERDERI 
24,1

4 

16,1

2 

24,2

4 

7,40 7,14 0 0 3,33

% 

Absolvenți clasa a XII a 
22(2

9) 
30 

19 24 21 23 21 26 

TOTAL PIERDERI 11 14 10 7 12 4 7 0 

% PIERDERI 
27,5

0 

31,8

1 

34,4

8 

22,5

8 

36,3

6 

14,8

1 

25,0

0 

0 
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4.d.Tehnician în activități economice 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

201

1-

201

2 

201

2-

201

3 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

201

6-

201

7 

201

7-

201

8 

201

8-

201

9 

LICEU TEHNOLOGIC 

Înscriși Liceu tehnologic clasa a IX a 31 32 
 

29 

 

28 

 

0 

 

30 

 

29 

 

31 

Absolvenți învățământ obligatoriu clasa a 

Xa 
29 24 

22 24 25 0 29 29 

TOTAL PIERDERI 22 7 10 5 3 0 1 2 

% PIERDERI 
43,

13 

22,

58 

31,

25 

17,

24 

10,

71 

0 3,3

3 

6,8

9 

Absolvenți clasa a XII a 24 20 24 26 20 25 23 ** 

TOTAL PIERDERI - 4 27 5 12 4 5 ** 

% PIERDERI 
0.0

0 

16,

67 

52,

94 

16,

12 

37,

5 

13,

79 

17,

85 

** 

 

 

4.e.Tehnician în agricultură ecologică/horticultură 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

201

1-

201

2 

201

2-

201

3 

201

3-

201

4 

201

4-

201

5 

201

5-

201

6 

2016

-

2017 

201

7-

201

8 

201

8-

201

9 

LICEU TEHNOLOGIC 

Înscriși Liceu Tehnologic clasa a IX a 60 31 

49 

(26

+ 

23 

agr

+ 

hort

) 

 

28 

  45 

(23

+ 

22 

agr

+ 

hort

) 

 

 

27 

 

 

29 

 

29 

 

 

 

Absolvenți învățământ obligatoriu  

clasa a X a 
18 26 

25 18 21 39 

(19 

agr+

20 

hort) 

25 23 

TOTAL PIERDERI 6 34 6 31 7 6 2 2 

% PIERDERI 
25,

00 

56,

67 

19.

35 

63.

26 

25 13,3

3 

7,4

0 

6,8 
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Absolvenți clasa a XII a  17 12 21 19 18 19 36 

TOTAL PIERDERI  7 12 39 12 31 9 1 

% PIERDERI  
29,

16 

50.

00 

65.

00 

38.

7 

63,2

6 

32,

14 

2.2

2 

  

 

4.f. Tehnician în achiziții și contractări 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

LICEU TEHNOLOGIC     

Înscriși Liceu Tehnologic clasa a IX a 32    

Absolvenți învățământ obligatoriu clasa a Xa  17   

TOTAL PIERDERI  15   

% PIERDERI  46,87   

Absolvenți clasa a XII a    20 

TOTAL PIERDERI    12 

% PIERDERI    37.50 

 

4.g. Organizator banqueting 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

LICEU TEHNOLOGIC      

Înscriși Liceu tehnologic clasa a IX a 30 24 27 30 29 

Absolvenți învățământ obligatoriu clasa a 

Xa 
 22 27 23 27 

TOTAL PIERDERI  8 0 4 4 

% PIERDERI  26.66 0 14,81 13,33 

Absolvenți clasa a XII a    23 26 

TOTAL PIERDERI    23,33 2 

% PIERDERI     8.33 

 

4.h. Brutar patiser preparator produse făinoase 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2012-

2013 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 
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Înscriși învățământ profesional 

clasa a X a /an I 
28 

26      

Absolvenți învățământ 

profesional -clasa a XI a /an II 
 

27 22     

TOTAL PIERDERI  1 4     

% PIERDERI  3,57 15,38     

Înscriși învățământ profesional 

clasa a IX a /an I 
 

  28 28 0 0 

Absolvenți învățământ 

profesional -clasa a XI a /an III 
 

    19 25 

TOTAL PIERDERI      9 2 

% PIERDERI      32,14 7.14 

 

 

4.i. Mecanic auto 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2012-

2013 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL 
 

      

Înscriși învățământ profesional 

clasa a X a /an I 
 

 17     

Absolvenți învățământ 

profesional -clasa a XI a /an II 
 

  20    

TOTAL PIERDERI    0    

% PIERDERI    0    

Înscriși învățământ profesional 

clasa a IX a /an I 
 

  28 0 30 30 

Absolvenți învățământ 

profesional -clasa a XI a /an III 
 

    26  

TOTAL PIERDERI      2  

% PIERDERI      7,14  

 

4.j. Lucrător în agroturism 

 

Criteriul 

 
ANUL 

ȘCOLAR 
  

2014-2015 2015-2016 

 

2016-

2017 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL     

Înscriși învățământ profesional clasa a IX 

a /an I 
31 

   



 

247 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2019-2025     PLANURI OPERAŢIONALE     2019-2020 

Absolvenți învățământ profesional -clasa 

a XI a /an III 
 

 18  

TOTAL PIERDERI   13  

% PIERDERI   41,93  

 

 

4.k. Horticultor 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL     

Înscriși învățământ profesional clasa a IX 

a /an I 
 

22   

Absolvenți învățământ profesional -clasa 

a XI a /an II 
 

  17 

TOTAL PIERDERI    5 

% PIERDERI    22,72 

 

4.l. Bucătar 

 

Criteriul 

 
ANUL 

ȘCOLAR 
  

2014-2015 2015-2016 

 

2016-

2017 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL     

Înscriși învățământ profesional clasa a IX 

a /an I 
 

 28  

Absolvenți învățământ profesional -clasa 

a XI a /an III 
 

   

TOTAL PIERDERI     

% PIERDERI     

 

4.j. Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 

 

Criteriul 

ANUL ȘCOLAR 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL      

Înscriși învățământ profesional clasa 

a IX a /an I 
 

  30 31 
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Absolvenți învățământ profesional -

clasa a XI a /an III 
 

    

TOTAL PIERDERI      

% PIERDERI      
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ANEXA 5. CAUZELE PIERDERILOR ÎNREGISTRATE LA LICEU TEHNOLOGIC-  

Criteriul 

Tota

l 

pier

deri

* 

(nr. 

elevi

) 

2012

-

2013 

Total 

pierderi

* 

(nr. 

elevi) 

2013-

2014 

Total 

pierderi

* 

(nr. 

elevi) 

2014-

2015 

Total 

pierde

ri* 

(nr. 

elevi) 

2015-

2016 

Total 

pierde

ri* 

(nr. 

elevi) 

2016-

2017 

Total 

pierder

i* 

(nr. 

elevi) 

2017-

2018 

Total 

pierde

ri*(nr 

elevi) 

2018-

2019 Cauze 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2012-

2013 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2013-

2014 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2014-

2015 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2015-

2016 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2016-

2017 

Pierde

ri pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2017-

2018 

Pierder

i pe 

cauze 

(nr.elev

i) 2018-

2019 

TOTAL 

PIERDERI 

ÎN LICEU 

TEHNOLO

GIC 

 

70 

 

62 

 

50 

 

 

 

 

37 

   Abandon școlar 0 1 1 0 0 0 0 

   Repetenție 31 28 22 17 15 14 21 

 

 

33 

 

 

29 

 

 

38 

Transfer în altă 

unitate de 

învățământ 

15 15 12 

 

8 

 

9 

 

2 

 

2 

   Alte situații** 

(retrași, 

exmatriculați) 

24 18 15 

 

12 

 

9 

 

13 

 

15 

Total la 

profilul 

tehnic nu 

există 

0 0 0 0 

   Abandon școlar 0 0 0 0 0 0 0 

   Repetenție 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 

0 Transfer în altă 

unitate de 

învățământ 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

   Alte situații** 

(retrași, 

exmatriculați) 

0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

Total la 

profilul 

resurse 

57 45 30 

 

 

29 

   Abandon școlar 0 0 1 0 0 0 0 

 

25 

 

25 

24 Repetenție 
25 24 13 

12 15 11 15 
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Criteriul 

Tota

l 

pier

deri

* 

(nr. 

elevi

) 

2012

-

2013 

Total 

pierderi

* 

(nr. 

elevi) 

2013-

2014 

Total 

pierderi

* 

(nr. 

elevi) 

2014-

2015 

Total 

pierde

ri* 

(nr. 

elevi) 

2015-

2016 

Total 

pierde

ri* 

(nr. 

elevi) 

2016-

2017 

Total 

pierder

i* 

(nr. 

elevi) 

2017-

2018 

Total 

pierde

ri*(nr 

elevi) 

2018-

2019 Cauze 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2012-

2013 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2013-

2014 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2014-

2015 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2015-

2016 

Pierderi 

pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2016-

2017 

Pierde

ri pe 

cauze 

(nr. 

elevi) 

2017-

2018 

Pierder

i pe 

cauze 

(nr.elev

i) 2018-

2019 

naturale 

și 

protecția 

mediului 

   Transfer în altă 

unitate de 

învățământ 

9 9 5 

8 9 2 4 

   Alte situații** 

(retrași, 

exmatriculați) 

23 12 11 

 

9 

 

6 

 

12 

 

5 

Total la 

profilul 

servicii 

13 17 20 8 

   Abandon școlar 0 1 0 0 0 0 0 

   Repetenție 6 4 9 5 5 3 6 

 

8 
4 

14 Transfer în altă 

unitate de 

învățământ 

6 6 7 

  

 0 

 

0 

 

0 

 

4 

   Alte situații** 

(retrași, 

exmatriculați) 

1 6 4 

 

3 

 

3 

 

1 

 

4 
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ANEXA 6. DATE PRIVIND INSERȚIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR 

6.a. Analiza inserției 2011-2012 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificare 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistrați 

în șomaj 

(AJOFM) 

Alte 

situații 

Observații                   

(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

coloana 10 

"Alte 

situații") 

în califica 

rea 

dobândită 

prin 

studii 

în alta 

califica 

re 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 1 

Agricultură Agricultură 

17 17 0 0 0 0 

  

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Industrie 

alimentară 

Industrie 

alimentară 22 22 0 0 0 0 

  

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 23 21 0 0 0 2 

Plecați cu 

părinții în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Economic 

29 29 0 0 0 0 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificare 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistrați 

în șomaj 

(AJOFM) 

Alte 

situații 

Observații                   

(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

coloana 10 

"Alte 

situații") 

în califica 

rea 

dobândită 

prin 

studii 

în alta 

califica 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

TOTAL pentru nivelul 1 91 89 0 0 0 2 

  

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 2   NU EXISTĂ       

  

 TOTAL pentru nivelul 2         

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 3 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

analize prod. 

alimentare-

ruta directă 

23 5 4 3 5 6 

Angajați în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în 

industrie 

alim. ruta 

progresivă 

19 2 7 2 4 4 

Angajați  în 

domeniu în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Protecția 

mediului 

Tehnician 

ecolog și 31 4 2 3 14 8 

Nu au putut fi 

monitorizați 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificare 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistrați 

în șomaj 

(AJOFM) 

Alte 

situații 

Observații                   

(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

coloana 10 

"Alte 

situații") 

în califica 

rea 

dobândită 

prin 

studii 

în alta 

califica 

re 

prot.calității 

mediului 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Tehnician în 

activități 

economice 

 

24 8 3 2 7 3 

Plecați în 

străinătate 

 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Agricultură 

(SERAL) 

Tehnician în 

agricultură 
23 0 18 3 0 2 

Angajați în 

domeniu în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

TOTAL pentru nivelul 3 120 19 34 13 30 23 

  

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 

3+ 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

controlul 

calității 

produselor 

agroalim. 

21 2 8 5 2 4 

Nu au putut fi 

monitorizați 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificare 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistrați 

în șomaj 

(AJOFM) 

Alte 

situații 

Observații                   

(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

coloana 10 

"Alte 

situații") 

în califica 

rea 

dobândită 

prin 

studii 

în alta 

califica 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Agricul-

tură 

Tehnician 

cadastru 

funciar-topo 

19 3 12 3 0 0 
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6.b. Analiza inserției 2013-2014 

 

Unitatea 

școlară 

Nivelu

l de 

calific

are 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr.absolvenți 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/ 

Profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 
Înregis

trați 

 în 

șomaj 

(AJOF

M) 

Alte 

situ

ații 

Observații 

(precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin studii 

În altă 

calificare 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

NIVEL 

2 

Agricultură Agricultură 

25 25 - - - - 

-  

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Industrie 

alimentară 

Industrie  

Alimentară 25 25 - - - - 

-  

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 0 - - - - - 

- 
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Unitatea 

școlară 

Nivelu

l de 

calific

are 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr.absolvenți 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/ 

Profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 
Înregis

trați 

 în 

șomaj 

(AJOF

M) 

Alte 

situ

ații 

Observații 

(precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin studii 

În altă 

calificare 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Economic Economic 

22 22 - - - - 

-  

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Comerț Comerț 

0 - - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

TOTAL pentru nivelul 2 72 72 - - - - 

-  

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

NIVEL 

3 
  NU EXISTĂ       

  

 TOTAL pentru nivelul 3         
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Unitatea 

școlară 

Nivelu

l de 

calific

are 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr.absolvenți 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/ 

Profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 
Înregis

trați 

 în 

șomaj 

(AJOF

M) 

Alte 

situ

ații 

Observații 

(precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin studii 

În altă 

calificare 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

NIVEL 

4 

Industrie 

alimentară 

Tehn. 

Analize 

prod. alim. 

19  8 3 2 1 5 

Angajați în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Protecția 

mediului 

Tehnician 

Ecolog și 

protecția 

Calității 

mediului 

18 8 5 3 1 1 

Nu  au putut 

fi  

monitorizați 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Economic Tehnician în 

activități 

economice 

24 8 3 2 4 7 

Plecați în 

străinătate 
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Unitatea 

școlară 

Nivelu

l de 

calific

are 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr.absolvenți 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/ 

Profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 
Înregis

trați 

 în 

șomaj 

(AJOF

M) 

Alte 

situ

ații 

Observații 

(precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin studii 

În altă 

calificare 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

Agricultur

ă 

 

Tehnician în 

agricultura 

ecologică 

12 1 4 2 1 4 

Angajați în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

TOTAL pentru nivelul 4 73 25 15 9 7 17 

  

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

NIVEL 

5 

Industrie 

alimentară 

Tehn. 

Controlul 

Calității 

Produselor 

agroalimentare 

19 - 9 4 - 6 

Angajați în 

străinătate 
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Unitatea 

școlară 

Nivelu

l de 

calific

are 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr.absolvenți 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/ 

Profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 
Înregis

trați 

 în 

șomaj 

(AJOF

M) 

Alte 

situ

ații 

Observații 

(precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin studii 

În altă 

calificare 

C.A.I.A.V. 

Adamachi 

Iași 

Agricultură Tehnician 

Cadastru 

funciar-

topograf 

13 - 7 2 - 1 

 Nu  au putut  

fi 

monitorizați 

C.A.I.A. 

V.Adamachi

Iași 

TOTAL pentru nivelul 5 32 - 16 6 - 7 

 

- 
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6.c. Analiza inserției 2014-2015 

 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistr

ați 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații  

( precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin 

studii 

În 

altă 

califi 

care 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

NIVEL 2 

Agricultură Agricultură 

18 18 - - - - 

 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

Industrie 

alimentară 

Industrie 

Alimentară 27 27 - - - - 

 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 19 19 - - - - 

 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

Economic Economic 

24 24 - - - - 

 

- 

 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

TOTAL pentru nivelul 2 88 88 - - - - 

 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

NIVE

L 3 

 Industrie 

alimentară 

Brutar patiser 

preparator produse 

făinoase 

17 2 5 2 2 6 

 3 angajați 

în 

străinătate 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistr

ați 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații  

( precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin 

studii 

În 

altă 

califi 

care 

3 fără 

ocupație 

 TOTAL pentru nivelul 3 17 2 5 2 2 6   

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

NIVE

L 4 

 

Industrie 

Alimentară 

 

Tehnician  

analize 

produse  alimentare 

24 15 4 1 2 2 

Angajați 

în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Protecția 

mediului 

Tehnician ecolog și 

protecția 

Calității mediului 
20 4 5 2 1 8 

4 Nu  au putut 

fi  

monitorizați 

4 angajați în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Economic Tehnician în 

activități 

economice 

26 15 3 - 4 4 

Plecați 

în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Agricultură 

 

Tehnician în 

agricultura 

ecologică 

21 6 8 3 - 4 

Angajați 

în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

 

Comerț Tehnician în 

achiziții și 

contractări 

20 4 4 - 4 4 

Nu au fost 

monitorizați 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

TOTAL pentru nivelul 4       
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(distinct pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continuă 

studiile 

Angajați 

Înregistr

ați 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații  

( precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificarea 

dobândită 

prin 

studii 

În 

altă 

califi 

care 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

NIVE

L 5 

Industrie 

alimentară 

Tehnician controlul 

calității 

produselor 

agroalimentare 

18      

Angajați 

în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamach

iIași 

TOTAL pentru nivelul 5 32 - 16 6 - 7 
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6.d. Analiza inserției 2015-2016 

 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 2 

Agricultur

ă 

Agricultură 

21 21 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Industrie 

alimentară 

Industrie 

Alimentară 26 26 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 21 21 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Economic 

25 25 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Turism și 

alimentație 

publică 

 

Alimentație 22 22 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.AdamachiIaș

i 

TOTAL pentru nivelul 2 115 115     
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 3  Mecanică Mecanic auto 20 3 8 0 5 4 

Nu există 

date 

 TOTAL pentru nivelul 3        

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

 

 

NIVEL 4 

 

Industrie 

alimentară 

 

Tehnician  

analize 

produse  

alimentare 

21 5 4 3 5 4 

 

Plecați în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Tehnician 

în 

activități 

economice 

20 2 5 5 4 4 

 

Plecați în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Agricultură 

 
Tehnician în 

agricultura 

ecologică 

19 9 3 5 1 1 

 

Plecat în 

străinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

TOTAL pentru nivelul 4 60 16 12 13 10 9 

 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 5 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

controlul 

calității 

18 2 10 3 1 2 

Nu există 

date 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

produselor 

agroalimentar

e 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Agricultură 
Mecanic 

agricol 
25 0 5 10 3 7 

Nu există 

date 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

TOTAL pentru nivelul 5 43 2 15 13 4 9 

 

 

6.d. Analiza inserției 2016-2017  

 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 2 

Agricultură Agricultură+ 

Horticultură 
19+ 

20 

19+ 

20 
- - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Industrie 

alimentară 

Industrie 

Alimentară 26 26 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 22 22 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Turism și 

alimentație 

publică 

 

Alimentație 27 27 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.AdamachiIaș

i 

TOTAL pentru nivelul 2 114 114 - - - - 

 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 3 
 Agricultur

ă 

Lucrător în  

agroturism 
18 - 5 8 1 4 

Plecați în 

străinătate 

 TOTAL pentru nivelul 3        

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 4 

 

Industrie 

alimentară 

 

Tehnician  

analize 23 8 8 0 5 2 

 

Plecați în 

străinătate 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

 

 

produse  

alimentare 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Tehnician 

în 

activități 

economice 

25 6 11 2 0 6 

 

Plecați în 

străinătate 

 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Agricultură 

 
Tehnician în 

agricultura 

ecologică 

18 4 6 6 0 2 

Plecați în 

străinătate 

 

C.A.I.A 

V.Adamachi 

Iași  

Protecția 

mediului 
Tehnician 

ecolog și 

protecția 

calității 

mediului 

14 4 6 0 0 4 

 

Nu sunt date 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

TOTAL pentru nivelul 4 80 22 31 8 5 14 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 5 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

controlul 

calității 

16 - 16 - - - 

- 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

produselor 

agroalimentar

e 

C.A.I.A. 

V.AdamachiIaș

i 

TOTAL pentru nivelul 5 16 - 16 - - - 

- 

 

 

 

6.e. Analiza inserției 2017-2018  

 

 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 2 

Agricultur

ă 

Agricultură 

25 25 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Industrie 

alimentară 

Industrie 

Alimentară 27 27 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 23 23 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Economic 

29 29 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Turism și 

alimentați

e publică 

 

Alimentație 23 23 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.AdamachiIaș

i 

TOTAL pentru nivelul 2 127 127 - - - - 

- 

C.A.I.A 

V.Adamachi 

Iași 

NIVEL 3 

 

Agricultur

ă 
Horticultor 17 2 3 7 - 5 

Nu există 

date 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A 

V.Adamachi 

Iași 

Industrie  

alimentară 

Brutar-patiser  

preparator  

produse 

fainoase 

19 3 8 4 - 4 

Nu există 

date 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

 Mecanică Mecanic auto 26 0 16 4 - 6 

Nu există 

date 

 TOTAL pentru nivelul 3 62 5  27 - 15 - 

C.A.I.A 

V. Adamachi 

Iași 

NIVEL 4 

 

Agricultură Tehnician în 

agricultura 

ecologică 

19 
8 

 
5 - 3 3 

Plecați în 

srăinătate 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

 

 

Industrie 

alimentară 

 

Tehnician  

analize 

produse  

alimentare 
21 10 8 - - 3 

 

2 Plecați în 

străinătate, 

pentru 2 nu 

se cunosc 

date 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Economic Tehnician 

în 

activități 

economice 

23 14 5 - 2 2 

 

Nu se cunosc 

date 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

calificar

e 

Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

Nr. 

absolvenț

i (distinct 

pe fiecare 

nivel, 

domeniu/ 

profil și 

calificare 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistraț

i 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimentar

e cu privire 

la coloana 

11 "Alte 

situații") 

În 

calificare

a 

dobândit

ă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

Protecția 

mediului 

 

Tehnician 

ecolog și 

protecția 

calității 

mediului 

20 5 8 2 - 5 

 

Plecați în 

străinătate 

 Alimentație 

publică 
Organizator 

banqueting 

23 11 7 1 3 1 

4 plecați în 

străinătate, 

pentru 1 nu 

se cunosc 

date 

C.A.I.A. 

V.Adamachi 

Iași 

TOTAL pentru nivelul 4 106 48 33 3 8 14 

- 
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 6.e. Analiza inserției 2018-2019 

 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

califica

re 

Domeniul de 

pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolven

ți 

(distinct 

pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu

/ profil și 

calificar

e 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistra

ți 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificar

ea 

dobândi

tă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

NIVEL 

2 

Agricultură Agricultură 

23 23 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Industrie 

alimentară 

Industrie 

Alimentară 27 27 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Protecția 

mediului 

Protecția 

mediului 23 23 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Economic Economic 

29 29 - - - - 

- 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

Turism și 

alimentație publică 

 

Alimentație 27 27 - - - - 

- 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

califica

re 

Domeniul de 

pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolven

ți 

(distinct 

pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu

/ profil și 

calificar

e 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistra

ți 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificar

ea 

dobândi

tă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

TOTAL pentru nivelul 2 129 129 - - - - 

- 

C.A.I.A 

V.Adamach

i Iași 

NIVEL 

3 

Industrie  

alimentară 

Brutar-patiser  

preparator  

produse 

fainoase 

25 7 1 4 4 9 

Plecați în 

străinătate – 

2 elevi, iar 

pentru 7 

elevi nu 

există date 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

 Turism și 

Alimentație 
Bucătar 26 2 6 7 7 4 

Plecați în 

străinătate 

 TOTAL pentru nivelul 3 51 9 7 11 11 13 - 

C.A.I.A 

V. 

Adamachi 

Iași 

NIVEL 

4 

 

Agricultură Tehnician în 

agricultura 

ecologică 
18 

6 

 
3 - 1 8 

Plecați în 

străinătate – 

6 elevi, iar 

pentru 2 

elevi nu 

există date 
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Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

califica

re 

Domeniul de 

pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolven

ți 

(distinct 

pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu

/ profil și 

calificar

e 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistra

ți 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificar

ea 

dobândi

tă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

C.A.I.A 

V. 

Adamachi 

Iași 

Agricultură Tehnician 

horticultor 

18 5 3 - 3 7 

Plecați în 

străinătate – 

5 elevi, iar 

pentru 2 

elevi nu 

există date 

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

 

 

Industrie 

alimentară 

 

Tehnician  

analize 

produse  

alimentare 26 8 8 - 6 4 

 

3 elevi 

plecați în 

străinătate, 

pentru 1 

elev nu se 

cunosc date 

C.A.I.A. V. 

Adamachi 

Iași 

Protecția mediului 

 
Tehnician 

ecolog și 

protecția 

calității 

mediului 

23 4 7 - 10 2 

 

1 elev plecat 

în 

străinătate, 

pentru 1elev 



 

275 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2019-2025     PLANURI OPERAŢIONALE     2019-2020 

Unitatea 

școlară 

Nivelul 

de 

califica

re 

Domeniul de 

pregătire 
Calificarea 

Nr. 

absolven

ți 

(distinct 

pe 

fiecare 

nivel, 

domeniu

/ profil și 

calificar

e 

Continu

ă 

studiile 

Angajați 

Înregistra

ți 

 în 

șomaj 

(AJOFM) 

A
lt

e
 

si
tu

a
ți

i 

Observații ( 

precizări 

suplimenta

re cu 

privire la 

coloana 11 

"Alte 

situații") 

În 

calificar

ea 

dobândi

tă 

prin 

studii 

În 

altă 

calific

a 

re 

nu se cunosc 

date 

 Alimentație publică Organizator 

banqueting 
26 5 14 - 6 1 

Plecat în 

străinătate,  

C.A.I.A. 

V.Adamach

i Iași 

TOTAL pentru nivelul 4 111 28 35 - 26 22 

- 
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ANEXA 7.  EVOLUȚIA NUMĂRULUI ELEVI/CADRU DIDACTIC 

 

 NIVEL JUDEŢEAN 
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară 

”Vasile Adamachi” Iași 

Nivel de învățământ 

2006

-

2007 

2007 

- 

2008 

2008 

- 

2009 

2009 

- 

2010 

2010 

- 

2011 

2009 

- 

2010 

2010

- 

2011 

2011 

- 

2012 

201

2 -

201

3 

2013

- 

2014 

2014

- 

2015 

2015

-

2016 

2016

- 

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

Preșcolar                

Primar                

Gimnazial                

Total  liceal 
14,01 

14,4

1 

12,8

2 

14,0

3 

13,2

0 

14.5

2 
17.55 

16.5

2 
20 17.08 

13.84 16,08 15.06 11,28 14.97 

SAM + an de 

completare 

(înv. profesional) 

13,91 
13,6

5 

14,1

2 

14,7

1 

15,2

4 
13.8 18.5 - 14 13.5 14.6 13,44 

 

13.54 

 

15,25 

 

15.27 

Postliceal      24 21.8 21.8 20 15 20 20,75 18 0 0 
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ANEXA 8. EVOLUȚIA PROGNOZATĂ A POPULAȚIEI ȘCOLARIZABILE PENTRU COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ „VASILE ADAMACHI’’ IAȘI 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

852 831 907 716 664 677 608 602 600 600 630 702 707 741 780 
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ANEXA 9. HARTA PARTENERIATELOR 

Nr. 

Crt

. 

UNITATEA 

ȘCOLARĂ 

Domeniile de pregătire și calificările din 

planul de școlarizare 2019/2020 

(învățământ de zi)1) 

PARTENERI SOCIALI 2) 

Convenți

e de 

practică3) 

Alte colaborari4) 

Denumire

a școlii  

L
o
ca

li
ta

te
a Nivelul 

de 

calificar

e  

Domeniul 

de 

pregătire  / 

profilul  

Calificarea 

N
r.

 d
e 

el
ev

i 
în

sc
ri

și
  

Denumirea 

organizației 

partenere  

Localitate

a 

N
u
m

ăr
 d

e 
el

ev
i 

în
 

p
ra

ct
ic

ă 

C
u
rr

ic
u
lu

m
 î

n
 d

ez
v
. 

lo
ca

lă
 

F
o
rm

ar
ea

 p
ro

fe
so

ri
lo

r 

D
o
ta

re
a 

șc
o
li

i 

F
o
rm

ar
ea

 a
d
u
lț

il
o
r 

P
ar

te
n
er

ia
t 

în
 c

ad
ru

l 

u
n
o
r 

p
ro

ie
ct

e 
A

lt
el

e 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 16 17 18 19 

1. 

Colegiul 

Agricol și 

de 

Industrie 

Alimentar

ă Vasile 

Adamachi 

Iaș

i 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Industrie 

Alimentar

ă 

Brutar-

patiser, 

preparator 

produse 

făinoase 

(învățămân

t 

profesional

) 

28 

SC BRIO GROUP 

SRL Iași 8     x   x   

SC FAST 

SERVICE 

( FRISCOT) 

Iași 4            

SC Agropan Impex 

SRL 
Iași 12  

 

 
x 

 

 
x 

 

 

S.C/ RARA COM 

SRL Iași 
4 

 
      

Alimentaţi

e publică 

Opatar 

(chelner) 
48 SC EAT & GO SRL  

Iași 
6       
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vânzător în 

unităţi de 

alimentaţie 

SC OSCAR EIGO 

Group SRL  

Iași 
6       

SC MVA ENEA 

SRL 

 

Iași 

10       

SC BRIO GROUP 

SRL 

Iași 

6       

2. 

Colegiul 

Agricol și 

de 

Industrie 

Alimentar

ă Vasile 

Adamachi 

Iaș

i 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanică 

 

 

 

 

 

Mecanic 

auto 

81 

SC AUTO 

PADOVA SRL 
Iasi 10       

SC SERVICE MAN 

SRL 
Iași 4  

 
x 

   

    

SC DELCAR SRL Iași 13       

   SC AUTO CD SRL Iași 4       

   
SC REVICOM 

SMART SRL 
Iași 2       

   PF Tanasa Valentin  Iași 2       

   
SC FULGER 

WASHCAR SRL 
Iași 2       

   

SC LKW MARIAN 

SRL 
Iași 

 
4       
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3 

 SC 

AUTOSERVICE 

RSL 

Iași 

 
6       

SC DOLY SRL Iași 

 
4       

SC OREPAN SRL Iași 

 
6       

SC TURBOLIDER 

SRL Iași 10       

SC ALCIS SRL Iași 10       

SC ROTTMARC 

SRL Iași 4       

Agricultur

ă 
Horticultor 28 

II ILIENESCU  Iași 12       

ASOCIAȚIA 

APISCRIS 

NATURA  

 

Iași 4     x  

ASOCIAȚIA 

CRESCĂTORILOR 

DE ALBINE 

Iași 8       

SC 

AGROINDUSTRIA

L CERES 

Iași 4       

   Iași 50  x           
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SC FAST 

SERVICE 

( FRISCOT) 

4 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Tehnician 

analize 

produse 

alimentare 

11

4 

SC Agropan Impex 

SRL 
Iași 15     x    

 

  
   

S.C/ RARA COM 

SRL Iași 25             

SC BRIO GROUP 

SRL Iași 24 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

4 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Tehnician 

ecolog și 

protecția 

calității 

mediului 

10

4 

Grădina Botanică 

Anastasie Fătu 
Iași 52     x  

USAMV "Ion 

Ionescu de la Brad"  
Iași 52             

4 

Resurse  

naturale și 

protecția 

mediului 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnician 

în 

agricultură 

ecologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3 

II ILIENESCU  Iași 40 x       x    

 

ASOCIAȚIA 

APISCRIS 

NATURA  

 

Iași 20       

ASOCIAȚIA 

CRESCĂTORILOR 

DE ALBINE 

Iași 20             

SCVV Iași Iași 23 
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Servicii  

Tehnician 

în 

activități 

economice 

11

5 

SC Carrefour 

România SA 
Iași 115 

  

  

  

  

  

x  

  

  

  

x  

  

  

 

Turism și 

alimentați

e 

Tehnician 

banqueting 

11

2 

SC EURO 

MARKET JUNIOR 

SRL IAȘI 

Iași 15       

   

SC EURO 

MARKET JUNIOR 

SRL IAȘI 

Iași 15       

SC RESTAURANT 

EIGO SRL 
Iași 10       

SC CASTEL A 

RESTAURANT 

SRL 

Iași 12       

SC MVA ENEA 

SRL 
Iași 15       

SC XERXES LUX 

SRL 
Iași 15       

SC PALIBO 

CREME SRL 
Iași 15       

 

SC COMPLEX 

HOTELIER 

UNIREA 

Iași 15       
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