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LISTA ABREVIERI: 
 
AEL   Asistent Educaţional pentru Licee 

AJOFM  Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă 

ARACIP Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

AROTEMA Asociația Română pentru Tehnologii, Echipamente, Management și Agrement  

  Tehnic în Construcții 

BCG  Boston Consulting Grup 

CAEN  Clasificarea activităţilor din economia naţională 

CCD  Casa Corpului Didactic 

CDȘ  Curriculum la decizia școlii 

CDL   Curriculum în dezvoltare locală 

CES   Cerinţe educaţionale speciale 

FPC  Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

IMM   Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

ISJ  Inspectoratul Şcolar Judeţean 

ÎPT  Învățământul profesional și tehnic 

NE  Nord-Est 

ONG  Organizație non-guvernamentală 

PAS   Plan de Acţiune al Şcolii 

PLAI   Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ 

POSDRU Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

PDR  Plan de dezvoltare regional 

PRAI   Plan Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

SPP   Standard de Pregătire Profesională 

SWOT  Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses,  

  Oportunities, Threaths) 

TIC  Tehnologia Informaţiei şi Comunicării 

TVET  Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training) 

UE  Uniunea Europeană 

VET   Vocational Education Trening (Formarea pentru învăţământul tehnic) 
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Partea 1 - Context 
 

1.1. Formularea misiunii/ viziunii școlii 

 Misiunea şcolii este să ofere locuitorilor din Oneşti (şi nu numai) oportunităţi de educaţie 
accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii. 
 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI pregăteşte elevi în domenii/ calificări pe care alte şcoli 
din zonă nu le pot oferi în condiţii similare: elevii de la clasele mecanic-auto, tehnician 
transporturi pot efectua ore de conducere cu instructorii şcolii în vederea obţinerii permisului 
auto categoria B, existând posibilitatea ca, după absolvire, elevii şcolii să beneficieze de 
contracte de angajare la agenţii economici cu care sunt încheiate convenţii de colaborare 
(îndeosebi în domeniile auto şi alimentaţie publică). 
 Viziunea şcolii rezultă din analiza contextelor naţional şi regional, astfel că LICEUL 
TEHNOLOGIC ONEȘTI îşi propune să asigure formare profesională iniţială şi pe tot 
parcursul vieţii, în domeniile prioritare: transporturi, mecanic, electric, turism şi alimentaţie 
publică. 
 

1.2. Profilul actual al şcolii 

1.2.1. Cadrul geografic 
 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI este situat în municipiul Oneşti, judeţul Bacău şi 
deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ 60 de kilometri pătraţi. 
 

1.2.2. Scurt istoric 
 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI a luat ființă în anul 1991, funcționând ca Școală 
profesională. Evoluția mereu ascendentă a școlii a determinat ca în anul școlar 2003 școala 
noastră să devină Grupul Școlar Auto Onești, iar din 2012 noua titulatură fiind de LICEUL 
TEHNOLOGIC ONEȘTI. 
 

1.2.3. Particularități 
 Unitatea noastră este structurată pe următoarele niveluri de învățământ: 

 învățământ liceal – filiera tehnologică; 

 învățământ profesional. 
 Formele de învățământ desfășurate în școală sunt: 

 de zi; 
 seral; 
 ”A doua șansă” 

 Unitatea noastră organizează în fiecare an, în funcție de cererea forței de muncă de pe 
plan local, cursuri pentru adulți, de reconversie profesională. 
 Şcoala oferă instruire în calificările: mecanic auto, mecanic agricol, electrician protecţii 
prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice, ospătar (chelner) vânzător în unități 
de alimentație, bucătar, tehnician transporturi, tehnician mecatronist, tehnician în activități de 
comerț. 
 În anul şcolar 2021-2022, sunt înscrişi în această şcoală un număr de 704 elevi la 
cursurile de: zi, seral, programul „A doua şansă”, cuprinzând învăţământul din clasele a IX-a – a 
XIII-a. 
 De asemenea, instituţia oferă şi pregătire pentru şcoala de şoferi, categoria B. 
 Şcoala are un personal format din: 45 de cadre didactice, 9 personal didactic auxiliar, 13 
încadraţi ca personal nedidactic. 

 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI are ca obiectiv general asigurarea calităţii 
procesului educaţional, vizând o pregătire intelectuală corespunzătoare şi o educaţie moral-
civică în spiritul noilor idealuri europene, ceea ce favorizează, astfel, o raportare corectă la 
valorile şi responsabilităţile societăţii actuale. Întreaga formare umană, culturală, spirituală şi 
tehnică tinde să urmărească, sensibilizarea tinerilor în dobândirea virtuţilor umane, intelectuale 
şi spirituale. 
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 Formarea profesională realizată în școala noastră este prioritar orientată pe următoarele 
direcţii: 
 - învățământ profesional: – domeniul mecanic, calificările: mecanic auto; 
     - domeniul electric, calificarea electrician protecţii prin 
relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice; 
     - domeniul turism și alimentație, calificările: ospătar 
(chelner) vânzător în unități de alimentație, bucătar 
 - învățământ liceal, filiera tehnologică: - profilul tehnic, calificările: tehnician 
transporturi, tehnician mecatronist 
       - profilul servicii, calificarea tehnician în 
activități de comerț. 
 
 1.2.4. Oferta educaţională 

Specializariile oferite de școala noastră acoperă nivelurile de calificare 3 şi 4, formele de 
desfăşurare a instruirii fiind: 

CURSURI DE ZI 
Liceu tehnologic, filiera tehnologică: 

  - profil tehnic: 
- tehnician transporturi, tehnician mecatronist, nivel 4, 

- profil servicii: 
 - tehnician în activități de comerț, nivel 4. 

Prin forma de  învăţămant profesional de 3 ani se asigură calificările: 
- Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice  
- Mecanic auto 
- Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 
- Bucătar. 

 
 CURSURI SERAL 

- profil tehnic: 
- tehnician mecatronist 
- tehnician transporturi  

- profil servicii: 
- tehnician în activități de comerț 

Prin forma de învățământ ”A doua șansă” 
- primar 
- anul I - IV 

 
 Programe de colaborare locală şi regională 

O componentă de bază a managementului este găsirea de parteneri operatori 
economici, care ne permit să desfăşurăm activități de instruire practică în condiţii optime. 

Astfel, Liceul Tehnologic Onești colaborează cu agenţii economici, în scopul desfăşurării 
practicii elevilor, societăți comerciale precum: 

S.C. ENERGOFANEX S.R.L. 
S.C. ENERGO PREST S.R.L. 
S.C. IDEAL AUTO SERVICE S.A. 
S.C. FLOCAR EXPERT S.R.L. 
S.C. ORHSERV-888 S.R.L. 
S.C. VITICAM TRUST S.R.L. 
S.C. S.D.I. SUPER EDIL S.R.L. 
S.C. BUNDI FLOR S.R.L. 
S.C. CIOBANIS SERV S.R.L. 
 
S.C. AMAG-MIHDOR S.R.L. 
S.C. AUTO PLUS S.A. 
S.C. AUTOCLASS S.R.L. 
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S.C. AUTOGRUP S.R.L. 
S.C. AUTOINSPECT S.R.L. 
S.C. AUTOTEST BOBEICĂ S.R.L. 
S.C. AXI SERVICE INVEST S.R.L. 
S.C. COCIȘ SANDU S.R.L. 
S.C. DUMITON S.R.L. 
S.C. ELDACIP IMPEX S.R.L. 
S.C. ELVEROM IMPEX S.R.L. 
S.C. M.B. EUROTRADE S.R.L. 
S.C. MIHOC S.R.L. 
S.C. NIC SERV-AUTO-COM S.R.L. 
S.C. SERV MAX AUTO S.R.L. 
S.C. TRANSBUS CODREANU S.A. 
SC. HASIMAG S.R.L.  
S.C. CODAV-COM S.R.L. 
S.C. GREEN RESORT S.R.L., COMPLEX POIANA VERDE 
S.C. CASA BERARILOR S.R.L., RESTAURANT BUTUCUL DE VIE 
S.C. LAURA &LUIS CUISINE S.R.L. 
S.C. PANIMON S.A. 
CASA ”BUNA VESTIRE” 
COMPLEX TURISTIC ȘUGURA 
RESTAURANT POFTA PESCARULUI 
COMPLEX TURISTIC MARIO 
RESTAURANT CASCADA 
S.C. SERVIANCOM S.R.L., RESTAURANT KU 17 
RESTAURANT ROATA 
GREEK & GRILL 
RESTAURANT FERMA VECHE 
S.C. AREA GLAM EVENT S.R.L., HOTEL TROTUȘ 
S.C. BROWN CORNER S.R.L., CAFENEAUA LITERARĂ 
BAR MOCANU 
S.C. TIS & CO S.R.L., HOTEL TIBERIUS 
HOTEL VENUS 
HOSTEL PERLA 
VILA RICA 
S.C. FINANCIAL SERV S.R.L., RESTAURANT FAMAGUSTA 
RESTAURANT PENSIUNE CASA ROMAN 
CASA DE COPII ”MARIA MONTINI LAVEZZARI” 
RESTAURANT POFTA PESCARULUI 
BAR COMAN 
BAR M.CAȘIN 
RESTAURANT CASCADA 
LA QUERIDA RISTORANTE 
I.I. BENEA N. IONELIA 
I.I. BERBEC VASILE 
I.I. BERESCU DORU  
I.I. TANGA NICOLAE 
S.C. COLINE TOSCANE S.R.L.  
S.C. MAGEV S.R.L. 

 
 Liceul Tehnologic Onești mai colaborează cu Consiliul  Local şi Primăria Onești, media 
locală, Poliția Onești, servicul de Pază și Jandarmerie, Biblioteca Municipală, Muzeul de istorie, 
serviciul de Pompieri, colegii și școli din oraș, Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" din Iaşi, 
Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea 'Vasile Alecsandri' din Bacău precum și alte 
organizații nonguvernamentale: JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA. 
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 Proiecte de colaborare și expertiză în educație în ultimii 5 ani 
 Proiectul ”Șanse egale la educație prin prevenirea și corectarea părăsirii timpurii 

a școlii ”, proiect POSDRU Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învățării pe tot parcursul 
vieții cu piața muncii", Domeniul major de intervenție 2.2 ,,Prevenirea și 
corectarea părăsirii timpurii a școlii" - apr. - oct. 2015, proiect desfășurat în 
parteneriat cu I.S.J. Bacău și I.S.J. Olt; 

 Participarea cadrelor didactice din catedra de Alimentație publică la Expoziția 
internațională pentru sectoarele de panificație, cofetărie și alimentație publică, 
Gastropan, aprilie 2016, Centrul Expozițional President Târgu-Mureș; 

 Participarea membrilor catedrei de Turism și alimentație la Workshop-ul 
internaţional ”Management of  Erasmus Projects” și la Seminarul Internaţional 
”The Impact of  Educational Partnerships in the Context of European Cultural 
Diversity”, din aprilie 2016; 

 Parteneriatul încheiat cu Școala Gimnazială ”George Călinescu” - Onești în 
vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare prin Concursul 
interdisciplinar județean ”Șoapta pădurii”, martie 2016; 

 Colaborarea cu Arhiepiscopia Bacăului și Romanului și Protoieria Onești în 
Campania de prevenire a delicvenței juvenile: ”Libertatea omului este partea 
divină din el” - Depinde de tine dacă vrei să o păstrezi!, 2016 

 Obținerea PREMIULUI DE EXCELENȚĂ pentru susținerea și reformarea 
sistemului de Educație din România, premiu acordat de Asociația pentru 
Educație și Formare, Bacău, septembrie 2016 ; 

 Colaborare cu Colegiul Economic Ion Ghica Târgoviște, Dâmbovița, pentru 
implementarea proiectului ”Competitivitate în mediul de afaceri - «Ion Ghica 
Bussines Contest»”, proiect ce are ca obiectiv colaborarea pe bază de 
parteneriat activ pe multiple planuri de interes, în domeniul științific, îndeosebi 
pentru susținerea tinerilor absolvenți în adaptabilitatea pe piața muncii și găsirea 
unui loc de muncă în concordanță cu calificarea/ competențele dobândite, 
octombrie 2016; 

 Colaborarea cu Primăria Municipiului Onești, Domeniul Public și Privat, în 
vederea desfășurării activităților de voluntariat ”Luna plantării arborilor”, 
noiembrie 2016; 

 Colaborarea cu Senior Experten Service prin derularea proiectului RO-
ONSCHOOL, octombrie 2016, proiect în cadrul căruia Senior Expert Mr. von 
Zeddelmann și membrii Catedrei de Turism și Alimentatie publică au desfășurat 
activități de pregătire teoretică și practică cu elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a 
învățământ profesional, conform curriculumului tehnic de specialitate; 

 Proiectul ”COMPETENT”, în parteneriat cu Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” 
Pitești, Argeș, Liceul Tehnologic Construcții de mașini Mioveni, Argeș - Copii 
motivați, preocupați, educați, talentați, exigenți, naturali și tenace! - 2017; 

 Proiectul realizat în parteneriat cu Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” Pitești, 
Argeș, ”Firma de exercițiu - cea mai bună practică!” - 2017; 

 Proiectul ”TAU - Tineri Antreprenori Uniți”, realizat în parteneriat cu Colegiul 
Economic ”Maria Teiuleanu” Pitești, Argeș și Liceul Tehnologic Construcții de 
mașini Mioveni, Argeș - 2017; 

 Colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Bacău în vederea asigurării efectuării practicii școlare la unități de profil, pentru 
elevii care beneficiază de măsuri de protecție specială, 2017; 

 Parteneriat cu Agenția Europe 3000, în cadrul Programului EUROPE 3000, 
pentru implementarea proiectelor de formare profesională asigurând stagii 
practice pentru elevii din domeniul de Alimentație publică în unități gastronomice 
din Italia, Bergamo, perioada mai-septembrie 2016 - 2018; 

 Elaborarea și depunerea propunerii de PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
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SECUNDAR, Romania Secondary Education Project (ROSE), Schema de 
Granturi pentru Licee în scopul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale 
furnizate de licee și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către 
învățământul terțiar, iulie 2017; 

 Colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de 
Construcții de Mașini și Management Industrial, pentru implementarea unui 
sistem complex de dialog și cooperare, între cadrele didactice, elevii și studenții 
celor două unități de învățământ, având ca obiectiv major creșterea calității și 
performanțelor procesului didactic, precum și orientarea școlară și profesională a 
elevilor liceului, 2017 – 2018; 

 Colaborarea cu Palatul Copiilor Bacău – Filiala Clubul Copiilor Onești, cercul 
Pictură/ Desen în vederea organizării și desfășurării activității cultural – artistice, 
valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat, grupul țintă fiind 
elevii clasei a IV-a, noiembrie 2017; 

 Colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Bacău – Complexul de Servicii pentru Intervenție specializată în Domenul 
Protecției Familiei și a Drepturilor Copilului în vederea asigurării efectuării 
practicii școlare la unități de profil, pentru elevii care beneficiază de măsuri de 
protecție specială, 2017 

 Proiectul educațional ”Uniți suntem mai puternici” în parteneriat cu Centrul Școlar 
de Educație Incluzivă Nr. 2, Comănești, pentru perioada octombrie 2017 – iunie 
2018; 

 Colaborarea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Bacău – Complexul de Servicii pentru Intervenție specializată în Domenul 
Protecției Familiei și a Drepturilor Copilului în proiectul ”Violența – 
comportamentul de tip agresiv”, având ca scop desfășurarea de activități de 
informare și prevenire, noiembrie 2017; 

 Colaborarea cu Colegiul Național ”Grigore Moisil ” Onești în vederea organizării 
și desfășurării proiectului educațional ”Ora de programare” pe parcursul anului 
școlar 2017 – 2018, având ca grup țintă elevii din învățământul primar, gimnazial 
și liceal, clasele I – XII; 

 Proiectul ”CENTENAR – JERTFĂ ȘI RECUNOȘTINȚĂ” în parteneriat cu 
Protoieria Onești pentru anul școlar 2017 -2018; 

 Parteneriatul cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. Constantin Ene” al 
județului Bacău pentru realizarea pregătirii unitare a elevilor în vederea formării 
unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență, februarie 
2018; 

 Colaborarea cu Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 (FSAP45), Pitești, în 
vederea organizării ”Centrului pilot de învățare și evaluare COMPER” pentru 
desfășurarea de activități de evaluare predictivă și diagnostică a performanțelor 
învățării și pentru desfășurarea de activități de învățare remedială și non-formală, 
în scopul prevenirii și corectării fenomenului de părăsire timpurie a școlii, martie 
2018; 

 Colaborarea cu Poliția municipiului Onești pentru prevenirea faptelor antisociale 
și cunoașterea problemelor cu care aceștia se confruntă, anul școlar 2017 – 
2018; 

 Proiectul ”Cartea – un univers magic” în parteneriat cu Biblioteca Municipală 
”Radu Rosetti”, Onești în scopul cultivării interesului elevilor pentru lectură, prin 
îmbunătățirea relației școală – bibliotecă, pentru desfășurarea unor activități 
literare în cadrul bibliotecii, punerea la disopziția elevilor a sălii de lectură, 
implicarea activă a elevilor în activitățile desfășurate în cadrul bibliotecii precum 
și întărirea relațiilor de colaborare și prietenie dintre elevi, anul școlar 2017 – 
2018; 

 Parteneriatul cu Teatrul Tomis din Constanța în vederea formării unei culturi 
generale vaste și educării sensibilității elevilor prin activități cultural artistice și 
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pentru susținerea și promovarea tinerelor talente din rândul elevilor, anul școlar 
2017 – 2018; 

 Parteneriatul cu Asociația Culturală NOPȚI DE SÂNZIENE CONSTANȚA în 
vederea formării unei culturi generale vaste și educării sensibilității elevilor prin 
activități cultural artistice, pentru susținerea și promovarea tinerelor talente din 
rândul elevilor, anul școlar 2017 – 2018; 

 Parteneriatul cu S.C. IMPRESART COMPANY S.R.L. TEATRUL FANTEZIA, 
Brăila,  în vederea completării procesului de învățământ cu activități care să 
contribuie la dezvoltarea gustului pentru artă și valorile ei, anul școlar 2017 – 
2018; 

 Proiectul ecologic în parteneriat cu Primăria Municipiului Onești și cu sprijinul 
S.C. Domeniul Public și Privat S.A. Onești: ”OAMENI – ARBORI – CARTEA 
VIEȚII”, în scopul formării și dezvoltării conștiinței ecologice responsabile și 
cuviincioase a tinerilor în ce privește salvarea mediului, anul școlar 2017 – 2018; 

 Participarea elevilor, profesorilor și maiștrilor-instructori la expoziția anuală 
desfășurată la Tg. Mureș, ediția a X-a, aprilie 2018; 

 Parteneriat încheiat pentru perioada iunie 2018 – iunie 2021 cu Asociația 
”Incluziunea” în vederea desfășurării activității de voluntariat în scopul integrării 
în comunitate a copiilor aflați în Centrul de Servicii Sociale Alexandra, pentru 
asigurarea unui suport adecvat de pregătire a profesorilor – facilitarea accesului 
la informații despre persoanele cu dizabilități, drepturile copilului, serviciile de 
recuperare educaționale și de orientare școlară și profesională, integrarea și 
suportul comunității în formarea personalității dar și participarea directă la 
programul ”Cercul de prieteni” – în proiectele Festivalul copiilor, familii de 
weekend, frați mai mari, tabere interactive. 

 Parteneriatul cu Asociația „BUCURIA CELOR NECĂJIȚI” în cadrul proiectului 
„MARATONUL GHIOZDĂNELULUI” - septembrie 2018, beneficiari: elevii clasei a 
V-a (15 ghiozdane plus rechizite școlare); 

 Continuarea implementării programelor Junior Achievement și în anul școlar 
2019 – 2020 pentru forma de implementare CDȘ/ CDL, în cadrul programului de 
dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie: Finanțe personale și servicii 
financiare, clasa a XI-a, profilul servicii, specializarea tehnician în activități de 
comerț, Economia afacerilor, clasa a XII-a, profilul servicii, specializarea 
tehnician în activități de comerț; 

 Parteneriatul încheiat în septembrie 2019 cu JA Romania și Ministerul Educației 
și Cercetării Științifice pentru Proiectul Școala Altfel – JA in a Day – Educație 
pentru orientare profesională (Job Shadow Day) pentru clasa a XI-a, domeniul 
Electric; 

 Elaborarea și depunerea propunerii de PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SECUNDAR, Romania Secondary Education Project (ROSE), Schema de 
Granturi pentru Licee în scopul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale 
furnizate de licee și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către 
învățământul terțiar, iulie 2017 precum și acordarea grantului și implementarea 
proiectului începând din 2 octombrie 2018 și continuarea în anul II de proiect; 

 participarea Liceului Tehnologic Onești la Săptămâna Europeană a Formării 

Profesionale (European Vocational Skills Week) 05 – 09 noiembrie 2018, ocazie 

cu care Liceul Tehnologic Onești a avut onoarea să găzduiască, în data de 

06.11.2018, delegația programului EUROPE 3000 având sediul în BERGAMO – 

ITALIA, agenție de selecție și recrutare a viitorilor ospătari și bucătari care oferă 

stagii de pregătire practică în restaurantele italiene unde elevii au posibilitatea de 

a-și dezvolta calități și competențe necesare meseriei pentru care se pregătesc; 

 Participarea Liceului Tehnologic Onești la proiectul de mobilitate în domeniul 

educației școlare în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - 

Educația școlară, contract încheiat între Agenția Națională pentru Programe 
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Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Liceul 

Tehnologic Onești, ca beneficiar, contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-

048531. 

 Parteneriatul de colaborare cu asociația Europe 3000, S.R.L., Bergamo, Italia, 

prin care școala furnizează elevi  pentru practică productivă în stațiuni turistice 

italiene, 2018 – 2019; 

 Colaborarea cu Agenzia Provinciale Activita Formative, Centro di 

Formazione Proffesionale Alberghiero, Casargo, Italia, în vederea participării 

la Concursul Internațional Culinar, ”Welness & Zero Waste – F&B Contest 

Casargo 2019”, proiect prin care au fost implicați elevi din diferite școli și țări în 

activități care vizează atât îmbunătățirea abilităților personale și profesionale în 

domeniul alimentar și sectorul catering care stau la baza pregătirii educaționale 

și profesionale de succes, în scopul sprijinirii dezvoltării competențelor resurselor 

umane implicate, promovării inițiativelor și a căilor menite să îmbunătățească atât 

abilitățile practice, cât și abilitățile sociale și pentru promovarea principiilor 

gătitului tradițional și sănătos, martie 2019; 

 Colaborarea cu Asociația Unlimited Connections, Bacău, în parteneriat cu 

Consiliul Județean Bacău la Proiectul ”România 100 – Băcăuani în Marele 

Război și la Marea Unire, având ca scop: aniversarea a 100 de ani de la Marea 

Unire și comemorarea eroilor băcăuani din Primul Război Mondial– oct. – nov. 

2018; 

 Colaborarea cu asociația Let' s Do It, România! în programul de voluntariat 

derulat sub proiectul ”Ziua de Curățenie Națională”, (World clean up day), 

sept. 2018; 

 Participarea la proiectul derulat sub programul ”NIVEA Like Yourself”, în 

parteneriat cu agenția Highlight Agency S.R.L. Sibiu, grup țintă: elevele claselor 

IX – XII, oct. 2018; 

 Derularea programului în vederea reintegrării copiilor și tinerilor cu dizabilități din 

Centrul de Servicii Sociale Alexandra, Onești, durata 2018 – 2020; 

 Colaborarea alături de Bibiloteca Municipală ”Radu Rosetti”, Onești, în vederea 

derulării proiectului ”Cartea – un univers magic”,  în scopul cultivării interesului 

elevilor pentru lectură, prin îmbunătățirea relației școală – bibliotecă, 2018 – 

2019; 

 Parteneriatul cu Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir”, Onești, pentru realizarea 

Simpozionului Internațional ”CONFLUENȚE CANTEMIRENE”, având drept 

obiective: dezvoltarea conexiunilor între unitățile școlare din județ și unități 

școlare din Europa, în scopul manifestărilor creative comune, dezvoltarea 

comunicării interculturale, lărgirea orizonturilor pentru elevi, dezvoltarea spiritului 

de echipă și creșterea calității comunicării în baza surselor de informare, 

creșetrea capacității de analiză și decizie, creșetrea gradului de implicare a 

tinerilor în unitățile și comunitățile din care provin prin transmiterea informației 

către semenii lor (colegi, părinți, frați, prieteni), contribuind în mod real la binele 

fiecăruia și la binele comunității, oct. 2018; 

 Colaborarea cu Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa”, Bacău, pentru desfășurarea 

unor programe, acțiuni, activități, din cadrul Proiectului Concurs ”Cel mai bun 

patiser”, în scopul promovării reciproce în cadrul activităților comune a imaginii 

instituțiilor partenere, stabilirea unor strategii și metodologii comune privind 

derularea activităților proiectului, îmbunătățirea relațiilor de colaborare, cooperare 
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între factorii implicați și dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor; grup 

țintă: elevii claselor de alimentație publică, ian. 2019; 

 Colaborarea cu C.N.T.E.E. ”Transelectrica” S.A., Stația 400/220/110 kV 

Gutinaș. în vederea realizării unei vizite de documentare pentru elevi; grup țintă: 

elevii claselor cu profil Electric, nov. 2018; 

 Colaborarea BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. , (BCR), sucursala Onești, în 

vederea instruirii în domeniul educației financiare, pentru participarea la 

activitatea ”Școala de bani”, nov. 2018; 

 Colaborarea cu Liceul Tehnologic ”Grigore Antipa”, Bacău, pentru desfășurarea 

unor activități cu elevii și cadrele didactice în atelierul de alimentație publică, în 

cadrul proiectului desfpșurat cu ocazia aniversării ”Zilei Mondiale a 

Alimentației”, 16 octombrie, cu scopul de a realiza unele activități privind 

dobândirea unui comportament responsabil față de propria sănătate, dar și a 

celor din jur, oct. 2018 - apr. 2019; 

 Protocolul încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”CONSTANTIN 

ENE”, Bacău, având ca obiect colaborarea în vederea instruirii cadrelor didactice 

și elevilor în domeniul situațiilor de urgență, precum și participarea în aplicațiile 

de simulare a unor situații de urgență, 2018 – 2019; 

 Colaborarea cu Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, din 

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”, Iași, în vederea implementării unui 

sistem complex de dialog și cooperare, atât între cadrele didactice, cât și între 

elevii și studenții celor două unități de învățământ, obiectivele majore fiind 

creșterea calității și performanțelor procesului didactic, precum și orientarea 

școlară și profesională a elevilor liceului, pe durata anului școlar 2018 – 2019; 
 Parteneriatul cu Asociația pentru Promovarea Învățământului în Industria 

Ospitalității”- APIO SCHOOL, în colaborare cu Asociația Culturală Euro-Est 
Alternativ, ACEEA, în vederea derulării programului ”Sibiu capitala 
gastronomică europeană 2019”, Culinariada – ”Cupa juniorului 2019”, prima 
competiție gastronomică națională pentru elevi, bucătari juniori; 

 Parteneriatul cu asociația CAREGIVERS S.R.L., București, în proiectul cu tema 
”Despre pubertate!”- mai 2019; 

 Derularea de activități de practică pedagogică în regim de voluntariat din partea 
mentorilor, în colaborare cu Universitatea ”Vasile Alecsandri”, Bacău, 
Facultatea de Științe, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic – 
2018 – 2019; 

 Colaborare cu Colegiul Economic al Banatului Montan, Caraș Severin, în 
vederea organizării Simpozionului Regional finalizat cu Concurs ”Primăvară și 
creație” cu tema ”Bulling-ul – un fenomen care ia amploare în mediul 
școlar”, 2018 – 2019; 

 Colaborarea cu Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”, Iași, în 

vederea identificării tinerilor cu vocație provenind din zone dezavantajate, cu 

potențial pentru domenii specifice ale UNAGE Iași, pe durata: 2018 – 2024; 

 Colaborare cu Asociația Eliberare, București, în vederea realizării activităților 

proiectului extracurricular, cu finanțare extrabugetară, de prevenire a traficului de 

persoane și a exploatării sexuale în România, noiembrie 2019; 

 Protocolul de colaborare cu Colegiul Tehnic ”D. Ghika”, Comănești, pentru 

realizarea în comun a unor activități cuprinse în Smpozionul județean ”Cultura 

- spațiu al identității naționale”, ediția a V-a, 24 ianuarie 2020, septembrie 

2019 - mai 2020; 

 Parteneriat cu Asociația HOLTIS, în cadrul proiectului ”Împreună pentru viitor”, 
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proiect care urmărește îmbunătățirea competențelor parentale și a participării 

copiilor: facilitarea tranziției de la învățământul gimnazial la cel liceal, proiect 

derulat în Parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România, ianuarie - iunie 

2020 
 Continuarea implementării programelor Junior Achievement și în anul școlar 

2019 – 2020 pentru forma de implementare CDȘ/ CDL, în cadrul programului de 
dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie: Minicompania, clasele IX - XII, 
profilul servicii, specializarea tehnician în activități de comerț, Economia 
afacerilor, clasa a XII-a, profilul servicii, specializarea tehnician în activități de 
comerț; 

 Parteneriat cu Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița, în vederea 

organizării Simpozionului rRegional finalizat cu Concurs ”PRIMĂVARA ȘI 

CREAȚIE”, cu tema ”Bullying-ul - un fenomen care ia amploare în mediul 

școlar, aprilie 2019”; 

 Parteneriat cu Universitatea Națională de Arte ”George Enescu, Iași, în 

vederea identificării tinerilor cu vocație provenind din zone dezavantajate, cu 

potențial pentru domenii specifice ale UNAGE Iași, iunie 2019; 

 Colaborare cu ROCT - Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/ Întreprinderilor 

Simulate din România, pentru înființarea firmei de exercițiu S.C. ”GOLD 

ROSSES” S.R.L.; 

 Proiectul Adolescenții încotro? - proiect național de dezbatere și intervenție 

socială, februarie 2020; 

 Parteneriat cu I.S.J. Bacău împreună cu Reprezentanța UNICEF în România, 

în vederea susținerii promovării și intervețiilor vizînd promovarea educației 

inclusive de calitate la nivel local,cu sprijinul tehnic și finanaciar al Reprezentației 

UNICEF în România; 

 Parteneriat cu Agenția Global Dignity, în vederea participării la activități 

specifice ”Dignity Day”, octombrie 2019; 

 Parteneriat cu Asociația eLiberare, București, vizând Prevenirea traficului de 

persoane și a exploatării sexuale în România, 2020- 2021; 

 Colaborare cu Asociația Incluziunea, Onești, în vederea desfășurării activității 

de voluntariat în scopul integrării în comunitate a copiilor aflați în Centrul de 

Servicii Sociale Alexandra, 2020 - 2021; 

 Parteneriat cu Primăria Onești, în vederea Plantării arborilor în spațiile verzi din 

jurul liceului; 

 Colaborare cu UNICEF, Agenția Împreună și HoltIS, având ca obiectiv 

”Tranziția de la gimnaziu la liceu” – activități de educație parentală. 

 

 
Numeroasele obiective ale Liceului Tehnologic Onești se bazează, inclusiv pentru 

perioada 2021 – 2022, pe menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat actuale şi 
stabilirea de noi contacte. 
 
 

1.3. Analiza rezultatelor obţinute pe parcursul anului şcolar 2020-2021 

 
 1.3.1. Cele mai importante realizări ale anului 2020-2021 sunt: 
 a) baza materială: 

 igienizarea sălilor de clasă; 

 dezvoltarea bazei materiale existente în laboratoarele și cabinetele de 
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specialitate; 

 organizarea și optimizarea spațiilor de lucru pentru continuarea 
desfășurării programului de instruire educativă numai în schimbul I, 
pentru toate nivelele din structura învățământului de zi; 

 continuarea lucrărilor de reamenajare și reabilitare a corpului B, cu 
personalul muncitor de îngrijire al școlii; 

 realizarea cu fonduri proprii a automatizării porților curții exterioare 
corpului A; 

 reamenajarea incintei corp A; 

 amenajarea parcării interioare din corpul B și asigurarea accesului direct 
din Bulevardul Mărășești. 

 b) educaţie 

 Diversificarea ofertei curriculare, prin introducerea unor CDL-uri noi, cu 
scopul de a răspunde cerinţelor pieţei forţei de muncă; 

 Elaborarea în parteneriat cu agenţii economici a programelor pentru 
curriculum-ul de dezvoltare locală; 

 Încheierea de parteneriate între şcoală, agenţi economici de profil, pentru 
toate domeniile pentru care se şcolarizează elevi; 

 Promovabilitatea în procent de 100% a examenului de certificare a 
competenţelor nivel 4 de calificare profesională și a examenului de certificare a competențelor 
nivel 3, din totalul celor prezenți; 

 Un procent de 23,52% de promovare a examenului de bacalaureat la 
nivel de liceu și respectiv o rată de 88,23 % de participare la examenul de bacalaureat la nivel 
de liceu, în anul școlar 2020 - 2021.  
 
 c)activități extrașcolare  

 participări ale formaţiei de dansuri şi obiceiuri populare „Stejarul din 
Borzeşti” la diverse evenimente și manifestări (în ultimii 2 ani) cum 
ar fi: 
 "Sărbătorile de iarnă", spectacol festiv organizat în curtea școlii, 

decembrie 2019 
 ”"Datini și obiceiuri de Anul Nou", spectacolul organizat de primăria 

Onești cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, 
decembrie 2018  

 ”Hora Unirii”, Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2020 
  “Relația știință-tehnică în viitorul european” - dezbateri, proiecte,  

 participarea elevilor și profesorilor la activități organizate în parteneriat cu alte 
școli, instituții din oraș, în scopul: 

 prevenirii şi combaterii comportamentelor de risc;  
 manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, participarea la 

ceremonialul depunerii de coroane la Monumentul ”Cireșoaia”, 
Monumentul ”Regina Maria”, Onești, decembrie 2019; 

 “Ziua mondială împotriva fumatului” 

 “Prevenirea HIV/SIDA în România” 

 Prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice 

 ”Let’s Do It, Romania!”, Ziua de Curățenie Națională 

 ”Săptămâna Educației globale” 

 informării privind integrarea europeană;  

 participării la activitățile aferente Campaniei ”Luna plantării 
arborilor” - ediția a X-a, organizată de către Primăria municipiului Onești - 
octombrie - noiembrie 2019, 2020; 

 participarea elevilor școlii noastre la activități extrașcolare organizate pe plan 
local, în ultimii 2 ani, cum ar fi: 

 Să cinstim istoria patriei” –Ziua armatei române: dezbateri, întâlniri 
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cu reprezentanți ai armatei, vizionare film documentar– activități de 
depunere de coroane la monumentul eroilor; 

 campionatul municipal de fotbal; 
 campionat de șah- faza municipală; 
 campionat -tenis de masa- faza municipală; 
 cros- faza județeană; 
 “Diversitate culturală în Europa”- Ziua europeană a limbilor; 

dezbateri și realizarea unui portofoliu tematic; 
 “Împreună de Halloween!”- parada dovlecilor/ costumelor -concurs, 

expoziție; 
 ”Eminescu -veșnic tânăr”, activitați dedicate poetului național al 

României; 
 Proiectul ”Tehnologii I” – concurs tehnologic pe meserii, organizat 

la nivel de școală pentru elevii din învățământul liceal 
și profesional, februarie 2019;  

 ”De ziua mamei”, activitate realizată cu participarea elevilor din 
ciclul primar, expoziție de desene, activitate lietrară - versuri închinate 
mamei 

 “Copiii și alimentația sănătoasă”- Ziua mondială a alimentației, 
activitate desfăşurată în colaborare cu asistentul medical şcolar; 

 lărgirea orizonturilor culturale (vizite, excursii, vizionări spectacole, 
sesiuni de referate şi comunicări), activităţi derulate în parteneriat cu 
Biblioteca Municipală, Muzeul de istorie, Primăria Onești, ISU Onești – 
”Porțile deschise”; 

 ”Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități - ”activități de 
voluntariat în parteneriat cu Casa Alexandra; 

 Târgul ofertelor educaționale - activitați de promovare a imaginii 
liceului în comunitate; 

 elaborarea revistei şcolii „i-Car” 
 

 publicarea unor articole în reviste de specialitate (în ultimii 5 ani):  
 ”Manuscrisele Iluminate”, în revista i-Car, 2016, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 
 ”Gastropan 2015 Târgu Mureș”, în revista i-Car, 2016,  prof. Mina Gănguț; 
 Stanciu Oana, martie 2015; Publicare lucrare; Tehnologia digitală în activitatea 

didactică; Simpozionul Internaţional „125 de ani de învăţământ asăuan între 
tradiţie şi inovaţie”, Şcoala Gimnazială Asău, 

 Suciu Ioana; mai 2016; Publicare articol; Teaching Vocabulary during English 
Lessons; „Strategii pentru educaţie”, ediţia I, organizat de asociaţia cultural 
ştiinţifică„Vasile Pogor” din Iaşi, în parteneriat cu Facultatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Universitatea de stat din Moldova 
şi Universitatea de studii europene din Moldova; ISBN: 978-606-576-714-0, 
ISSN: 2249-6710 

 Suciu Ioana; iunie 2016; Publicare articol; Rolul profesorului ca manager în 
cadrul unei ore de dirigenţie, Simpozionul Judeţean „Dascălul, între mit şi 
realitate”, organizat în parteneriat cu ISJ Bacău; ISSN: 2501-9714; ISSN-L: 2501-
9147 

 Suciu Ioana; iunie 2016; Publicare articol; Educaţie fără frontiere! Relaţia 
grădiniţă – şcoală – familie – societate; „Educatie fara frontiere”, ediţia a III-a, 
organizat de editura D’Art, în parteneriat cu Ziarul Esenţial în Educaţie şi 
Grădiniţa de Naţionalitate Română din Micherech Ungaria şi Gimnaziul „Iezărenii 
Vechi”, Republica Moldova, ISSN: 2458-0511; ISSN-L: 2067-2675 

 Stanciu Oana; ianuarie 2016; Publicare lucrare; Matematica nu e grea; 
Simpozionul Judeţean „Cultura – Spaţiu al identităţii naţionale”, Colegiul Tehnic 
„Dimitrie Ghika”, Comăneşti; ISSN 2501 – 4463 

 Suciu Ioana; aprilie 2016; Publicare articol; Colaborarea grădiniță-şcoală – 
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importanţa activităţilor educative!; Simpozionul Naţional „Colaborarea grădiniță-
şcoală – importanţa activităţilor educative!”; ISBN: 978-606-8733-90-6 

 Suciu Ioana; mai 2016; Publicare articol; Teaching Vocabulary during English 
Lessons; „Strategii pentru educaţie”, ediţia I, organizat de asociaţia cultural; 

 Neagoe Liviu; 2016; Publicare articol; Antisemitism şi emancipare; ; ISSN 978-
973-630-359-3 

 Neagoe Liviu; 2016; Publicare articol; Antisemitism şi discurs identitar; ; 
ISSN1224-8789 

 Neagoe Liviu; 2016; Publicare articol; Paradigma culturală; ; ISSN 2065-6602 
 Pavel Ramona; 2016; Susţinere  lucrare gr. I; Techniques for Teaching 

Specialized Vocabulary in Vocational Schools;  
 Pleşu Ioana; 2016; Susţinere  lucrare gr. I; Mutații în structurile geodemografice 

ale populației municipiului Onești după 1990; 
 Cristea Ionuț; 2016; Susţinere  lucrare gr. I; Valențe educativ- morale în scrierile 

profeților biblici; 
 Gănguţ Ion; 2016; Publicare auxiliar didactic; Limba și literatura română- clasa a 

IX-a- manual pentru școala profesională; PIM;  
 Gănguţ Ion; 2016; Publicare auxiliar didactic; Limba și literatura română- clasa a 

X-a- manual pentru școala profesională; PIM;  
 Gănguţ Ion; 2016; Publicare auxiliar didactic; Limba și literatura română- clasa a 

XI-a- manual pentru școala profesională; PIM;  

 Suciu Ioana; iunie 2016; Publicare articol; Rolul profesorului ca manager în 
cadrul unei ore de dirigenţie 

 Suciu Ioana; iunie 2016; Publicare articol; Educaţie fără frontiere! Relaţia 
grădiniţă – şcoală – familie – societate; „Educatie fara frontiere”, ediţia a III-a,; 

 Suciu Ioana; septembrie. 2016; Publicare articol; Metaphorical Expressions and 
English Literature; Participare la implementarea Proiectului Internaţional 
Erasmus+ „Competenţe noi pentru o şcoală mai atractivă” confinanţat de 
Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F.P; ISBN: 978-606-13-3730-9:  

 Vasiloiu Nicoleta; 2017; Susţinere  lucrare gr. I; Modernitatea între romantism și 
simbolism. Cadrele poeziei românești la începutul secolului al XX-lea; ;  

 Gănguţ Ion ; 2017 ; Publicare carte eseistică; O hermeneutică a personajului 
comic la Caragiale; PIM ;  

 Gănguţ Ion; vol.27, oct.- dec. 2017, Iași;; Publicare articol; Florența și 
Renașterea (II); Contact Internațional; ISSN 1221-3977 

 Gănguţ Ion;  nr.7, Iași, 2017, pp.17-23.; Publicare articol; Cartea noastră cea de 
toate zilele; Asachiana;  

 Gănguţ Ion; Nr. 153-155/ 2017 ; Publicare articol; Fascinația manuscriselor 
iluminate; Contact internaţional; ISSN 1221-3977 

 Mirodone Irina; 2017; Publicare articol; Identificarea de locaţii şi generarea de 
idei şi activităţi outdoor în relaţie cu disciplina geografie; Revista „Orizontul 
băcăuan”, Editura Grafit Bacău; ISSN 2065-8095 

 Gănguţ Ion; Nr. 1/2017 ; Publicare articol; Onomastica personajelor comice în 
opera lui Caragiale; Ateneu;  

 Gănguţ Ion; Nr.3/ 2017 ; Publicare articol; Homo fictus în marile comedii 
caragialiene; Ateneu;  

 Gănguţ Ion; Nr. 3/2017 ; Publicare articol;  Caragiale; Melidonium;  
 Suciu Ioana; martie 2017; Publicare articol; Impactul activităţilor interculturale 

asupra procesului de formare a competenţelor la elevi; „Education for Cultural 
Diversity”, ediţia I; ISSN: 2559-0871; ISSN-L: 2559-0871 

 Suciu Ioana; aprilie 2017; Publicare articol; Deschiderea interculturală – o 
tendinţă actuală în domenii diverse; „Plurilingvism şi multiculturalitate în secolul 
XXI”, ediţia a III-a; ISSN: 2457-2187; ISSN-L: 2457-1946 

 Suciu Ioana; mai 2017; Publicare articol; Sharing Experience – How to Work 
Creatively on English Vocabulary; Simpozionul CIPET – Creativity, Innovation 
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and Practice in English Teaching: Unlocking Creativity in ELT, organizat la 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; ISSN: 2601-890x; ISSN-L: 2601-
890x 

 Gănguţ Ion; Nr. 6 / 2017; Publicare articol; Perenitatea personajelor lui Caragiale; 
Asachiana;  

 Mirodone Irina; decembrie 2017; Publicare articol; Importanţa creativităţii în 
activitatea didactică; Revista Simpozionului Internaţional „Valenţe formative ale 
activităţilor extracurriculare şi de parteneriat”, Iaşi; ISBN 978-606-775-815-3 

 ”Perenitatea lui Caragiale și a personajelor sale”, în revista Asachiana, Revistă 
de biblioteconomie și de cercetări interdisciplinare, Anul V, Vol. 6, 2017, 
Biblioteca Județeană ”Gh. Asachi”, Iași, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 Cartea ”O hermeneutică a personajului comic la Caragiale”, Ed. PIM, Iași, 2017, 
dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 MANUALE ȘCOLARE: Limba și literatura română- clasa a IX-a- manual pentru 
școala profesională, Ed. Pim, Iași, 2016, REEDITAT 2017, dir. adj. prof. Gănguț 
Ion; 

 Limba și literatura română- clasa a X-a- manual pentru școala profesională, Ed. 
Pim, Iași, 2016, , REEDITAT 2017, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 Limba și literatura română- clasa a XI-a- manual pentru școala profesională, Ed. 
Pim, Iași, 2016, REEDITAT 2017, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 Articole în reviste de cultură :  ”Florența și Renașterea (II)”, în revista Contact 
Internațional, Iași, nr. 160-162, octombrie-noiembrie-decembrie  2017, Iași, dir. 
adj. prof. Gănguț Ion; 

 Articolul : ”Onomastica personajelor comice în comedia lui I. L. Caragiale, 
Ateneu, ianuarie 2017, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 ”Homo fictus în marile comedii caragialiene”, articol publicat în revista Ateneu, 
martie 2017, de către dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 Articolul ”Fascinația manscriselor iluminate”, în revista Contact Internațional, 
vol.27, 153-155, martie- aprilie-mai 2017, Iași, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 ”Caragiale”, în revista Melidonium, martie 2017, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 
 ”Cartea noastră cea de toate zilele”, articol publicat în revista Asachiana, nr.7, 

Iași, 2017, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 
 ”Cartea noastră cea de toate zilele”, în revista Asachiana, Revistă de 

biblioteconomie și de cercetări interdisciplinare, Anul V, Vol. 7, 2017, Biblioteca 
Județeană ”Gh. Asachi”, Iași, dir. adj. prof. Gănguț Ion; 

 ”Disciplina pozitivă- o provocare a profesorului modern”, revista ”i-TEACH”, nr. 
77, ianuarie 2018, prof. Suciu Ioana; 

 ”Creștinarea Angliei și cuceririle nordice ( sec. I-X)”, în revista  Contact 
Internațional, nr. 166-168/ 2018 , prof. Suciu Ioana; 

 Suciu Ioana; martie 2018; Publicare articol; Metode alternative de învăţare a 
limbii engleze în liceu – teatrul şi proiectele tematice; Simpozionul Naţional 
„Performanţă şi prestigiu în educaţie, transdisciplinaritate, creativitate”, Ediţia a II-
a; ISBN 978-973-0-26654-2 

 Cristea Ionuț; mai 2018; Publicare articol; Violenţa înseamnă suferinţă; 
Simpozionul Naţional „STOP Bullying-ului / Spune NU intimidării”; ISSN 2501-
6008 5/2018 

 Mirodone Irina; iunie 2018; Publicare articol; Educarea elevilor cu CES; Revista 
Simpozionului Internaţional „Alternative ale managementului pentru calitate şi 
progres în educaţie”, Iaşi; ISBN 978-606-775-951-8 

 Suciu Ioana; Vol. 28/2018 octombrie-noiembrie-decembrie; Publicare articol; 
Anglia medievală şi cucerirea normandă;  Contact Internațional; ISSN 1221-3977 

 Cristea Ionuț; noiembrie 2018; Publicare articol; Poporul român în viziunea 
părintelui STEINDHARDT; Simpozionul Judeţean „Biserica şi Marea Unire”, 
organizat la Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”, Bacău; ISBN 978-973-0-
28086,11/2018 
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 Gănguţ Ion; vol. 28, 172-174, octombrie-noiembrie-decembrie, 2018; Publicare 
articol; Florența și Renașterea (IV); Contact Internațional; ISSN 1221-3977 

 Gănguţ Ion; vol. 28, 172-174, octombrie-noiembrie-decembrie, 2018; Publicare 
articol; Salvatore QUASIMODO-150 de ani de la moarte; Contact Internațional; 
ISSN 1221-3977 

 Suciu Ioana; Nr. 12/2018; Publicare articol; Anglia pe la 1700; i-Car; ISBN: 2601-
2642 

 Gănguţ Ion; vol.28, ian.- mart. 2018, Iași 
 Publicare articol; Florența și Renașterea (III);  Contact Internațional; ISSN 1221-

3977 
 Neagoe Liviu; 2018; Publicare articol; Clivaje şi inegalităţi în educaţie; ; ISSN 

1885-5445 
 Suciu Ioana; Nr. 77/ian. 2018; Publicare articol; Disciplina pozitivă- o provocare a 

profesorului modern; i-TEACH ; ISSN 2247   
 Suciu Ioana; Nr. 166-168/2018; Publicare articol; Creștinarea Angliei și cuceririle 

nordice (sec. I-X); Contact Internațional; ISSN 1221-3977 
 Suciu Ioana; nr, 77/ ianuarie 2018; Publicare articol; Disciplina pozitivă – o 

provocare a profesorului modern; iTeach; ISSN 2247-966X, ISSN-L 2247-966X 
 Suciu Ioana; nr. 13/2019; Publicare articol; Anglia medievală şi cucerirea 

normandă; i-CAR; ISSN 2601-2642 
 Gănguţ Ion; ianuarie-februarie-martie, 2019; Publicare articol; I.L.Caragiale, O 

hermeneuticăa viziunii sale estetice despre personajul comic; Contact 
Internațional,vol. 29, 175-177; ISSN 1221-3977 

 Suciu Ioana; martie 2019; Publicare articol; Activităţile şi experienţele 
extraşcolare, un mod relaxant şi distractiv de a învăţa; „Dascălul, între mit şi 
realitate”, organzat de Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan din Bacău şi publicarea 
de articol în revista „Şcoala, liant între generaţii”; ISSN: 2501 – 9147 

 Gănguț Ion, articolul: ”Florența și Renașterea (IX) - Privire sintetică”, publicația 
”Contact internațional”, Vol. 30, 194-196/ iulie, august septembrie 2020. 

 

 Un procent de 82,7% pentru elevii care au participat la examenul de la 
şcoala de şoferi, au obţinut permis de conducere categoria B. 
 
 1.3.2. Formarea continuă a personalului (activități desfășurate în ultimii 5 ani) 
 Eficienţa activităţii de perfecţionare la nivelul Liceului Tehnologic Onești rezultă din 
documentele manageriale şi din activităţile desfăşurate de cadrele didactice. 
 Un procent ridicat de cadre didactice au participat la cursuri de perfecţionare, formare 
continuă şi la programe de cooperare europeană în educaţie:  
 ”Șanse egale la educație prin prevenirea și combaterea părăsirii  timpurii a 

școlii”, ”Inteligența emoțională și succesul școlar” (curs absolvit în proporție de 
aproximativ 75% din cadrele didactice din școală), curs organizat de C.C.D. Bacău și 
avizat de M.E.N.C.Ș., 2016 ; 

  ”Dezvoltarea competențelor de leader în managementul educațional ” – curs organizat 
de C.N.D.R.U. Eurostudy și avizat de M.E.C.Ș., 2016 ; 

 ”Strategii de consiliere educațională a părinților”,  program de formare continuă organizat 
de Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău  -2016; 

 ”Ateliere de comunicare cu copiii”-  2016; 
 ”Predarea Holocaustului în şcolile din România”, curs de formare continuă organizat de 

Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău, 2016; 

 ”Psihopedagogie- actualizări, conexiuni, perspective”, curs organizat de Casa 

Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău  și acreditat de Ministerul Educaţiei şi 
destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, 2017; 

 ”Competențe TIC și profesorul secolului XXI- program iTeach”, componenta online, sub 
programul de formare continuă ”Actualizări, conexiuni și perspective în psihopedagogia 
secolului XXI”, 2017; 

https://iteach.ro/cursuri/course/view.php?id=27
https://iteach.ro/cursuri/course/view.php?id=27
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 ”Scrierea și implementarea proiectelor educaționale (naționale și europene)” - 2017  
 ”Educația pentru cetățenie activă”, în cadrul proiectului Educație Extracurriculară pentru 

Cetățenie Activă, proiect realizat în parteneriat cu Asociația Regională pentru Dezvoltare 
Rurală (ARDR) și Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală, 2017 

 ”Evaluarea în școlile secolului XXI - program iTeach”, cursul dezvoltat de compania Intel 
şi susţinut în România de TEHNE - Centrul pentru Inovare în Educaţie - 2017 

 ”Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă 
a României”, proiect finanțat prin POSDRU, beneficiar MENCȘ, 2017 

 Participarea domnului dir. ing. Sergentu Adrian la Seminarul/ programul de inițiere/ 
perfecționare/ specializare cu tema Performanța în administrația publică, organizat de 
S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. Ploiești, Prahova, furnizor autorizat de calificare 
și perfecționare profesională a adulților, iunie 2017; 

 Participarea la Conferința națională ”România în spațiul eLearning” , organizată de CCD 
Bacău, în colaborare cu ISJ Bacău, Univ. Vasile Alecsandri  Bacău și CJ Bacău, a 
profesorilor: Călin Rodica, Hușneac Gabriela-Cristina, Petcu Daniela, Șorgot Viorica, 
2017; 

 Participarea la Simpozionul naţional „Performanță și prestigiu în educație, 
transdisciplinaritate, creativitate”– Breaza, 2018, cu susținerea lucrării ”Metode 
alternative de învățare a limbii engleze în liceu- teatrul și proiectele tematice”  a prof. 
Suciu Ioana, 2018; 

 Participarea unui grup de 15 cadre didactice ale Liceului Tehnologic Onești la proiectul 

de mobilitate în domeniul educației școlare în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea 

Cheie 1 - Educația școlară, contract încheiat între Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Liceul Tehnologic 

Onești, ca beneficiar, contract numărul – 2018-1-RO01-KA101-048531; 

 Participarea unui grup de 11 cadre didactice la cursul ” Managementul stresului în 

context educaţional”, Asociaţia Educaţională „Zece Plus”, Braşov, 2019 - 2020; 

 Participarea unui grup de 11 cadre didactice la cursul ” Director unitate de învățământ” – 

Asociaţia Educaţională EduZecePlus, 2018-2019; 

 Participarea unui grup de 10 cadre didactice la cursul ” Metodist”, Asociaţia Educaţională 

„Zece Plus”, Braşov, 2018 - 2019; 

 Participarea unui grup de 7 cadre didactice la cursul ”Managementul organizației 

școlare”, Asociaţia Educaţională „Zece Plus”, Braşov, 2019; 
 

 S-au înscris sau continuă procesul de obținere a gradului didactic I 7 profesori, iar pentru 
definitivat, 2 profesori.  
 În permanenţă au fost gestionate ofertele C.C.D. şi cererile de formare a cadrelor 
didactice din unitatea noastră. 
 În contextul pandemic actual, cadrele didactice din instituția noastră au fost preocupate 
continuu de perfecționarea și dezvoltarea profesională online, participând în număr foarte mare 
la activități de formare pe diverse platforme și arhive MOOC. 
 Prin activitatea de formare online, revoluționată de MOOC (cursurile online, deschise, cu 
participare masivă), profesorii din liceul nostru au participat la cursuri ca ”Profesor Online”, pe 
platforme cum ar fi: Coursera, European Schoolnet Academy, Teacher Academy și multe altele, prin 
care, prin studiu individual, în ritm propriu, și-au desăvârșit pregătirea pentru continuarea cursurilor 
online, conform scenariilor adoptate în anul școlar 2020 - 2021. 
 

1.4. Contextul european (date preluate din PLAI 2021) 

La nivel european, din perspectiva schimbărilor specifice anului 2025, se urmăreşte 
crearea Spaţiului european al educaţiei. Acesta prezintă modalitățile prin care cooperarea 
poate îmbogăți și mai mult calitatea, caracterul incluziv și dimensiunea digitală și ecologică a 
sistemelor educaționale ale statelor membre. Documentul prezintă acțiunile prin care statele 
membre pot crea un Spațiu european al educației bazat pe libertatea celor care studiază și a 

http://www.tehne.ro/
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cadrelor didactice de a învăța și de a lucra pe întregul continent și pe libertatea instituțiilor de 
învățământ de a se asocia între ele în Europa și dincolo de granițele acesteia.  
 Spațiul european al educației are la bază șase dimensiuni: 

 calitatea, 
 incluziunea și egalitatea de gen, 
 tranzițiile verzi și digitale, 
 cadrele didactice,  
 învățământul superior și 
 o Europă mai puternică la nivel mondial. 

 
Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor 

derivați din Strategia Europa 2020:  
Obiective principale: 
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel 

puțin 75% ; 
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 

30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei 
regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 
comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 
40% în 2020. 

 
Sursa: PLAI actualizat 2021, date preluate din Strategia ”Europa 2020” 

 
 Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de inițiative 
pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la 
acțiune pentru o cooperare mai strânsă între statele membre la nivel european, precum și 
între părțile interesate, pentru a face ca sistemele de educație și formare profesională să fie 
cu adevărat adecvate pentru era digitală. Criza provocată de coronavirus a plasat învățarea 
la distanță în centrul practicilor educaționale. A ieșit astfel în evidență nevoia presantă de a 
îmbunătăți educația digitală, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces de predare și de 
învățare de înaltă calitate în era digitală. Acum, după ce s-a depășit faza de urgență impusă 
de izbucnirea pandemiei, avem nevoie de o abordare strategică și pe termen mai lung în 
ceea ce privește educația și formarea digitale. 
 Planul de acțiune are două priorități strategice pe termen lung: 

(i) promovarea dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță 
și  

(ii) dezvoltarea competențelor digitale pentru transformarea digitală. 
 
Pentru a consolida cooperarea și schimburile în domeniul educației digitale la nivelul UE, 

Comisia va crea un Pol european pentru educația digitală, care va promova colaborarea și 
sinergiile dintre domeniile de politică relevante pentru educația digitală, va crea o rețea de 
servicii naționale de consiliere și va consolida dialogul dintre părțile interesate din sectorul 
public și din cel privat. 

Sursa: PLAI actualizat 2021 
 

 
1.5. Contextul național 

 Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă 
deosebită pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 
▪ Strategia Naționalã pentru DEZVOLTAREA DURABILÃ a României 2030 
▪ Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; 
▪ Strategia naţionala privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei 2015-2020; 
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▪ Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 
▪ Strategia Naţională a României 2013 – 2020 – 2030 
▪ Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 
▪ Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
pentru perioada 2014-2020; 
▪ Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 
▪ Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 
▪ Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
▪ Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-
2030; 
▪ Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

  
1.6. Priorităţi şi obiective regionale şi locale  

 Contextul regional 
  
 La nivel regional, pentru regiunea NORD-EST în PDR Nord-Est, Strategia Regională 
Nord-Est își propune ca Viziune: „În anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv 
pentru a investi, a lucra și a locui!” . Obiectivul general urmărit fiind 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 aleRomâniei; Ținta propusa 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 de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul 
fiecărui județ, Strategii de Dezvoltare socio-economică. 
 
 La nivel judeţean, conform Strategiei de dezvoltare a județului Bacău: document-cadru 
pentru perioada de programare 2014-2020, viziunea de dezvoltare a Județului Bacău este: 
„Bacău se va poziționa, la orizontul anului 2020, în topul cel mai atractive 10 județe din 
România pentru investitori și turiști, cu o economie competitive, deschisă și durabilă, bazată pe 
specializare inteligentă și pe forță de muncă înalt calificată, și cu o infrastructură modernă, 
accesibilă tuturor locuitorilor. Județul Bacău va oferi locuitorilor săi un nivel ridicat de calitate a 
vieții și servicii educaționale, medicale, sociale șiculturale de înaltă calitate, precum și o 
administrație publică orientată către nevoile cetățenilor, care se vor implica activ în viața 
comunităților din care fac parte”.  

(sursa – PLAI, actualizat 2021) 
  
 Contextul local 
 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI este situat în zona VI a judeţului Bacău, la confluenţa 
râurilor Trotuş, Caşin, Oituz şi Tazlău. Zona se află în plin proces de restructurare.  
 Având în vedere direcțiile prioritare de acțiune la nivel național, Planul de acțiune pentru 
dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 2020 – 2025, document de 
planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic în 
perspectiva anului 2025, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, se impun 
următoarele recomandări la nivel local/ regional: 
 1. Susţinerea activităţilor ce urmăresc adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare 
profesională iniţială şi continuă, la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.  
 2. Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi creşterea ponderii populaţiei 
cu grad ridicat de pregătire/ calificare.  
 3. Asigurarea egalităţii de șanse în formarea iniţială.  
 4. Formarea continuă a cadrelor didactice din sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii 
în formare.  
 5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare, în vederea asigurării calităţii în IPT.  
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 Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi într-o strânsă legătură cu aspectele 
principale ale activităţilor şi obiectivelor care, sub o formă sau alta, sunt prezente în fiecare 
şcoală: 

 ţinta educaţiei; 

 natura educaţiei; 

 tipul de educaţie, din punct de vedere al adecvării sale faţă de elevii şcolii; 

 metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii. 

 

 VALORI CHEIE ALE ŞCOLII: 

 Deschidere 
 la nou 
 în relaţii interumane 
 către practici europene 
 pentru parteneriat 

 Echipă 
 învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale 

 Dezvoltare personală 
 prin formare si perfecţionare permanentă 

 Eficienţă 
 în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii 
 exprimată prin raportul efort - rezultate 

 Principii pe care le cultivă Liceul Tehnologic Onești: 

 toţi elevii trebuie încurajaţi să învete; 
 dacă unii refuză să o facă, ei trebuie consiliați și motivați; 
 dacă unii întâmpină dificultăţi, se vor stabili parcursuri individualizate; 
 toţi copiii au capacitatea de a învăţa: obiectivul principal trebuie să fie cel de 

îmbunătăţire continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de 
cuantificare a eşecurilor; 

 acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate; 
 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea 

sarcinilor; 
 nu există o metodă „sfântă” de predare: există loc pentru o multitudine de metode; 
 în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori; 
 țelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate 

următoarele „percepte”: 
 copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi; 
 atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite; 
 căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a 

abilităţilor practice reprezintă un proces continuu care trebuie 
sprijinit de către profesor; 

 copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un 
lucru „de prima dată”; 

 teama nu are ce căuta în acest proces; 
 părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui 

proces; 
 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală. 
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Partea a 2- a –  Analiza nevoilor  
 2.1. Analiza mediului extern  

 
2.1.1. Aspecte demografice 

 

 Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde șase 
judeţe, unităţi administrativ-teritoriale şi unităţi teritorial-statistice de nivel NUTS 3. În cadrul 
regiunii, ponderea județelor după numărul populaţiei rezidente la 1 iulie 2020 era următoarea: 
Iași 25,0%, Suceava 19,6%, Bacău 18,2%, Neamț 13,7%, Botoșani 11,8% şi Vaslui de 11,7%. 
Ponderea populaţiei rezidente a judeţului Bacău în Regiunea NE a înregistrat o scădere de la 
18,6% la 1 iulie 2013 la 18,2% la 1 iulie 2020. De fapt, singurul judeţ care a înregistrat creştere 
a populaţiei rezidente în această perioadă a fost judeţul Iaşi (+1,9% în anul 2020 față de anul 
2013). Judeţul Bacău a cunoscut în această perioadă o scădere a populaţiei rezidente cu -5,0% 
(-30.385 persoane în anul 2020 față de anul 2013), prin urmare şi o reducere a ponderii în 
Regiunea de Nord-Est cu 0,4 puncte procentuale. 

 Aceeaşi tendinţă o are şi populaţia după domiciliu din judeţul Bacău. Dacă la nivelul 
Regiunii de Nord-Est aceasta a crescut în ultimii opt ani (anul 2020 față de anul 2013) cu 2,6% 
(+102.333 persoane), în judeţul Bacău a scăzut cu -1,9% (-14.518 persoane). Aceasta, în 
paralel cu creşterea populaţiei după domiciliu din judeţele: Iaşi (+9,4%, respectiv +83.260 
persoane), Vaslui (+7,9%, respectiv +36.965 persoane) şi Suceava (+3,1%, respectiv +23.180 
persoane). Ponderea populaţiei după domiciliu din judeţul Bacău în total regiune, era de 18,4% 
la 1 iulie 2020. 

 Din păcate, toate judeţele Regiunii de Nord-Est au o populaţie rezidentă mai mică decât 
populaţia după domiciliu, ceea ce înseamnă că regiunea furnizează atât populaţie şcolară cât şi 
forţă de muncă, altor regiuni din ţară sau altor state. La 1 iulie 2020, populaţia rezidentă a 
Regiunii de Nord-Est era cu 821.890 persoane mai mică decât populaţia după domiciliu, ceea 
ce este similar cu lipsa populaţiei unui judeţ foarte mare. Cea mai mare diferenţă dintre 
populaţia rezidentă şi populaţia după domiciliu o cunoaşte judeţul Iași (-175.688 persoane), 
urmat de judeţele: Bacău, Suceava, Vaslui, Neamţ şi Botoşani. 

Populaţia după domiciliu (legală) a judeţului Bacău la 1 iulie 2020 era estimată la 
735.576 locuitori, din care 349.175 locuiau în mediul urban (47,5%) şi 386.401 în mediul rural 
(52,5%). Din total, 49,4% erau persoane de sex masculin cu domiciliul în judeţul Bacău şi 
50,6% de sex feminin, revenind în medie uşor peste 102 femei la 100 bărbaţi. 

Ponderea populaţiei urbane a judeţului Bacău cunoaşte o uşoară tendinţă de creştere, 
de la 47,0% la 1 iulie 2013, la 47,5% la 1 iulie 2020, în paralel cu scăderea treptată a ponderii 
ruralului. Pe total judeţ, populaţia legală din urban s-a diminuat în ultimii opt ani cu 3.632 
locuitori, faţă de o reducere cu 10.886 locuitori în mediul rural. 

Pe sexe, modificările sunt oarecum diferite. Populaţia legală masculină din urban 
cunoaşte o scădere cu 2.411 persoane în aceşti ani, în timp ce populaţia legală feminină din 
urban scade cu 1.221 persoane. Aceste modificări, au condus la o diminuare a ponderii 
populaţiei masculine din urban (de la 48,1% la 1 iulie 2013 la 47,9% la 1 iulie 2020), în timp ce 
ponderea populaţiei feminine din urban a înregistrat o creştere (de la 51,9% la 1 iulie 2013 la 
52,1% la 1 iulie 2020). 

(Sursa – Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, 
PLAI, Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021) 
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(Sursa – Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, 

Bacău, 2014 – 2020, actualizat 2019) 
 

Luînd în considerare grupele de vârstă şcolară, populaţia rezidentă crește în anul 2020 
față de 2013 cu 367 copii de vârstă 0-4 ani și scade cu -4.365 persoane cu vârsta între 5-9 ani, 
cu -3.398 persoane de vârstă între 10-14 ani şi cu -2.428 persoane de vârstă între 15-19 ani. 
De asemenea, se înregistrează o creștere cu 1.092 persoane de vârstă cuprinsă între 20-24 
ani. Dacă comparăm pentru 1 iulie 2020 populaţia rezidentă cu cea legală la aceste grupe de 
vârstă, rezultă că am pierdut din populaţia şcolară datorită migraţiei, un număr de 1.030 copii de 
0-4 ani, 4.175 copii de 5-9 ani, 5.737 copii de 10-14 ani, 5.473 persoane de 15-19 ani şi 7.551 
persoane de 20- 24 ani. 

Datorită unei natalităţi mai ridicate din mediul rural, populaţia din cadrul vârstelor şcolare 
este mai ridicată în mediul rural decât în cel urban, ceea ce ar trebui să conducă şi la o atenţie 
mai mare acordată învăţământului din acest mediu. 

 (Sursa – Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, 
Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021) 

 
 2.1.1.a. Proiecţii demografice 

 Pentru judeţul Bacău prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică 
la orizontul anului 2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei judeţului cu 7,1% 
(-42,0 mii locuitori) până în 2025 comparativ cu anul 2010, procent mai mic decât în cazul 
Regiunii Nord-Est (- 8,1%). 

 Până în anul 2025 se prognozează o scădere accentuată a populaţiei din grupa de 
vârstă de 0-14 ani, de aproximativ 16,2 mii persoane (-19,7%), dar şi a populaţiei cu vârsta 
cuprinsă între 15-65 ani(-12,2%). 

 Până în anul 2015, raportul dintre tineri şi vârstnici s-a menţinut favorabil tinerilor, după 
care raportul s-a schimbat, procesul de îmbătrânire a populaţiei accentuându-se. 
 Tot până în anul 2015, raportul dintre tineri şi vârstnici s-a menţinut favorabil tinerilor, 
după care raportul s-a schimbat, procesul de îmbătrânire a populaţiei judeţului s-a accentuat, 
după cum se poate observa din următorul grafic: 
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Evoluţia raportului tineri-vârstnici 2010-2025 în judeţul Bacău (mii pers.) 
 

Sursa: INS, date prelucrate, Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și 
tehnic, PLAI, Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021 

 
 Conform PRAI, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o consolidare relativă a 
vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie 
crescândă de formare continuă pe piaţa muncii – fapt pe care trebuie să-l aibă în vedere 
unităţile de ÎPT interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară.Astfel, şcolile se pot 
orienta spre cursuri de scurtă durată pentru formarea adulţilor având în vedere baza materială 
şi personalul didactic calificat, spaţiile şcolare insuficient utilizate (în multe şcoli se învaţă într-un 
singur schimb), cursuri efectuate în prezent de A.J.O.F.M. şi unele O.N.G.-uri sau asociaţii, care 
din păcate apelează tot la cadrele didactice din şcoală, neavând nici pe departe condiţiile 
materiale de care dispun şcolile, atrag din ce în ce mai mulţi şomeri, angajaţi care doresc să se 
califice la locul de muncă, utilizând în scopul calificării adulţilor proiecte europene. 
 
 
 2.1.1.b. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

 

Concluzii Implicaţii 

Declinul demografic general va 
continua, accentuat pentru populaţia 
tânără (din grupa 0-14 ani şi 15-19 ani)  

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a 
dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 
corespunzătoare în capitalul uman; 
Reorganizarea reţelei şcolare din perspectiva 
reducerii numărului de elevi. 

Scăderea naturală prognozată a 
populaţiei tinere va fi agravată de 
migraţia internă şi externă. Apare 
pericolul unui deficit de forţă de muncă 
tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi 
tehnologie, medicină, etc.) precum şi 
de tineri lucrători cu diverse calificări 
căutate pe piaţa europeană a muncii 
(construcţii, asistenţă socială şi 
medicală, etc.). 

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei 
de muncă tinere de a participa la forţa de muncă 
regională.  
Revigorarea IMM-urilor (al căror număr a scăzut 
îngrijorător după întroducerea impozitului forfetar) şi 
acordarea de facilităţi fiscale tinerilor întreprinzători. 
Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a 
activităţilor de informare, orientare şi consiliere, 
adăugarea de noi calificări în oferta educaţională a 
şcolilor din IPT în raport cu cerinţeţe pieţei muncii. 
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Reduceri semnificative ale 
populaţiei de vârstă şcolară (în 2060 
faţă de anul 2014 - 2015): 
 6 - 10 ani: ponderea populaţiei 
scade cu 26%; 
 11 -14 ani: ponderea populaţiei 
scade cu 29%; 
 15-18 ani: ponderea populaţiei 
scade cu 30%; 
 19 – 23 ani:ponderea populaţiei 
scade cu 22%; 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:  

 Optimizarea alocării resurselorfinanciareprin 
concentrarea pregătirii elevilor în şcoli de calitate, în 
paralel cu accederea elevilor în baza unui concurs 
de selecţie organizat de şcoli 

 Optimizarea ofertei de calificări 
profesionaleprinformarea unor consorţii şcolare, 
care împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi 
diversificată, cu acoperire teritorială 
optimă,eliminând paralelismele nejustificate, ţintînd 
noi grupuri (programe pentru adulţi) 

Îmbătrânire demografică 
Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă socială 
şi medicală, construcţii, servicii, comerţ, agricultură. 
Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală) 

Preponderenţa populaţiei domiciliată 
în mediul rural (55,25% din totalul 
populaţiei judeţului) 

Asigurarea accesului la Î.P.T. în condiţii de calitate şi 
varietate de opţiuni în mediul rural 

 

Diversitatea şi distribuţia etnică   

Educaţie multiculturală. Asigurarea accesului egal la 
educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere 
dificultăţile de constituire a claselor pentru mînorităţile 
cu număr mic de elevi dintr-o zonă). Programe de 
sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate 

 
De reţinut! 

 fenomenul de ruralizare va avea impact în sistemul de educație și formare profesională, 

propunerile de plan de școlarizare trebuie să includă în analiza și distribuția rețelei 

aspectele demografice, constatate și menționate; 

 în situația prognozată a scăderii demografice, se recomandă analiza resurselor –spațiilor 

școlare - în vederea utilizării lor ca exemplu - FPC, alte forme și alternative; 

 sistemul educativ necesită măsuri remediale care să susțină educația și formarea în 

rândul persoanelor din grupuri dezavantajate, în sprijinul incluziunii sociale și 

dezvoltarea conștiinței privind contribuția individuală la susținerea societății în procesul 

de integrare în societate; 

 sunt necesare analize și măsuri privind cauzele migrației. 

Sursa: INS, date prelucrate, Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului 
profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021 

 
2.1.2. Activitatea economică 

 
Analiza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică subliniază faptul că, în 

perioada 2015 – 2016, valoarea PIB la nivelul României, a regiunii Nord-Est şi la nivelul fiecărui 
judeţ din regiune, a crescut, dar nu spectaculos. Aceasta tendinţă de creştere se va manifesta 
şi în intervalul 2017 – 2020. Procentul de creştere, pentru perioada fiind 2015 – 2020, va avea 
valori apropiate, 42% la nivel naţional, 44% la nivelul regiunii NE şi 46% la nivelul judeţului 
Bacău, ceea ce subliniază apropierea judeţului Bacău de evoluţia de ansamblu a economiei 
româneşti.  
 Numărul de unităţi locale active, în judeţul Bacău a fost în anul 2019 de 12.718 unităţi, 
cu 1.723 unităţi mai multe decât în anul 2013 (+15,7%) şi cu 186 unităţi mai multe decât în anul 
2018 (+1,5%). 
 Continuând analiza principalilor indicatori economico-sociali,în perioada 2015 – 2019, 
precum şi a datelor furnizate de ISE, constatăm că judeţul Bacău tinde să aibă o evoluţie 
pozitivă, indicatorii analizaţi evoluând în sens pozitiv:  
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- creşterea reală a PIB-ul a evoluat de la 2,5% în 2015 la 6,3% în 2019; 
- rata şomajului a scăzut de la 6,6% la 5,7%; 
- câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat)  va creşte de la 1581 lei/salariat la 2320 
lei/salariat. 
 La nivelul regiunii Nord-Est se constată că judeţul Bacău care ocupa, la nivel relativ, 
locul 2, după judeţul Iaşi, începe să piardă poziţia menţionată, în favoarea judeţelor Suceava, 
Botoşani şi chiar Neamţ, la unii indicatori, conform prognozelor până în anul 2020. 

Cele mai multe unităţi locale active, pe activităţi ale economiei naţionale, conform Caen 
Rev.2, în judeţul Bacău au fost în anul 2019 în activitatea comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi motocicletelor (4.239 unități), fiind urmată de secţiunile construcţii 
(1.348 unităţi), industria prelucrătoare (1.309 unităţi), activităţi profesionale, ştiintifice şi tehnice 
(1.145 unităţi). 

La polul opus, cele mai puţine unităţi locale active în anul 2019 din judeţul Bacău s-au 
regăsit în următoarele secţiuni CAEN Rev. 2: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, Industria extractivă, distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, Învăţământ, Activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative. 

Sursa: INS, date prelucrate, Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului 
profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021 

 
 Cele mai mari scăderi de personal s-au înregistrat în: industria extractivă (-49,3%), 
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-
31,3%), distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (-5,5%), 
informaţii şi comunicaţii (-5,4%), construcții (-4,6%). 
 Comparativ cu anul 2018, personalul ce a activat în unităţile locale active din industrie, 
comerţ şi alte servicii din judeţul Bacău a crescut cu 1.033 persoane (+1,3%). Astfel, pe 
secţiuni, au lucrat mai multe persoane în: construcţii, hoteluri și restaurante, sănătate şi 
asistenţă socială, alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale. 
 Nu toate activităţile din economia judeţului au înregistrat creşteri de personal faţă de 
anul anterior. În 2019 faţă de 2018 cele mai mari scăderi se regăsesc în industria extractivă, în 
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, în 
distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, informaţii şi 
comunicaţii, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor. 
 Analizând structura personalului din unităţile locale active din industrie, comerţ şi alte 
servicii din judeţul Bacău la nivelul anului 2019, constatăm că cele mai multe persoane lucrează 
în industria prelucrătoare (31,4%), urmată de comerţ (26,7%) şi construcţii (12,7%), iar cele mai 
puţine persoane se regăsesc în învăţământ (0,5%), producţia şi furnizarea de energie electrică 
şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,7%), industria extractivă (1,4%), alte activităţi 
de servicii colective, sociale şi personale (1,9%), informaţii şi comunicaţii (1,9%). 
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Observaţii şi concluzii cu privire la sectorul IMM pentru judeţul Bacău 
 
 Relizând o analiză a întreprinderilor în funcţie de clasa de mărime, pe baza informaţiilor 
disponibile pe Listă Firme, la nivelul anului 2015, observăm că microîntreprinderile (companiile 
ce au între 0-9 angajaţi), deţin 89,93% din totalul întreprinderilor active la nivelul Municipilui 
Bacău, întreprinderile mici şi mijlocii (companiile ce au între 10-49 angajaţi), deţin o pondere de 
8,13%, întreprinderile mijlocii ce au între 50-249 de angajaţi deţin 1,69%, iar întreprinderile mari 
şi foarte mari cu peste 250 de angajaţi deţin 0,25%. 
 Sectorul IMM-urilor cuprinde 98,06% din totalul întreprinerilor locale active, numărul 
destul de scăzut al întreprinderi mari şi foarte mari, reflectă flexibilitatea mediului de afaceri 
băcăuan, impusă de condiţiile în permanentă schimbare ale economiei şi nu numai. 
 Se impune necesitatea adaptării permanente şi în timp util a învăţământului tehnico-
profesional la nevoile mediului de afaceri, respectând în acelaşi timp, cerinţele de calitate 
impuse. 
 În funcţie de clasa de mărime a întreprinderilor, putem observa o distribuţie diferită o 
ponderilor acestora în funcţie de domeniul CAEN. Astfel, la nivelul anului 2015, în cadrul 
microîntreprinderilor Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor deţine o pondere de 38,39%, urmată de Clasa M - Activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice 11,91% şi Clasa F – Construcţii cu 8,10%. Şi la nivelul intreprinderilor mici 
Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor deţine 
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cea mai mare pondere, de 37,37%, urmată de Clasa C - Industria prelucrătoare cu 19,65% 
respectiv Clasa F – Construcţii, cu 15,89%. Domeniul cu cea mai mare pondere în cadrul 
întreprinderilor mijlocii este Clasa C - Industria prelucrătoare, cu o pondere de 35,11%, urmat 
de Clasa F – Construcţii, cu 18,09% şi la mică diferenţă Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor cu 17,02%. Întreprinderile mari şi foarte 
mari, activează doar în 5 domenii: Clasa C - Industria prelucrătoare, e domeniul predominant cu 
64,29%, urmat de Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor, cu 14,29% iar Clasa F – Construcţii , Clasa D - Producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi Clasa J - Informaţii şi 
comunicaţii, fiecare cu pondere de 7,14%.  

(Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Bacău, 2020 – 2025). 
 

IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 
 
Armonizarea planurilor de şcolarizare prin: 

 respectarea raportul identificat pe piaţa muncii prinindicatorii economici între 
domeniileindustrie – servicii-resurse; 

 reorientarea unităţilor din IPT spre calificările cerute de industrie şi scăderea celor 
care sunt corelate cu domeniul serviciilor; 

 diversificarea ofertei de calificări în cadrul fiecărui sector de activitate / domeniu de 
pregătire. 

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

- Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 
- Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Ponderea crescândă a I.M.M. reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice 
I.M.M., de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:        

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

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

 
Adaptarea calificărilor la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile 
străine şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

- Creşterea nivelului de calificare; 
- Importanţa competenţelor-cheie; 
- Competenţele de comunicare în limbi străine; 
- Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, 

marketing, tehnici de vânzare; 
Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de 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. 

Dezvoltarea Ruralului montan:  
Problematica complexă şi stringentă a ruralului montan, din perspectiva socio-

economică a localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile, conduce la 
nevoia unui program coerent de măsuri în educaţie şi formare profesională, pe următoarele 
direcţii prioritare:  

- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 
planificare strategică în ÎPT a reprezentanțilorinstituțiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul 
montan; 

- Planificarea şi realizarea unor clase cu profil agromontan; 
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- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local; 
- Programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate, cu privire la  

competenţele specifice agriculturii montane.  
 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici. 
 

Concluzii  Implicații pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmul lent de creştere 
Economic din ultimii ani, 
reflectat în dinamică PIB şi a 
productivităţii muncii 

Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi 
formare profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea 
resurselor umane necesare creşterii competitivităţii economice 
regionale. 

Provocări induse calitatea de 
membru a Uniunii Europene. 
Dinamică investiţiilor brute şi a 
investiţiilorstrăine. 

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. 
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 
întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a 
ponderii unor sectoare 
economice (ex.: industria, 
informaţiile şi comunicaţiile), 
în paralel cu scăderea 
ponderii altor sectoare în 
formarea PIB. 

Planurile de şcolarizaretrebuie să reflecte, prin structura 
ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea 
crescută a sectoarelor economice în dezvoltare (ex.: serviciile, 
industria), diversitatea activităţilor industriale, şi nevoile de 
dezvoltare a agriculturii 

Modificări structurale din 
economie evidenţiate prin 
modificări ale ponderilor 
sectoarelor şi activităţilor 
economiei naţionale la 
formarea PIB şi VAB 

Identificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională 
iniţială prioritare pentru dezvoltarea regională 
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 
(inclusive intersectorială) a forţei de muncă. 
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locala (C.D.L.) 
 

Ponderea crescândă a IMM. Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 
diverse. 
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 
generale solide. 
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 
competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe 
antreprenoriale, tehnici de vânzare, marketing etc. 
Adaptăriprin curriculum în dezvoltare locala (C.D.L.). 
Dezvoltarea parteneriatul Şcoală-agenţi economici. 

Respectarea cerinţelor de 
mediu pe baza standardelor 
UE. 

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea 
tehnică generală. 

Sursa: INS, date prelucrate, Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului 
profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2020 

 
2.1.2.a. Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău 

 
 De menţionat că datele sunt preluate din raportările serviciilor publice deconcentrate şi 
din Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Bacău pe perioada 2010-2021, 
aprobată de Consiliul Judeţean Bacău. Conform acestei strategii, judeţul Bacău până în anul 
2021 va ajunge unul dinprincipalele motoare de dezvoltare economică ale Regiunii Nord Est, un 
nod logistic regional şi un model de creştere sustenabilă. Creşterea sa economică, avându-şi 
avangarda în industria de înaltă tehnologie, se va baza pe tradiţia sa industrială, dar va căuta 
să repare dezechilibrele trecutului, tinzând spre convergenţăşi incluziune socială. Trăgându-şi 
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energia din vastul rezervor de talent şi cunoaştere al resurselor sale umane, dezvoltarea sa 
viitoare va fi deopotrivă echitabilă, armonioasăşi prietenoasă mediului înconjurător . 

 
Obiectivele stabilite prin această strategie : 
 
Obiective strategice verticale: 
 
 1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier şi dezvoltarea rurală 
 Potenţialul logistic al judeţului Bacău, este un fundament important al acestui obiectiv şi 
reprezintă un avantaj ce poate fi convertit în oportunitatea afirmării sale ca unul din centrele 
regionale de producţie, distribuţie, depozitare şi comercializare a produselor primare şi a celor 
procesate. 
 Disparitatea de dezvoltare între urban şi rural este o consecinţă a dependenţei populaţiei 
rurale de o activitate agricolă prea puţin productivă, dar şi a stării nesatisfăcătoare a 
infrastructurii şi utilităţilor de bază în mediul rural. Diversificarea economiei rurale şi ameliorarea 
calităţii infrastructurii de bazăreprezintă priorităţi de grad zero pentru dezvoltarea rurală în 
judeţul Bacău. 
 2. Dezvoltarea mediului de afaceri local şi accelerarea procesului de reconversie 
industrială 
 Viziunea de dezvoltare a judeţului pentru următorul deceniu plasează transformarea 
industrialăşi dezvoltarea mediului de afaceri în centrul creşteriieconomice. 
Evoluţiadinspreindustriile extractive şi de prelucrare petrochimicăînspre industrii intensive în 
tehnologie înaltă, care va angrena şi o dezvoltare sincronă a sectorului CDI, a educaţieişi a 
serviciilor conexe, reprezintă reperul central al acestui obiectiv strategic. Acest obiectiv nu poate 
contribui în mod decisiv la materializarea viziunii de dezvoltare fără ca ponderea cheltuielilor 
CDI, publice şi private, să crească, şi fără ca parteneriatele între universităţişi mediul de afaceri 
să fie întărite.  Mediul local de afaceri poate fi dezvoltat prin reducerea unor bariere 
administrative, printr-o atenţie sporităfaţă de nevoile investitorilor, prin sporirea accesului IMM-
urilor la TIC şi servicii de formare pentru resurse umane. 
 3.Valorificarea resurselor energetice regenerabile  
 Acest obiectiv constituie o provocare şi înacelași timp o miză importantă pentru 
judeţulBacău, atâtdin punct de vedere al protecţiei mediului şi creştereacalităţiivieţii locuitorilor 
câtşi din perspectiva dezvoltării economice pe care o pot genera. Valorificarea resurselor 
energetice regenerabile este un obiectiv de dezvoltare cheie, aflat înstrânsălegătură cu alte 
obiective de dezvoltare, cum ar fi: protecţia mediului şi socialul. Punerea în aplicaţie a acestui 
obiectiv se fundamentează pe faptul căjudeţulBacău deţine resurse regenerabile, datorităîn 
principal potenţialului său energetic şi respectiv eolian . 
 4.Promovarea convergenţei economice şi creșterea incluziunii sociale  
 Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea de ansamblu a resurselor umane presupune 
acordarea unei atenţii speciale acelor zone care sunt cel mai afectate de evoluţiapieţei de 
muncă, în cazul judeţului Bacăueste cazul mediului rural dinstânga Siretului. 
 
Obiective strategice orizontale : 
 
1. Creşterea productivităţii economiei prin dezvoltarea resurselor umane  
Îmbunătățirea competenţelor resurselor umane şi creştereamobilităţiişi adaptabilităţii 
angajaţilorreprezintă obiective specifice cheie pentru misiunea creşterii productivităţii 
economice a judeţului Bacău, pentru înfruntarea provocărilor unei pieţe a muncii în permanentă 
schimbare şi pentru asigurarea unei tranziții line a profesioniştilor dinindustriile în declinşi 
agricultură. 
2. Extinderea capacităţii infrastructurii de a stabiliza economia cu scopul îmbunătățirii calităţii 
vieţii în judeţul Bacău  
Identificarea extinderii infrastructurii, drept un obiectiv orizontal, apare ca o alegere 
naturalăavândîn vedere impactul multisectorial al activităţii proiectate să ducă la îndeplinirea 
acestui obiectiv.Fiecare politică din cadrul acestui obiectiv orizontal este orientatăcătre 
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sprijinirea obiectivelor verticale . 
3. Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de a contribui la dezvoltarea durabilă a 
judeţului Bacău 
Acest obiectiv este foarte important datorită efectelor sale asupra obiectivelor verticale de 
dezvoltare. O bună performanţă a autorităţilor locale este în măsură să sprijine atât dezvoltarea 
economică locală datorităflexibilităţiiîninterfaţarea cu investitoriipotenţiali, câtşi o relație mai 
bună cu comunităţile locale. Dezvoltarea localăbazată pe principiile noului management public 
reprezintămijlocul dezvoltării strategice a administrației publice Băcăuane. 
4. Imbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie  
În ceea ce priveşte serviciul de sănătate, problema nu este reprezentată de pregătirea resursei 
umane ci mai degrabă de infrastructurăşi modul de remunerare a personalului medical. 
Problema identificatăînjudeţulBacău este existenţa unei tendinţe de scădere a populaţiei 
şcolare care poate fi asociată cu o serie de factori care se întind de la tendinţele înevoluţia 
demograficăpână la accesabilitatea la serviciul de educaţie în special în zonele din mediul 
rural.Măsurile de atenuare a acestui fenomen, propuse în strategie, se referă la implementarea 
de proiecte de consiliere a familiilor în care acest fenomen se manifestă.Un alt aspect 
important, care urmăreşte dezvoltarea unor politici specifice prinintermediul serviciilor de 
educaţie este legat de educaţia ecologică.În cadrul acestei politici este prevăzută derularea 
unor proiecte care urmăresc acest aspect. 
5. Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile  
Prinrespectareacalităţii mediului, Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Bacău se 
îndreaptăîn primul rând spre asigurarea şi ameliorarea, acolo unde situaţia o impune, a stării de 
sănătate a locuitorilor şi spre asigurarea unui mediu locuibil sănătos pentru generaţiile viitoare  

  
(Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 

2020 – 2025, actualizat 2021) 
  

2.1.3. Piața muncii 
  
 Populaţia activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi gradul de 
ocupare a populaţiei cuprinzând populaţia ocupată civilă şi şomerii înregistraţi. Analizând atât 
populaţia activă şi ocupată civilă în perioada 2013–2020, se constată că s-a înregistrat o 
scădere a acestora în perioada 2013-2016, în mărime absolută, pentru ca perioada 2017-2020 
să aducă o revigorare a populaţiei active şi ocupate civile, ajungându-se la 215,0 mii persoane, 
respectiv 203,5 mii persoane în anul 2020. Şomerii înregistraţi la sfârşitul anului 2020 au fost de 
11,5 mii persoane, cu 4,6 mii persoane mai puţine decât la sfârşitul anului 2013, înregistrându-
se, de fapt, un trend descrescător. 

 



Planul de acțiune al școlii LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI 
 

VERSIUNEA decembrie 2021 

 
33 

(Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 
2020 – 2025, actualizat 2021) 

 
 România a pierdut o parte din populaţia activă a ţării, iar acest lucru va afecta 
economia, susţin specialiştii. Domeniile în care se produce o migrare masivă a forţei de muncă 
sunt sănătatea, învăţământul şi cercetarea. Tot la nivelul ţării, prognoza efectuată de INS la 
orizontul anului 2060) ne demonstrează că din punct de vedere demografic populaţia României 
este în continuă scădere, iar grupa de vârstă 65 şi peste este singura care înregistrează o 
creştere, până în anul 2020, apoi între 2020 – 2060 urmează o scădere a ponderii acesteia în 
total populaţie. 
 (Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 

2020 – 2025, actualizat 2021) 
 
 2.1.3.a. Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante 
înregistrate la AJOFM 

Datele furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău, pentru 
intervalul 2010 – 2015 subliniază poziţia nefavorabilă a regiunii Nord-Est şi a judeţului Bacău 
din perspectiva ratei şomajului, regiunea noastră având o rată a şomajului constant mai mare 
decât media naţională, iar judeţul Bacău constant mai mare decât a regiunii din care face parte. 
Acest trend este îngrijorător atât pentru dezvoltarea economică cât şi pentru latura socială a 
judeţului. 

 
(Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, Bacău, 

2020 – 2025, actualizat 2021) 
 
 Din informaţiile oferite de AJOFM Bacău putem analiza structura comparativă şomaj – 
locuri de muncă vacante, pentru calificările resurse, servicii, profil tehnic, liceu tehnologic: 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru judeţul Bacău: 

❖ cel mai mare număr de şomeri la nivelul judeţului Bacău se regăseşte la nivelul 
domeniilor corelate cu profilul servicii din învăţământul preuniversitar, iar cel mai mic în 
domeniu resurselor şi protecţia mediului; 

❖ pe de altă parte, cele mai multe locuri de muncă vacante se află tot în domeniul 
serviciilor, ceea ce înseamnă că este încă un domeniu în creştere şi poate absorbi forţa 
de muncă. 

❖ (Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, 
Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021) 

 
 2.1.4. Principalele concluzii din analiza pieței muncii 

 
 Armonizarea Planurilor de şcolarizare cu structura ofertei şi proporţional cu nevoile 
pieţei muncii este o necesitate evidenţiată de întreaga analiză, cu următoarele direcţii de 
acţiune: creşterea ponderii pe domeniul tehnic şi scăderea ponderii domeniului serviciilor, 
dezvoltarea agriculturii pe termen lung, dezvoltarea domeniului construcţii pe termen mediu şi 
lung. Realizarea de analize la nivel local în PLAI pentru a defini mai concret oferta planului de 
şcolarizare şi consultarea structurilor implicate în dezvoltarea regională şi locală. 

 Actualizarea calificărilor şi curriculumului. Dinamica economiei necesită calificări şi 
competenţe adecvate cu o mobilitate şi flexibilitate ocupaţională sporită a forţei de muncă. 
Aceasta presupune: 
 Actualizarea permanenta a SPP şi aplicarea încondiţii care să asigure calitatea formării. 

Realizarea de parteneriate. Ponderea crescândă a IMM solicită sistemului IPT un răspuns 
adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 
diverse.Acest deziderat se poate realiza prin:  

- Elaborarea CDL în parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local; 
- Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care să permită 

flexibilitatea profesională şi ocupaţională; 
- Actualizarea competenţelor în același ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţei forţei de 

muncă;  
- Dezvoltarea de competenţe care pot asigura căutarea şi/sau crearea propriului loc de 

muncă (ex:competenţe antreprenoriale);  
- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieți;  
- Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţii de ocupare. 

Dezvoltarea competențelor de protecţie a mediului, ca răspuns la cerinţele de mediu 
conform standardelor UE: 

- Este necesară dezvoltarea de competenţe corespunzătoare protecţieimediului în cadrul 
pregătirii tehnice generale, pentru toate calificările şi competenţe specializate pentru calificările 
ce presupun activităţi legate de mediu. 
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2.1.5. Implicațiile pentru IPT 

 Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii în funcţie de potenţialul economic 
al judeţului,  

 Creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie, în special în mediul rural, prin creşterea 
ofertei de formare continuă; 

 Dobândirea de competenţe prin asigurarea instruirii practice la agenţi economici,  
 Analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de perspectivă pentru dezvoltarea 

judeţului; 
 Oferirea de servicii de orientare şi consiliere de la intrarea în sistemul de formare;  
 Recalificarea cadrelor  didactice pentru calificări solicitate pe piaţa muncii; 
 Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţiica domeniu major de intervenţie 

în restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea 
competenţelor cheie; 

 Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, a persoanelor 
provenind din grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere 
socio-economic şi expuse riscului de excluziune socială (în special minoritatea romă, 
tinerii care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, populaţia cu venituri 
scăzute, persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, etc.); 

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

 Stabilirea de parteneriate active cu partenerii sociali în vederea creşterii gradului de 
absorbţie a absolvenţilor din TVET; 

 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare profesională  
 Oferirea de alternative prin forme de învăţare (seral, frecvență redusă, învăţământ la 

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

unităţilor IPT ca furnizor FPC şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă; 
 Consilierea elev - părinte în alegerea carierei, informarea privind tendinţele înregistrate 

pe piaţa forţei de muncă; 
 Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor elevilor şi a 

achiziţiilor anterioare  

(Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, 
Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021) 

 
Concluzii 
 
 populaţia şcolarizată în preşcolar este în creştere datorită creşterii demografice; 
 scăderea semnificativă la nivel gimnazial şi primar poate fi determinată de pierderile de 

populaţie şcolară la tranziţia de la un nivel la altul de şcolarizare, migraţiei forţei de muncă, 
rata natalităţii foarte mică; 

 Populația școlară din învățământul liceal, profesional și postliceal este după mediul de 
rezidență predominant din mediul urban în timp ce în învățământul gimnazial mediul 
predominant este rural, după distribuția pe categorii de sex în învățământul gimnazial și 
liceal este echilibrată, în cazul învățământului profesional băieții sunt predominanți. 

 menţinerea populaţiei şcolare la nivel liceal şi profesional poate fi justificată de introducerea 
învăţământului obligatoriu de 10 clase, acordarea de burse şi bani de liceu; 

 există o reducere îngrijorătoare a formării pe nivel 5 (şcoală postliceală), sub media regiunii 
NE care se datorează preferinţei de a accede în învăţământul superior şi a taxelor ridicate; 
se speră că prin subvenţionarea acestui nivel de către MEN calificările vor deveni mai 
atractive şi va creşte interesul pentru şcoala postliceală. 
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2.1.5.a. Principalele concluzii în din analiza Î.P.T. județean 

Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

CONCLUZII DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT 

Concluzii desprinse din 
contextul european de politici 
în educaţie şi formare 
profesională 
 

 Creşterea șanselor de ocupare a absolvenţilor de 
învăţământ profesional; 

 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 
 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 
 Promovarea şanselor egale pentru participare la 

piaţa muncii 
 Creştereaimplicăriişcolilordin ÎPT în programe de 

măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă. 
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

profesională 
 Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii educaţiei şi 

formării profesionale în IPT conform proiecţiilor (cca. 50 % 
din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări 
de nivel mediu rezultate din programe de educaţie şi 
formare profesională) 

Concluzii desprinse din 
asumarea contribuţiei ÎPT 
pentru îndeplinirea celor 3 
priorităţi din Strategia Europa 
2020 pentru creştere 
inteligentă, durabilă şi 
inclusivă 
 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi 
piaţa muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în 
planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională. 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor 
(EQF); 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, 
prinînvăţământul general, profesional şi superior şi prin 
formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau 
informală, a competenţelor solicitate pentru angajare în 
formarea continuăşi pe piaţa muncii. 

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare 
moderne care să asigure competenţe-cheie şi excelenţa. 

Concluzii desprinse din 
contextul educaţional 
 

 Realizarea unor legături compatibile între ciclurile de 
învăţământ şi cerinţele unei educaţii moderne  

 Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera 
tehnologică) şi al şcolii postliceale. 

 Modernizarea şi descongestionarea curriculumului. 
 Susţinereaşi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul 

vieţii prin implementarea şi diversificarea programelor în 
domeniul educaţiei adulţilor 

Concluzii desprinse din 
contextual demografic 
 

 Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe 
termen lung trebuie săţină cont implicaţiile scăderii 
demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu 
fenomenul de îmbătrânire demografică. 

 Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice 
princreşterea ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şi 
oferte de formare profesională pentru adulți. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

Raportul număr elevi/număr 
norme didactice 

 Crearea consorţiilor şcolare în vederea realizării 
transferului de elevi şi normarea personalului didactic în 
cadrul aceluiași consorţiu. 
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Resursele umane din ÎPT  Măsurile privind dezvoltarea profesională a 
personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze: 
competenţele metodice;actualizarea competenţelor de 
specialitate cu accent pe noiletehnologii şi schimbările 
organizaţionale din mediul economic; competenţe aferente 
noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

 Reducerile prognozate pentru populaţia ocupată în 
învăţământ cauzate de reducerea previzionată pentru 
populaţia şcolară atrage după sine identificarea şi 
planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în cadrul 
sistemului, reconversie profesională, măsuri compensatorii 
(prevenirea abandonului şi oferte de formare profesională 
pentru adulți etc.). 

Resursele materiale şi 
condiţiile de învăţare 
 

 Necesitatea derulării programelor de dotare cu 
echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. 

 Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită 
dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional şi 
local. 

 Necesitatea unor programe de reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii, o planificare strategică a 
intervenţiilor la nivel de judeţşi regiune, aprobate de 
structurile parteneriale locale şi regionale 

 Înfiinţarea consorțiilor şcolareîn vederea utilizării în 
comun a spaţiilor şcolare, echipamentelor didactice, săli de 
sport, cămine, cantine şcolare 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES 

Mecanismele decizionale şi 
descentralizarea funcţională 
în TVET 

 Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi 
creşterea rolului partenerilor sociali în planificarea ofertei şi 
antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale 
inclusiv accesarea finanţărilor. 

 Atragerea agenţilor economici în efortul de 
planificare pe termen lung în ÎPT. 

 Promovarea reţelelor parteneriale între şcoli. 

Asigurarea calităţii în IPT  Solicitarea vizitelor experţilor ARACIP pentru 
acordarea autorizării de funcţionare provizorie  

 Depunerea documentaţiei şcolilor în vederea 
acreditării şcolilorIPT pentru noi calificări solicitate 
de piaţa muncii. 

Serviciile de orientare şi 
consiliere 
 

 Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui 
indicator calitativ de evaluare a activităţii serviciilor de 
orientare şi consiliere  

 Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului 
de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, 
cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de 
elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie 
informată în alegerea carierei, respectiva traseului de 
pregătire. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere în 
educaţie 
Gradul de cuprindere în 
educaţie 

 Creşterea accesului la educaţie pentru elevii din 
grupele de vârsta 15-18 ani, 19-23 ani şi pentru cei 
proveniţi din mediul rural. 

 Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii 
serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile 
expuse riscului. 
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Rata abandonului şcolar, pe 
niveluri de educaţie ISCED 
 

 Atragerea spre şcoală a elevilor prin programe 
guvernamentale şi burse la nivel local pentru diminuareaşi 
prevenirea abandonului şcolar în special în mediul rural, în 
comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de 
migrarea populaţiei, zonele dezavantajate poluri ale 
sărăciei 

Rata de absolvire, pe niveluri 
de educaţie ISCED 
Rata de succes 
Rata de tranziţie în 
învăţământul liceal  

 Asigurarea accesului la educaţie, la serviciile de 
orientare şi consiliere. 

 Stabilirea ţintelor măsurabile privind ratele de 
tranziție la următorul nivel de calificare în perspectiva 2020 
(rata abandonului şcolar timpuriu să nu depășească 10%), 
şi cel puţin 35% dintineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de 
învăţământ terţiar). 

Rata de părăsire timpurie a 
sistemului de educaţie 
 

 Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie la 
nivel naţional (19% în 2006) este de aproape două ori mai 
mare decât ţinta UE care prevede o rată medie de abandon 
şcolar timpuriu de maxim 10%, până în 2020. 

 Programe guvernamentale şi locale pentru 
diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului 
educaţional. 

Procentul elevilor cu nivel 
scăzut al competenţelor de 
citire/lectură (PISA) 
Ponderea populaţiei cu vârste 
cuprinse între 20-24 de ani 
care au absolvit cel puţin 
învăţământul secundar inferior 

 Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de 
învăţare (în special cei dincategorii defavorizate). 

 Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi 
încurajarea progresului individual. 

 Încurajarea participăriitinerilor la o formă de educaţie 
astfel încât ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-
24 de ani care au absolvit cel puţinînvăţământul secundar 
inferior să fie apropiată de valoarea din UE. 

Rata de participare în 
formarea continuă a populaţiei 
adulte (25-64 ani) 
 

 Implicarea asociaţiilor şi a ONG-urilor pentru 
reducerea diferenţelor privind rata de participare la educaţie 
pe tot parcursul vieţiidintre România şi UE (participare de 
1,5% în România faţă de 9,3% media UE). 

 Derularea de proiecte cu finanţare europeană 
princare se doreşte susţinerea formării continue a adulţilor 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Impactul sistemului de 
învăţământ tehnic asupra ratei 
şomajului 
 

 Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţă. 
 Programe de consiliere şi orientare. 
 Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a 

inserţieiprofesionale a absolvenţilor. 
 Colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea 

verificării bazelor de date dinşomaj cu noile trasee şi 
finalităţi ale sistemului de educaţieşi formare profesională. 
 Realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - 

ISJ pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor 
 Monitorizarea administrativă a inserției absolvenţilor 

prin parteneriatul AJOFM - ISJ 
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Rata de inserție a absolvenţilor 
la 6 luni de la absolvire, pe 
niveluri de educaţie. 
Gradul de utilizare a 
competenţelor dobândite de 
absolvenţi la locul de muncă. 
 

 Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi 
angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul de utilizare 
a competenţelorşi alte informații utile privind finalităţile 
sistemului de educaţie şi formare profesională. 

 Sondaje proprii efectuate direct de cătreşcoli. 
 Sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la 

nivel local/ regional prinintermediul unor organizaţii / 
instituţii specializate. 

 Accesarea proiectelor POSDRU 
privindinserţiaprofesională sau derularea acestora în 
regiunea NE în colaborare cu alte regiuni. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT 

Evoluţia planurilor de 
şcolarizare. 
Analiza ofertei curente. 
Ţinte pe termen mediu pe 
domenii de pregătire. 
Oferta şcolilordin ÎPT pentru 
formarea adulţilor. 
Reţeleşcolare. 
Parteneriatul cu întreprinderile. 
 

 Adaptarea ofertei la cerinţelepieţei muncii prin 
proiectarea adecvată a planurilor de şcolarizare pe 
domenii/profile şi calificări în perspectiva anului 2020. 

 Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în 
regiunea NE şi în judeţ 

 Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul 
lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul 

 Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu 
impact în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor. 

 Înființarea de noi reţele şcolare şi dezvoltarea 
reţelelor şcolare existente. 

 O mai buna colaborarea a şcolilorIPT cu agenţii 
economici din domeniu în cadrul parteneriatelor şcoală-
întreprindere 

(Sursa: Planul de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, PLAI, 
Bacău, 2020 – 2025, actualizat 2021) 

 
2.1.5.b. Principalele concluzii în privința dezvoltării Î.P.T. în Liceul Tehnologic Onești 

 
 Prin urmare, principalele concluzii extrase în privința dezvoltării Î.P.T. în școala noastră, 
concluzii care stau la baza măsurilor adoptate pentru asigurarea calității în învățământul 
profesional și tehnic din liceul nostru, sunt: 

 Încheierea de parteneriate şcoală – comunitate, şcoală – agenţi economici, 
şcoală – parteneri sociali 

 Diversificarea ofertei de curriculum opţional care să permită definirea identităţii 
şcolilor şi promovarea competitivităţii în rândul acestora 

 Optimizarea planurilor de învăţământ, cu precădere a celui tehnic 
 Adaptarea planului de şcolarizare la piaţa forţei de muncă 
 Elaborarea programelor de reconversie profesională şi formare continuă a 

adulţilor (postliceală, frecvenţă redusă) pe baza unor prognoze referitoare la transformările 
structurale care se produc 

 Creşterea numărului de elevi care beneficiază de sprijin material 
 

  Analizând graficele şi statisticile elaborate de către comisiile de experţi care au întocmit 
PLAI 2020 – 2025 şi sesizând discrepanţele mari în repartizarea dotărilor pe domenii (ex. 
industrie-servicii) în judeţul Bacău, putem afirma că nevoile de competenţe previzionate pentru 
piaţa muncii la nivel local pentru domeniile Tehnic și Servicii certifică adaptarea ofertei noastre 
educaţionale astfel încât aceasta să răspundă aşteptărilor şi necesităţilor factorilor interesaţi, 
partenerilor actuali şi potenţiali. 
 Scopurile educaţionale ale Liceului Tehnologic Onești sunt formulate în conformitate cu 
priorităţile regionale şi locale și se regăsesc în cerinţele şi nevoile economiei, pieţei muncii şi ale 
elevilor. 
 Analiza mediului extern şi autoevaluarea şcolii a condus la formularea unor concluzii 
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clare, conform cărora priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, identificate 
la nivel regional (PRAI ) şi local ( PLAI ), au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, 
necesitând  asigurarea premiselor pentru dezvoltarea continuă. Au fost identificate noi priorităţi 
ale şcolii pentru perioada următoare (2020-2025), care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni 
prin Planul de Acţiune al Şcolii.    
 
 2.2. Analiza mediului intern – autoevaluarea 

 
 Implementarea Reformei învăţământului a determinat adăugarea unor componente noi 

culturii organizaţionale, însumate în obiective pe termen lung : 

 gândirea strategică pe termen considerat ; 
 considerarea tendinţelor de dezvoltare economică a zonei ; 
 investigarea aspiraţiilor tinerei generaţii ; 
 armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local şi cu opţionalele şcolii ; 
 calitatea ofertei educaţionale şi funcţia ei educativă ; 
 dezvoltarea parteneriatelor cu grupurile de interes ; 
 ameliorarea climatului din şcoală  
 atragerea de resurse financiare, altele decât cele de la buget - un pas spre autonomia 
şcolii ; 
 formarea continuă a personalului didactic ; 
 atragerea grupurilor de interes în managementul şcolii; 
 sprijin pentru dezvoltarea personală a elevilor; 
 aplicarea strategiilor moderne de învăţare, cu principiul fundamental al învăţării centrate 
pe elev; 
 egalizarea şanselor de învăţare şi educaţie; 
 utilizarea variantelor moderne de evaluare şi mai ales a autoevaluării, înlocuirea notelor 
cu descriptori de performanţă. 

 
2.2.1. Predarea şi învăţarea 

 2.2.1.a. Acțiuni derulate la nivelul școlii pentru promovarea învățării centrate pe 
elev, desfășurarea de activități de identificare a nevoilor și stilurilor individuale de 
învățare în vederea valorificarii lor în programele de învățare 

 
 Se aplică metodele de învăţare individualizată axată pe elev pentru obţinerea unei 

maxime eficienţe a demersului didactic, deoarece structura colectivelor de elevi este 
eterogenă: există elevi cu potenţial intelectual ce se încadrează în limitele normale dar şi 
elevi cu probleme de sănătate mintală şi fizică, iar nivelul cunoştinţelor acumulate la 
gimnaziu este diferit. 

 Derularea programului de identificare şi valorificare a stilului de învăţare pentru toți elevii 
din școală (etapa identificării stilurilor de învățare pentru 100% din elevii prezenți, înscriși 
în fiecare clasă, pe baza chestionarului) 

 Se utilizează metoda learning by doing în special la disciplinele de specialitate prin 
repartizarea unor sarcini de lucru individuale, pe grupe de lucru, cu itemi precişi; de 
asemenea se urmărește corelarea permanentă a informaţiilor noi cu exemple concrete 
legate de calificarea pentru care se pregătesc elevii. Sunt vizate formarea abilităţilor şi 
deprinderilor specifice fiecărei calificări prin corelarea conţinuturilor în cele 3 etape de 
instruire: ore de teorie- laborator tehnologic - instruire practică. 

 Materialele didactice utilizate chiar şi la disciplinele de cultură generală sunt adecvate 
calificării clasei respective. 

 În procesul de predare – învăţare - evaluare se pune accent pe activizarea elevilor, de 
exemplu prin realizarea portofoliilor individuale. 

 Pentru evaluarea progresului se combină evaluarea cu autoevaluarea şi interevaluarea. 
 Calitatea predării-învăţării este asigurată de personal calificat pentru toate meseriile, la 

un nivel ridicat de pregătire profesională: etapa valorificării  testării la profesori –exemple 
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de buna practică pe stiluri de învăţare şi metode active de învăţare, ore de inter-
asistenţă, întâlniri de lucru, la nivelul ariilor curriculare. 

 Personalul didactic participă activ la activităţi de perfecţionare: cursuri de perfecţionare, 
activităţi metodice, schimburi de experienţă cu alte şcoli. 

 Toți elevii au avut posibilitatea ca în lunile martie și aprilie să-și exprime opțiunile pentru 
oferta CDȘ/CDL, pe baza cărora s-a finalizat și aprobat oferta CDȘ/CDL pentru anul 
anul școlar 2021-2022 

 Implicarea cadrelor didactice în diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare, 
menite să atragă elevii către spaţiul educativ şcolar. 

 
 2.2.1.b. Adaptarea activităților de predare-învățare în vederea asigurării egalității 
de șanse în dezvoltarea personalității elevului și a integrării lui sociale 
 Întocmirea schemelor orare şi a orarului şcolii respectând cerinţele psihopedagogice 
 Activitatea desfășurată în cadrul Comisiei pentru Curriculum și Curriculum adaptat, care 

a desfăşurat un program de educaţie incluzivă - diseminare privind problematica C.E.S, 
actualizarea procedurii de identificare şi incluziune a elevilor cu CES, elaborarea 
instrumentelor metodologice specifice procedurii CES în vederea lucrului individualizat 
cu aceştia 

 realizarea  bazei de date cu elevii cu nevoi speciale prin derularea activităților de  
identificare şi valorificare a stilului de învăţare al elevilor 
 

 2.2.1.c. Desfășurarea de activităţi de inovaţie în domeniul didactic în vederea 
derulării de programe de învățare de calitate 
 elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, 

adaptate pe niveluri de dificultate; 
 utilizarea de metode moderne de predare-învăţare si evaluare: portofoliu, proiect, 

referat, studiu de caz, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda palariilor gânditoare 
etc. 

 utilizarea sistemului AEL cu lecții SIVECO și lecții proprii 
 desfăşurarea de activităţi interdisciplinare utilizând metode active 
 aplicarea si interpretarea unui chestionar de evaluare a cadrelor didactice și a unității 

școlare de către elevii/ părinții elevilor  din școala noastră (rezultatele au evidențiat faptul 
că elevii vad procesul instructiv-educativ ca fiind unul de calitate, iar profesorii 
desfășoară acivități didactice de calitate 
 

 2.2.1.d. Elaborarea şi derularea de programe de învăţare formativă  

 lărgirea domeniului educaţional prin derularea de activităţi cu caracter educativ care 
vizează:  
o formarea spiritului civic şi voluntar;  

-“Tranziția de la gimnaziu la liceu” - activități de educație parentală realizate în 
parteneriat cu UNICEF, Agenția ”Împreună” și HoltIS; 
- proiect școlar cu activități  de voluntariat și activități educaționale care urmăresc  
reintegrarea copiilor și tinerilor cu dizabilități din Centrul de Servicii Sociale 
Alexandra, Onești. 
- Prevenirea traficului de persoane și a exploatării sexuale în România – proiect 
educațional în parteneriat cu Asociația eLiberare; 
- Parteneriat cu Primăria Onești concretizat în acţiuni de plantare a copacilor în 
împrejurimile liceului, Onești-ului. 
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Activități educative școlare și extrașcolare, desfășurate anul școlar 2020-2021: 

 

NR.CRT. ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABILI 

1. “Bun venit la scoală!”- festivitatea de 
deschidere a anului școlar 2020-2021 

13  Sept. Conducerea școlii 
Cadre didactice 

2. “Diversitate cultural în Europa”- Ziua 
europeană a limbilor; realizarea unui 
portofoliu tematic.   

27  Sept. Prof. Vasiloiu N., Pavel R., 
Damian C. 
Suciu I., Călin R. 

3. Ziua Mondială a Educației-  Dezbateri 
privind “problematica actuală  și de 
viitor a sistemului educațional din 
România”. 

6  Oct. Directori 
Cadre didactice 
 

4. “Copiii si alimentația sanatoasă”- 
Ziua mondială a alimentatiei. 

15  Oct. Prof. Rotaru V, Ichim Oana, 
Sprinţeroiu I., Gănguţ M. 

5. “Să cinstim istoria patriei” -Ziua 
armatei române: dezbateri, intâlniri 
cu reprezentanți ai armatei, vizionare 
film documentar. 

25  Oct. Profesori istorie, diriginți, 
Prof. Hanganu N. 

      6. “Impreună de Halloween!”- parada 
dovlecilor/costumelor -concurs, 
expozitie. 

1  Novp. Cadre didactice, elevi 
Prof. Pavel R., Suciu I., 
Damian C. 

7. Activitați de prevenire si combatere a 
consumului de alcool, tutun, droguri, 
substanțe etnobotanice, trafic de 
persoane -dezbateri, chestionare. 

Nov.  Prof. Foltache D.,Petcu D., 
Gănguţ M., Şorgot V., Stanciu 
O., Gavrilă M., Pamfile G., 
Hîrjanu T. 

8. Săptamana Educației Globale 
,, Schimbări climatice” - dezbateri în 
cadrul orelor de dirigenție. 

22-26 nov. Cadre didactice, diriginţi, 
consilier educativ 
 

9. Ziua Recunostinței -dezbateri la clasă 24 nov. Profesori limba engleza: 
 Suciu I., Pavel R. 

10. 1 Decembrie- Ziua Naționala a 
României. 
-Vizionare imagini Power-Point, 
momente artistice dedicate Zilei 
Naționale, depunere de coroane; 

 1 Dec. Profesori istorie, religie 
Hanganu N., Cristea I., 
Gavrilă M., Butoi V., Petcu V. 

11. Ziua internațională a persoanelor cu 
dizabilităţi -Activităţi de voluntariat. 

3 Dec.  Prof. Pîntea M.,diriginţi, 
consilier educativ 

12. Serbarea de Craciun 
Obiceiuri de Crăciun- colinde, 
scenete 

20  Dec. Cadre didactice, consilier 
educative, prof. Cristea I., 
Vasiloiu N., Ichim O., Gănguț 
Mina, Pleşu I., Călin R. 

13. “Eminescu- veșnic tânăr”      -activitați 
dedicate poetului național al 
României 
-poezii, eseuri, prezentări power-
point. 

  15  Ian. Profesori de limba româna 
Vasiloiu N., Călin R.,  Suciu I. 

14. “ Să cinstim istoria patriei”- 24 
ianuarie- Ziua Unirii Principatelor 
Române. 
-Panouri tematice, expoziții de 
desene, dezbateri, eseuri. 

  24  Ian. Profesori de istorie 
Hanganu N. 
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15. “Eminescu- veșnic tânăr”      -activitați 
dedicate poetului național al 
României 
-poezii, eseuri, prezentări power-
point. 

  15  Ian. Profesori de limba româna 
Vasiloiu N., Călin R., Suciu I. 

16. “ Să cinstim istoria patriei”- 24 
ianuarie- Ziua Unirii Principatelor 
Române. 
-Panouri tematice, expoziții de 
desene, dezbateri, eseuri. 

  24  Ian. Profesori de istorie 
Hanganu N. 

17. Ziua Internațională Anti-Bullying 30 Ian Cadre didactice 

18. Ziua protectiei consumatorului 
-Mape tematice, panouri, prezentari 
power-point. 

  15  Mar. Prof. Vasiloiu N., Foltache D., 
Petcu D. 

19. Ziua Internațională a Francofoniei 
-Dezbateri, mape tematice, desene, 
concurs. 

20 Mar. Profesori de limba franceza 
Damian C. 

20. Ziua internationala a apei- 22 martie 
-Dezbateri, prezentari power-point, 
mape tematice 

22  Mar. Prof. Plesu I., Foltache D., 
Hanganu N. 

21. Programul- Școala Altfel „Să știi mai 
multe, să fii mai bun!”. 

11-15 Apr. Diriginți, profesori, consilier 
educativ 

22. 9 Mai- Ziua Europei 
-Dezbateri, pliante, mape tematice, 
prezentare power-point 

9  Mai Cadre didactice 
Consilier educative 
Prof. Pleșu I., Șorgot V., 
Stanciu O., Brăila J. 

23. Ziua Eroilor 
-Depunere de coroane  la 
Monumentul Eroilor 

17 mai Consilier educativ 
Prof. Iftimie C., Şorgot V., 
Stanciu O., Hanganu N. 

24. Zilele Liceului- Ziua porților deschise. 
Activităţi de promovare a imaginii 
liceului in comunitate (activitate ce se 
va desfăşura pe tot parcursul anului 
şcolar). 

Mai  Toţi profesorii liceului 

25. 
 

 

Ziua internaționala a Copilului 
-Excursii, drumeții, discuții 

1  Iunie Profesori, elevi 
 

26. Ziua mediului inconjurator-5 iunie 
-Dezbateri, pliante, prezentari power-
point, discuții 

5  Iunie Cadre didactice 
Consilier educativ 
Prof. Iftimie C., Pamfile G., 
David F., Pleșu I. 

27. Cercuri pe discipline Conform 
planificării 

Cadre didactice 

28. Vizionare de spectacole, teatru, film Conform 
planificării 

Cadre didactice 

 
 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 
 Materialele şi resursele didactice contribuie în mod hotărâtor la implementarea 
metodelor activ-participative axate pe elev de predare-învăţare, la activizarea elevilor, la 
formarea de abilităţi, priceperi şi deprinderi specifice meseriei și de asemenea asigură calitatea 
corespunzătoare a demersului didactic. 
 Conform inventarului acestea sunt: 

 3 corpuri de clădire: corp C - TCR cu 10 săli clasă, corp B – Bd. Republicii, cu 12 
săli de clasă, corp A – str. Aurora, cu 16 săli de clase, cabinete și laboratoare 
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 6 ateliere şcolare (mecanic, electric, sudură) 

 Atelier auto reparaţii 

 Atelier întreţinere 

 Cabinete: 2 profil auto și electric; 

 Laboratoare: 2 de cultură generală: fizică și chimie, 2 de informatică, 2 de AeL, 1 
laborator de Alimentație publică 

 2 săli de sport, 2 terenuri de sport, sală de fitness 

 2 biblioteci şcolare / Centru de informare şi documentare 

 Grupuri sanitare: 12 

 Parc auto: microbuz transport elevi; 3 autoturisme „Dacia Logan” de şcoală,  
motocicletă „Minsk”, autopapuc „Dacia”, automacara, autobasculantă „Saviem” 
cu remorcă . 

 Secretariat: 3 spaţii 

 Spaţii destinate echipei manageriale: 3 

 Contabilitate 

 Casierie 

 Birouri administraţie: 3.  
 Surse: inventarul şcolii. 
. 

 
2.2.3. Rezultatele elevilor 

 
 La nivelul şcolii s-au derulat acțiuni pentru: 

a). Implicarea elevilor în obţinerea feed-back-ului şi evaluarea propriului progres şcolar 

 eficientizarea metodelor şi instrumentelor moderne de învăţare prin folosirea în 
evaluarea formativă a procedurilor de autoevaluare, autoapreciere şi automotivare, în 
rândul elevilor, inclusiv evaluarea online, pe platforma Google Classroom; 

 organizarea de pretestări interne la disciplinele cuprinse în examenele finale (română, 
matematică, disciplinele de specialitate) cu precădere în mediul online; 

 elaborarea şi implementarea graficului şi a programelor (inclusiv a planificărilor) orelor 
de consultaţii ale profesorilor de cultură generală şi de specialitate pentru examenul de 
sfârşit de ciclu şi pentru elevii cuprinşi în programe individualizate; 

 elaborarea şi implementarea orarului de consultaţii ale îndrumătorilor de proiect, pe 
platforma Google Classroom,  pentru clasele a XI-a, învățământ profesional de 3 ani şi a 
XII-a, liceu tehnologic, în vederea susţinerii proiectelor de atestare a competenţelor 
profesionale. 
 
b). Elaborarea şi implementarea programelor de îmbunătăţire şi valorificare a nivelului 

de pregătire şcolară 
 - diagnosticarea, în urma feedback-ului permanent realizat prin diverse metode 

(chestionare, evaluare iniţială, sumativă, portofoliu, autoevaluare), a nivelului de pregătire 
şcolară şi profesională a elevilor cuprinşi în programele de învăţare propuse de şcoală; 

 - elaborarea şi implementarea unor programe de îmbunătăţire pentru elevii ce 
înregistrează un nivel scăzut al performanţelor sau în pregătirea de bază sau de specialitate din 
motive obiective sau subiective (corigenţi, nivel scăzut de adaptare, nivel scăzut al motivaţiei 
şcolare, probleme de sănătate, probleme familiale, naveta etc); 

 - elaborarea şi implementarea unor programe de valorificare a potenţialului ridicat 
pentru elevii ce înregistrează rezultate foarte bune în diverse programe de învăţare propuse în 
şcoală (pregătire intensivă pentru olimpiade la disciplinele de cultură tehnică, constituirea 
cercului de știință, de tehnică, de informatică de arte, etc.); 

- continuarea programului remedial, în mediul online, pentru elevii claselor de liceu, zi și 
seral în cadrul proiectului ROSE, aflat în anul IV de desfășurare (2021 - 2022). 

 
c). Încurajarea elevilor în asumarea responsabilităţii pentru propriul progres, succes şi 
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certificare şcolară 
  Din analiza situaţiei la învăţătură din anul şcolar 2020-2021, reies următoarele 

concluzii: 

 elevii cu situaţii şcolare neîncheiate sunt în număr mic, ceea ce denotă preocupare din 
partea acestora, seriozitate şi responsabilitate pentru actul didactic; 

 Un procent de 23,52% de promovare a examenului de bacalaureat la nivel de liceu și 
respectiv o rată de 88,23 % de participare la examenul de bacalaureat la nivel de liceu, 
în anul școlar 2020 - 2021; 

 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, zi și respectiv a XIII-a liceu, seral, înscrişi la 
examenul de certificare a competenţelor  profesionale, au promovat acest examen; 

 au promovat examenul de certificare a calificării profesionale un procent de 100% din 
totalul elevilor de clasa a XI-a, învățământ profesional de 3 ani înscriși la acest examen. 

      (sursa: statistici secretariat) 
 

2.2.4. Consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor 
 Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

→ Atragerea elevilor de clasa a VIII-a şi realizarea planului de şcolarizare propus: 

 elaborarea ofertei educaţionale ţinând cont de concluziile din Planul Regional de Acţiune 
pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional şi Planul Local de Acţiune;  

 derularea unui program de marketing educațional, care s-a desfăşurat în şcolile 
gimnaziale-target, având ca beneficiari direcţi un număr estimativ de 1300 de 
elevi de clasa a VIII-a din municipiul Onești și zonele limitrofe 

 
→ Oferirea de sprijin, consiliere şi orientare vocaţională 

 Prin programele educative, cele de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, peste 
80% din elevii liceului nostru, din clasele terminale (a XI-a, profesională și a XII-a, liceu) 
au primit sprijin pentru căutarea, înţelegerea şi asimilarea de informaţii (accesul la 
programele educative desfăşurate în şcoală şi în afara ei, informaţii pe diverse teme şi 
probleme ridicate de elevi, informaţii OSP), atât face-to face, dar și prin activități de 
consiliere la clasă, în mediul online. 

 derularea activităţilor educative ale unităţii şcolare,desfăşurate conform obiectivelor 
stabilite prin Planul Managerial Educativ şi cel al Consilerului Educativ, în funcţie de 
direcţiile educative sugerate de către inspectorul de specialitate, dar şi de problemele 
specifice şcolii;   

 monitorizarea periodică a conţinutului documentaţiei pentru orele de consiliere şi 
orientare, cât şi a activităţilor educative derulate în aceste ore prin asistenţe realizate de 
consilierul cu programe şi proiecte educative şi consilierul educativ. 

 iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extracurriculare ce vin în 
completarea  activităţilor desfăşurate  în  cadrul ariei curriculare „Consiliere şi orientare”,  
conforme cu Planul Managerial Educativ  

 derularea programului de consiliere şi orientare şcolară şi profesională prin activități 
desfăşurate în colaborare cu școlile generale din zonă, distribuirea de pliante informative 
privind oferta instituţională 

 desfăşurarea activităţilor manageriale în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală pe piaţa 
muncii desfăşurate conform obiectivelor stabilite în PAS 2020- 2025; 

 Realizarea unor studii de informare cu privire la integrarea elevilor absolvenţi (de clasa a 
XI-a, învățământ profesional de 3 ani şi clasa a XII-a)  în câmpul muncii sau în 
următoarele niveluri de şcolarizare (nivelul şcolar obligatoriu, postobligatoriu şi nivelul 
şcolar universitar).  

 
 Din totalul absolvenţilor nivelului 3 un număr mare se înscriu pentru continuarea 

studiilor, peste 37 %. 
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2.2.5. Calificări şi curriculum 
A. Calificări 

 Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 
 Identificarea şi adaptarea calificărilor unităţii şcolare la nevoile beneficiarilor şcolii (elevi, 
agenţi economici) şi la cerintele externe; 

 Consultarea agenţilor economici de profil cu privire la necesităţile proprii identificate în 
activitatea curentă şi la trendul pieţii muncii – prin sesiuni de informare şi stabilire de 
priorităţi comune; 

 elaborarea şi aplicarea de chestionare elevilor de clasa a IX-a, şi părinţilor acestora cu 
privire la succesul calificărilor şi specializărilor şi la aşteptările acestora. 

 Elaborarea, adaptarea şi îmbogăţirea curriculum-ului pentru a răspunde cerinţelor 
identificate la nivelul agenţilor economici, al comunităţii locale şi al elevilor. 

 desfăşurarea acțiuni de informare şi consultare a elevilor în vederea elaborării şi 
implementării CDL-urilor; 

 elaborarea de convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi agenţii 
economici în vederea elaborării în parteneriat a CDL-ului şi derulării instruirii practice a 
elevilor în condiţii similare cu cele de pe piaţa muncii. 
Evaluarea sumativă a rezultatelor implementării curriculei şi a succesului calificărilor pe 

piaţa muncii în vederea optimizării viitoare a acestora. 

 derularea unor acțiuni de stabilire a gradului de inserţie socio-profesională a 
absolvenţilor de liceu şi învățământ profesional în domeniul specializării sau calificării 
dobândite; 

 aplicarea de chestionare agenţilor economici parteneri cu privire la eficienţa aplicării 
CDL-ului şi a parcurgerii stagiilor de practică. 
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     B.Curriculum 
 

CENTRALIZATOR DISCIPLINE OPŢIONALE 
aprobate pentru anul şcolar 2020- 2021 

 

Nr. 
crt. 

Denumire opţional Clasa Nume cadru didactic 
propunător 

PROGRAMUL ”A DOUA ȘANSĂ” 

1 LITERATURA PENTRU COPII  nivel II, 
primar 

înv. Gafar Lucreția 

2 MATEMATICA DISTRACTIVĂ nivel II, 
primar 

înv. Gafar Lucreția 

3 FOLCLOR  LITERAR  ROMÂNESC anul IV prof. Gănguț Ion 

4 CALEIDOSCOP MATEMATIC anul IV informatician 
Adochiței Nicoleta 

 
 

CENTRALIZATOR 
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 
aprobate pentru anul şcolar 2021 – 2022 

 

Nr. 
crt. 

Denumire CDL – propunători 
Domeniul de pregătire de 

bază/ 
Specializarea/Calificarea 

Clasa 

1.  CONSTRUCŢIA AUTOVEHICULELOR – 
 prof. instr. pract.  Burdușel Nicu 

Mecanic/ Calificarea: 
Mecanic auto 

a IX-a 
înv. 
prof.  2.  PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ȘI A 

SALONULUI DE SERVIRE – 
 prof. Rotaru Vali Violeta 

Turism şi alimentaţie/ 
Calificarea: Ospătar 

(chelner), vânzător în 
unități de alimentație 

3.  GASTROTEHNIA MODERNĂ APLICATĂ 
ALIMENTELOR-  
prof. Rotaru Vali Violeta 

Turism şi alimentaţie/ 
Calificarea: bucătar 

4.  ÎNTREȚINEREA MOTOARELOR CU 
ARDERE INTERNĂ-  
prof. instr. pract. Burdușel Nicu 

Mecanic/ Calificarea: 
Mecanic auto 

a X-a 
înv. 
prof.  

5.  REPARAREA INSTALAŢIILOR ŞI 
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE –  
ing. Hușneac Gabriela–Cristina, prof. instr. 
pract. Roman Marian 

Electric/ Calificarea: 
Electrician protecții prin 
relee, automatizări și 
măsurători în instalații 

energetice 

6.  ARTA SERVICIILOR ÎN ALIMENTAȚIE 
PUBLICĂ – 
prof. Rotaru Vali Violeta 

Turism şi alimentaţie/ 
Calificarea: Ospătar 

(chelner), vânzător în 
unități de alimentație 

7.  PROCESAREA ALIMENTELOR ÎN 
GASTRONOMIE – 
prof. Rotaru Vali Violeta 

Turism şi alimentaţie/ 
Calificarea: bucătar 

8.  FINANȚE PERSONALE ȘI SERVICII 
FINANCIARE –   
prof. Ichim Oana 

Comerț/ Specializarea: 
Tehnician în activități de 

comerț 

a XI-a 
liceu, 

zi 

9.  LEGISLAȚIE ÎN TRANSPORTURI –  
ing. Șraer Robert - Carol 

Mecanic/ Specializarea: 
Tehnician transporturi 
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10.  DIAGNOSTICAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI 
REPARAREA AUTOMOBILELOR –  
ing. Șraer Robert - Carol 

Mecanic/ Calificarea: 
Mecanic auto 

a XI-a 
înv. 
prof.  

11.  ÎNTREȚINEREA APARATELOR 
ELECTRICE ȘI ECHIPAMENTELOR 
ENERGETICE –  
ing. Hușneac Gabriela–Cristina, prof. instr. 
pract. Roman Marian 

Electric/ Calificarea: 
Electrician protecții prin 
relee, automatizări și 

măsurători în instalațiile 
energetice 

12.  ORGANIZAREA MESELOR FESTIVE –  
prof. Gănguț Mina 

Turism şi alimentaţie/ 
Calificarea: Ospătar 

(chelner), vânzător în 
unități de alimentație 

13.  BUCĂTĂRIA INTERNAȚIONALĂ - 
prof. Rotaru Vali Violeta 

Turism şi alimentaţie/ 
Calificarea: bucătar 

14.  ECONOMIA AFACERILOR –  
prof. Ichim Oana 

Comerț/ Specializarea: 
Tehnician în activități de 

comerț 

a XII-a 
liceu, 

zi 

15.  ECHIPAMENTE PENTRU MANIPULAREA 
MĂRFURILOR -  
ing. Șraer Robert - Carol 

Mecanic/ Specializarea: 
Tehnician transporturi 

16.  ACȚIONĂRI ELECTRICE ÎN 
MECATRONICĂ –  
ing. Hușneac Gabriela–Cristina 

Mecanic/ Specializarea: 
Tehnician mecatronist 

a XII-a 
liceu, 
seral 

17.  LEGISLAȚIE ÎN TRANSPORTURI –  
ing. Șraer Robert - Carol 

Mecanic/ Specializarea: 
Tehnician transporturi 

18.  AUTOMATIZĂRI ÎN MECATRONICĂ –  
ing. Hușneac Gabriela–Cristina 

Mecanic/ Specializarea: 
Tehnician mecatronist 

a XIII-
a 

liceu, 
seral 

19.  ECHIPAMENTE PENTRU MANIPULAREA 
MĂRFURILOR –  
ing. Șraer Robert - Carol 

Mecanic/ Specializarea: 
Tehnician transporturi 

 

 
A. Resurse fizice: 

 3 corpuri de clădire: corp C - TCR cu 10 săli clasă, corp B – Bd. Republicii, cu 12 
săli de clasă, corp A – str. Aurora, cu 16 săli de clase, cabinete și laboratoare 

 6 ateliere şcolare (mecanic, electric, sudură) 

 Atelier auto reparaţii 

 Atelier întreţinere 

 Cabinete: 2 profil auto și 2 electric; 

 Laboratoare: 2 de cultură generală: fizică și chimie, 2 de informatică, 2 de AeL, 1 
laborator de Alimentație publică 

 2 săli de sport, 2 terenuri de sport, sală de fitness 

 2 biblioteci şcolare / Centru de informare şi documentare 

 Grupuri sanitare: 12 

 Parc auto: microbuz transport elevi; 3 autoturisme „Dacia Logan” de şcoală,  
motocicletă „Minsk”, autopapuc „Dacia”, automacara, autobasculantă „Saviem” 
cu remorcă . 

 Secretariat: 3 spaţii 

 Spaţii destinate echipei manageriale: 3 

 Contabilitate 

 Casierie 

 Birouri administraţie: 3.  
 

B. Resurse umane 
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Grad didactic 

Număr cadre didactice 

Titulari 

Grad I 25 

Grad II 7 

Definitivi 13 

Fără grad - 

Total  45 

(Surse: fişe de încadrare) 
 Cadre didactice membre ale unor asociaţii profesionale:  
 - Sergentu Adrian - Asociaţia instructorilor şi profesorilor de  legislaţie rutieră  din 
România.  
    -Asociaţia AROTEMA. 
    -Asociaţia directorilor din învăţământul tehnic auto din România.  
 - Foltache Daniela - Asociaţia AROTEMA, filiala Onești 
 - Hușneac Gabriela-Cristina - Asociaţia AROTEMA, filiala Onești 
 Maiştri instructori auto autorizaţi: 

- Sergentu A. - categoriile A, B, C, D, E; 
- Burduşel N. - categoriile B, C;  
- Roman M. – categoria B; 
- Mengheriș V. – categoria B; 
- Șraer R. – categoria B; 
- Stavăr I. – categoria B. 

 
2.2.6. Parteneriate şi colaborări 

 
 Colaborări și parteneriate europene 
 Asociația Stejarul din Borzești – o traditie ce nu se pierde, pornită la inițiativa profesorilor 
Liceului Tehnologic Onești intră în scena ONG, pe plan european, începând din anul 2011 prin 
colaborarea cu mai multe organizații ale societății civile din 8 țări europene (România, 
Portugalia, Italia, Slovenia, Danemarca, Polonia, Cehia și Suedia) prin Proiectul “Building up!”. 
Proiectul este o activitate de construire parteneriate ce se desfășoară cu sprijin financiar din 
partea Comisiei Europene, prin programul “Tineret în Acțiune”. Programul urmărește stabilirea 
de relatii puternice între organizații și lucrătorii de tineret din mai multe țări pentru a desfășura 
împreună proiecte cu finanțare nerambursabilă, din partea CE în mod special, ce țintesc 
cultivarea de abilități, atitudini și competențe tinerilor europeni în vederea dezvoltării personale. 
 
 Elaborarea și derularea de parteneriate și colaborări cu părinţii 

 organizarea lectoratelor cu părinţii; 
 elaborarea de strategii de atragere a părinţilor în activităţile de reducere a 

absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea performanţei şcolare 
 parteneriate cu părinții și constituirea Comitetului de părinți pe școală 

 
 Elaborarea si derularea de parteneriate și colaborări cu comunitatea locală 

 Derularea de parteneriate cu autorităţile locale: Primăria, Consiliul Local, Poliția 
Municipală, Casa de Cultură a Sindicatelor Onești, Centrul Rezidențial ”Alexandra” din 
Onești, Serviciul Public de Pompieri Onești, Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Onești 
Poliția de Proximitate Onești, Biserica, Asociaţia Scut verde, Organizaţia Casa mea –
copii instituţionalizaţi. 

 
 Elaborarea și derularea de parteneriate și colaborări cu agenţii economici 
 Între LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI şi agenţii economici există o permanentă 
colaborare care se materializează în mai multe direcţii. 

 Desfăşurarea pregătirii tehnologice; 



Planul de acțiune al școlii LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI 
 

VERSIUNEA decembrie 2021 

 
51 

 Consultanţă de specialitate în vederea întreţinerii echipamentelor; 
 Elaborarea de curriculum in dezvoltare locală (CDL) 

 Școala noastră a încheiat convenţii de colaborare cu agenţi economici importanți din 
zonă, care îşi aduc contribuţia nu numai la pregătirea practică a elevilor noştri, dar intervin şi în 
cadrul curriculei pentru a asigura o pregătire de specialitate conform nevoilor pieţii.  
 De asemenea, în vederea desfășurării stagiilor de pregătire practică a elevilor înscriși în 
învățământul profesional în clasa a IX-a, în anul școlar 2021 – 2022, școala noastră a încheiat 
Contracte – cadru cu operatori economici din zonă, contracte încheiate pentru perioada 2020 - 
2024:  
S.C. ENERGOFANEX S.R.L. 
S.C. FLOCAR EXPERT S.R.L. 
S.C. ORHSERV-888 S.R.L. 
S.C. AUTO PLUS S.A. 
S.C. AXI SERVICE INVEST S.R.L. 
S.C. COLINE TOSCANE S.R.L.  
S.C. AREA GLAM EVENT S.R.L., HOTEL TROTUȘ 
S.C. BROWN CORNER S.R.L., CAFENEAUA LITERARĂ 
S.C. AREA GLAM EVENT S.R.L. 
S.C. LAURA &LUIS CUISINE S.R.L. 
 
 (conform Hărții parteneriatelor) pentru pregătirea practică a elevilor în calificările: electrician 
protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalațiile energetice, mecanic auto și respectiv 
pentru calificările de ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, bucătar, pentru 
învățământul profesional și tehnic de 3 ani. 

(sursa: Harta parteneriatelor, Contractele-cadru) 
 
 Elaborarea și derularea de activități de  colaborare cu alte instituții 
 LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI colaborează în diverse domenii cu Universitatea Al. I. 
Cuza, Iași, Universitatea Gh. Asachi Iași, Institutul Agronomic Iași, Universitatea Bacău, Casa 
Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău. Direcţiile de colaborare sunt următoarele: 
 - Formarea continuă a personalului didactic şi auxiliar; 
 - Acordarea de asistenţă de specialitate de către cadrele universitare, pentru susținerea 
gradelor didactice; 
 - Organizarea de sesiuni de informare privind oferta educațională a facultăților de profil. 
 - Colaborare şi schimburi de experienţă cu celelalte unităţi şcolare din zonă: Colegiul 
Tehnic Petru Poni, Colegiul Tehnic Gh. Asachi 
 - Elaborarea și depunerea propunerii de PROIECT PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SECUNDAR, Romania Secondary Education Project (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee 
în scopul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale furnizate de licee și, implicit, creșterea 
ratelor de tranziție a elevilor către învățământul terțiar; 
 - Colaborare cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de 
Construcții de Mașini și Management Industrial, pentru implementarea unui sistem complex de 
dialog și cooperare, între cadrele didactice, elevii și studenții celor două unități de învățământ, 
având ca obiectiv major creșterea calității și performanțelor procesului didactic, precum și 
orientarea școlară și profesională a elevilor liceului, 2020 - 2021. 
 Sursele informaţiilor pentru analiza mediului intern: 
-statistici secretariat 
-inventarul şcolii  
-fişe de încadrare 
-dosarele responsabililor de catedră şi Comisiei diriginţilor 
-caietele diriginţilor 
-contracte, convenţii de colaborare 
-rapoarte de activitate 
-procese verbale 
-din observaţii 
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Planul de şcolarizare propus pentru anul 2022-2023 este: 

 

Nr 
crt 

  Clasa Nr. 
elevi 

1.   ADS  Primar I,II,III,IV                   2+2+2+8  14 

2.   ADS  Primar I,II,III,IV                   2+2+3+5  12 

3.   ADS Anul I 10 

4.   ADS Anul II 26 

5.   ADS Anul III 27 

6.   ADS Anul IV 20 

7.  IX L IX Mecanică Tehnician transporturi 24 

8.  IX E A,B IX PROFESIONALĂ 
Electric 

Electrician protecţii prin relee, automatizări 
şi măsurători în instalaţii energetice 

48 

9.  IX MA 
A,B 

IX PROFESIONALĂ 
Mecanică 

Mecanic auto 48 

10.  IX MC 
DUAL 

IX PROFESIONALĂ 
Mecanică 

Mecanic agricol 24 

11.  IX TA IX PROFESIONALĂ 
Turism şi alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

24 

12.  IX BC IX PROFESIONALĂ 
Turism şi alimentaţie 

Bucătar 24 

13.  IX CP IX PROFESIONALĂ 
Turism şi alimentaţie 

Cofetar - patiser 24 

14.  X MA X PROFESIONALĂ 
Mecanică de motoare 

Mecanic auto 20 

15.  X MB X PROFESIONALĂ 
Mecanică de motoare 

Mecanic auto 19 

16.  X TA X PROFESIONALĂ Turism 
şi alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

20 

17.  X TB X PROFESIONALĂ Turism 
şi alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

23 

18.  X BC IX PROFESIONALĂ 
Turism şi alimentaţie 

Bucătar 20 

19.  XI E IX PROFESIONALĂ 
Electric 

Electrician protecţii prin relee, automatizări 
şi măsurători în instalaţii energetice 

22 

20.  XI MA XI PROFESIONALĂ 
Mecanică de motoare 

Mecanic auto 25 

21.  XI MB XI PROFESIONALĂ 
Mecanică de motoare 

Mecanic auto 20 

22.  XI TA XI PROFESIONALĂ 
Turism şi alimentaţie 

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie 

19 

23.  XI BC XI PROFESIONALĂ 
Turism şi alimentaţie 

Bucătar 22 

24.  IXs IX SERAL Mecanică  Tehnician mecatronist 28 

25.  Xs X SERAL Comerț  Tehnician în activități de comerț 29 
26.  XIsA XI SERAL Mecanică Tehnician mecatronist 34 

 XIs A 
Sem.II 

XI SERAL Mecanică Tehnician mecatronist /      

27.  XIs B 
Sem.II 

XI SERAL Mecanică Tehnician transporturi /28 

28.  XIs C 
Sem. II 

XI SERAL Comerț Tehnician în activități de comerț /28 
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29.  XIIs A XII SERAL Comerț Tehnician în activități de comerț 34 

30.  XIIs B XII SERAL Mecanică Tehnician transporturi 28 

31.  XIIIs A XIII SERAL Mecanică Tehnician mecatronist 28 

32.  XIIIs B XIII SERAL Mecanică Tehnician transporturi 21 

 
 

2.2.7. Analiza portofoliului de produse 
 
 Ca parte a procesului de analizare a poziţiei strategice a şcolii şi a poziţiei pe piaţă, o 
evaluare a viabilităţii acestor calificări şi activităţi este prezentată prin METODA BCG. 
 Astfel, unitățile strategice de activitate stabilite pe baza unor anumite categorii de 
activități cu destinație precisă în raport cu piața în general și pentru subcomponentele ei, în 
special, sunt:  

 Piața candidaților la admitere;  

 Piața muncii;  

 Piața cunoștințelor generate sau a produselor de cercetare.  
 În context se definesc produsele (1-4) , iar din intersecția rubricilor vom găsi următoarele 
unități strategice de activitate: 
 

Clienți 
 
 
 
 
Produse 

Candidați pentru 
învățământul 
profesional și 
tehnic din zona 
orașului nostru 

Candidați pentru 
învățământul 
liceal din zona 
orașului nostru 

Calificări din 
proiectul planului 
de școlarizare  

Calificări 
solicitate de 
piața locală 

Produsul 1 
(Cunoștințe) 

    

Produsul 2 
(Activitate 
practică și 
laborator) 

    

Produsul 3 
(Certificare - 
diplome) 

    

Produsul 4 
(Absolvenți de 
liceu/ școală 
profesională) 

    

 
 Această analiză este adecvată mediului nostru din Liceul Tehnologic, iar pe baza 
discuțiilor cu principalii actori din școală, agenții economic, alte instituții, au rezultat concluzii ce 
se regăsesc în cele care urmează: 
 
 

A
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m
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ă
  
  
  
  
  
  
 m

a
re

 

VEDETELE 
(de mizat pe ele) 

 
 
 

DILEME 
(de mizat sau de renunțat) 

VACI DE MULS 
(de păstrat) 

 
 
 

PIETRE DE MOARĂ 
(de păstrat sau de renunțat) 

  mare     Piața           mică 

2 

1 

3 

4 5 

7 6 9 8 

10 11 

1 

10 4 8 

2 
3 5 

7 

9 

11 

6 
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 Principalele probleme identificate privind calitatea în Î.P.T. din școala noastră, pe lângă 
atributul lor esențial de ”procesor de cunoaștere” precum și interdependență relațională, sunt 
explicate prin diagrama de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O analiză pe baza realității actuale în mediul intern al Liceului Tehnologic Onești 
scoate în evidență o serie de elemente definitorii pentru acesta sub forma următoarei 
analize SWOT: 

CALITATEA ȘCOLII 

 cultură 
organizațională 

 structură, 
sisteme 

 facilități 

 management 

 resurse umane 

CALITATEA 
PROCESELOR 

 folosirea 
resurselor 

 proceduri 

 informații 

 management 

 organizarea 
proceselor 

CALITATEA 
SERVICIILOR 
EDUCAȚIONALE 
Îndeplinirea 

cerințelor clineților 

 externi 

 interni 



Planul de acțiune al școlii LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI 
 

VERSIUNEA decembrie 2021 

 
55 

 
2.3. Analiza SWOT a mediului intern și extern – pentru perioada 2020 - 2021 

S (puncte tari) W (puncte slabe) 
- 1. Calitatea procesului de predare-învățare 
- Aplicarea metodelor moderne de invatare-
evaluare prin formarea cadrelor didactice in 
spiritul invatarii centrate pe elev și școala 
incluzivă 
- Experienţa cadrelor didactice în proiectarea 
didactică, management educaţional şi derulari de 
programe de învățare și educative (locale, 
naționale și internaționale) 
- Implicarea unui număr mare de cadre didactice 
în aplicarea şi dezvoltarea managementului 
educaţional şi a programelor formative 
- Experiența cadrelor didactice în utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor din dotarea şcolii 
- Diversificarea continuă și argumentată a 
activităților de învățare formală, informală, 
nonformală 
- Derularea programului de eficientizare a 
utilizării spațiului şi timpului scolar ce  permite 
desfăşurarea cursurilor numai dimineaţa 
- Activitatea online combinată 
- Flexibilizarea comunicării cu agenții economici 
- Parteneriate solide cu agenții care asigură 
burse pentru elevii din învățământul dual (S.C. 
AGRICULTORUL S.A. Bârsănești) 
- Promovarea ofertelor educaționale pentru 
învățământul profesional, dual și tehnic (site-ul 
ISJ) 

 2. Materiale şi resurse didactice 
-Existența a 7 cabinete/ laboratoare de 
specialitate, 2 laboratoare de cultură generală – 
fizică și chimie (acestea din urmă fiind dotate cu 
material didactic, echipament experimental 
modern, ce pot fi valorificate în punctele de lucru  
amenajate) 
- Asigurarea pregătirii scolare prin oferirea 
oportunității de valorificare a IT-ului la toate 
nivelurile, inclusiv prin acces la soft educaţional 
AEL 
- Mijloace multimedia moderne, introducerea 
accesului la internet 24h/zi în toată zona școlii 
- Dotarea cu softuri educaționale specializate 
pentru orele din aria curriculară  tehnologii 
precum și cultură generală. (Sursa: contract de 
cumpărare.) 

 3. Rezultatele elevilor 
- Realizarea unui feedback permanent al 
progresului școlar, instrument eficient de 
evaluare, autoevaluare și stabilire a punctelor 
tari și a celor slabe în parcursul școlar al elevului 
pe discipline 
- 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, înscriși la 
examenul de certificare a competenţelor 
profesionale, au promovat acest examen; 

- 1. Calitatea procesului de predare-învățare 
-Neatingerea țintelor din PLAI-PRAI pentru 
învățământul profesional 

- Dezinteresul manifestat de elevi în dobândirea 
unor calificări pe anumite domenii  
- Neimplicarea reală a agenților economici din 
anumite domenii 
-Lipsa soft-ului educațional pentru învățământul 
profesional și tehnic 
- Insuficienta implicare a întregului corp 
didactic în derularea programelor de învăţare 
naţionale şi internaţionale 
-Insuficienta implicare a elevior în programe şi 
activităţi de cooperare europeană 
- Contextul pandemic și post-pandemic actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2. Materiale şi resurse didactice 
-Utilizarea insuficienta a soft-ului educaţional 
(sistemul AEL) 
-Valorificarea insuficientă a tehnologiei 
informatice existente în cadrul școlii pentru 
creșterea nivelului calitativ al procesului de 
învățământ 
- Fondul de carte insuficient din dotarea 
bibliotecii și faptul că încă nu există o bibliotecă 
virtuală 
- Insuficienta dotare a atelierelor și laboratoarelor 
 
 
 
 
 
 

 3. Rezultatele elevilor 
- Lipsa motivației învățării la unii dintre elevi 
reflectată in medii mici de promovare 
- Elevii provin din medii sociale dezavantajate 
- Existenţa unui număr mare de elevi navetişti 87 
% dar şi profesori. (Sursa: dosarele diriginţilor) 
-Număr mic de elevi implicați în concursuri și 
olimpiade școlare, simpozioane, datorită 
contextului pandemic actual 
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- 100% din elevii de nivel 3, participanți la 
examenul de certificare a competenţelor  
profesionale, au promovat acest examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Consilierea şi orientarea 
profesională oferită elevilor 
-Existența cabinetului de logopedie (care are 
în sfera sa de activitate și orientarea școlară și 
profesională a elevilor de la gimnaziu) 
-Existența cabinetului de consiliere 
psihopedagogică școlară, cu personal angajat 
- preocupare constantă pentru promovarea 
imaginii şcolii în rândul potențialilor beneficiari 
ai programelor noastre de învățare (elevii de 
clasa VIII-a) 
- derularea de activități cu caracter de OSP (în 
mod special la clasele terminale) 
-preocupare pentru urmărirea traseului educa-
tional și profesional a elevilor absolvenți ai 
școlii noastre 

 5. Calificări și curriculum 
-Şcoală cu tradiţie în domeniul auto și 
alimentație publică în zonă şi în localitățile 
limitrofe și cu extindere la nivel național și 
internațional 
- Pregătirea elevilor în domenii/ calificări în 
care alte şcoli din zonă nu realizează aceasta; 
elevii de la clasele mecanic-auto, electrician-
auto, tehnician transporturi efectuează ore de 
conducere cu instructorii şcolii în vederea 
obţinerii permisului auto categoriile B, C, E 
(sursa –autorizări ARR, fişele de încadrare ale 
instructorilor auto) 
-Oferta educaţională a şcolii e adaptată 
nevoilor de formare ale elevilor 
- Discipline opţionale pentru toate nivelurile la 
învățământul A doua șansă 
- Existența nivelului de învățământ A doua 
șansă 

 6. Resurse umane și fizice 
- Încadrarea în proporţie majoritară cu 
personal didactic calificat 
- Interesul personalului didactic pentru formare 
continuă 
- Existența a 2 cadre didactice ce sunt 
metodişti ai ISJ la diferite discipline 
- Echipă managerială extrem de eficientă, a 
cărei activitate este reflectată de rezultatele 
şcolii; (sursa: observaţii şi documente şcolare) 
- 2 corpuri de clădire complet reabilitate 

- Insuficienta implicare a elevilor în constituirea 
şi funcţionarea unor cluburi şi cercuri pe 
diverse domenii 
- Creşterea alarmantă a numărului de elevi cu 
probleme speciale: instituţionalizaţi, orfani, cu 
probleme de sănătate fizică şi mintală, cu 
probleme sociale (părinţi plecaţi din ţară, copiii 
fiind lăsaţi fără supraveghere autorizată). 
(Sursa: dosarele diriginţilor şi evidenţele 
şcolare secretariat) 

 4. Consilierea şi orientarea 
profesională oferită elevilor 
- Preocupari insuficient corelate într-un 
program unitar în ceea ce privește pregătirea 
elevilor pentru carieră 
- Păstrarea doar a unei legături cu caracter 
informativ privind traseul socio-profesional al  
absolvenților școlii; 
- Lipsa din Regulamentul şcolar a prevederii 
unei vizite medicale serioase şi severe la 
înscrierea elevilor, neţinându-se cont că 
aceştia sunt viitori muncitori. 
- Consilierea în carieră nefuncțională datorită 
lipsei de motivație 
 
 

 5. Calificări și curriculum 
- Programă şcolară nu a putut fi respectată 
întocmai datorită contextului pandemic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Resurse umane și fizice 
- Nivel mai mult decât modest al pregătirii 
iniţiale a elevilor ce intră în clasa a IX-a 
- Absenteism ridicat în rândul elevilor din 
învăţământul obligatoriu şi lipsa unor măsuri 
ferme de sancţionare a părinţilor 
- Aglomerarea unor cadre didactice datorită 
sarcinilor inegal distribuite; 
- Amplasarea şcolii în 2 corpuri de clădiri, 
situate la distanțe mari între ele, pe suprafața 
orașului 
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-Existența a 6 ateliere școlare pentru 
desfășurarea practicii, a 2 laboratoare 
funcționale de cultură generală și  2 de 
informatică, 2 de AeL, a unui laborator de 
Alimentație publică, complet utilat  
- Dotarea cu calculatoare și cu echipamente IT 
a 4 laboratoare de informatică 
- Reţea complexă de calculatoare (în care sunt 
conectate 125 de calculatoare cu 3 servere) 
cu conexiune la internet 24h/zi 
-Bază materială, sală de sport renovată şi 
centrale termice proprii pentru fiecare corp de 
clădire existent; 
- Dotarea cu 4 autoturisme pentru efectuarea 
orelor de conducere auto (sursa- inventarul 
şcolii). 
- Personal calificat (profesori, ingineri, maiştri) 
pentru toate calificările, inclusiv instructori 
autorizaţi toate categoriile (sursa- 
documentele de încadrare a personalului 
şcolii) 
- Asigurarea unor spaţii şcolare la standarde  
de  igienă si curăţenie ridicate, precum şi a 
unui climat de respect şi disciplină deosebite. 
(Sursa: din observaţii) 
 

 7. Parteneriate și colaborare 
- Existenţa de parteneriate eficiente cu agenţi 
educaţionali, economici și sociali, naţionali şi 
internaţionali 
- Încheierea unui număr mare de contracte-
cadru pentru efectuarea orelor de instruire 
practică în domeniile mecanic,  electric şi 
alimentaţie publică. (7 agenți economici cu 
contracte încheiate pentru domeniul mecanic, 
3 pentru domeniul electric, 5 operatori 
economici/instituții colaboratori pe domeniul de 
alimentaţie publică) ( Sursa: Harta 
parteneriatelor) 
- Colaborare cu Adunarea reprezentativă a 
părinţilor în ce privește buna desfăşurare a 
procesului instructiv-educativ. 

- Lipsa echipamentului modern necesar dotării 
laboratoarelor şi atelierelor tehnologice în 
conformitate cu cerinţele programelor şi ale 
standardelor actuale de dezvoltare şi evoluţie 
tehnico-ştiinţifică 
-Îmbătrânirea echipamentelor informatice atât 
la nivel hard cât și soft (Sursa: inventar şi 
observaţii.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Parteneriate și colaborare 
- Eficiența modestă a parteneriatelor cu 
părinții, sesizată printr-o insuficientă implicare 
a părinţilor în procesul educativ şi în relaţia cu 
şcoala 
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O (oportunităţi) 

T (ameninţări) 

1. Oferta largă de cursuri de formare 
organizate de I.S.J., C.C.D. şi organizaţii 
particulare 
2. Disponibilitatea agenţilor economici de profil 
pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala și 
elaborarea de CDL-uri  
3. Sprijin din partea comunităţii locale 
(primărie, poliţie, Casa de cultura, Biblioteca 
municipală,  etc.) 
4. Creșterea cererilor pentru formarea adulţilor 
prin cursuri de reconversie profesională pentru 
calificările lăcătuş mecanic,  mecanic auto, 
alimentaţie publică, lucrător hotelier, tinichigii 
vopsitori auto, tractorişti, apicultori. 
5. Creșterea solicitărilor pentru absolvenţii 
şcolii de ucenici din generațiile anterioare în 
vederea continuării studiilor: sub forma 
învățământului cu frecvență redusă și/sau 
invățământ profesional de 3 ani; 
6. Posibilitatea închirierii unor spaţii din şcoală 
7. Apariția învățământului dual 
8. Creșterea cererilor pentru noi calificări: 
bucătari, mecanic agricol, electricieni auto 

1. Modificări în sistemul educaţional în 
perioada de urgență, alertă, pandemie 
2. Modificarea curriculum-ului pentru clasele 
de liceu și învățământ profesional 
3. Necorelarea fondului de carte al bibliotecilor 

cu noul curriculum 
4. Instabilitate economică, scăderea ratei de 
absorbție a absolvenților de către piața forței 
de muncă 
5. Insuficiența conștientizare a unor factori de 
decizie (consiliul local, societăți comerciale, 
sindicat, părinți, elevi, cadre didactice) privind 
prioritățile și direcțiile de evoluție necesare în 
învățământ 
6. Situația socio-economică precară a familiilor 
din care provin unii elevi 
7. Diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a 
plecării familiilor în străinătate 
8. Scăderea promovabilităţii datorită creşterii 
absenteismului - din cauza scăderii nivelului de 
trai, a lipsei de supraveghere a elevilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi la muncă în alte ţări 

 
 
 2.4. Opţiuni strategice 

 Stabilirea obiectivelor strategice de acţiune, pe care se fundamentează proiectarea 
planului operaţional al unităţii, ţine cont de priorităţile naţionale, precum şi de cele care stau la 
baza strategiei de dezvoltare economică a judeţului Bacău. 
 De asemenea, în stabilirea acestora s-a ţinut cont de schimbările sociale foarte rapide, 
diversificarea pieţei de servicii şi produse educaţionale, concurenţa atât între sistemul de 
educaţie şi mass-media sau alţi agenţi economici care îşi atribuie funcţii educative, cât şi între 
diferite componente ale sistemului (instituţii ale sectorului public şi privat, diferite filiere de 
formare). 
 Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi 
disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera 
cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii. Învăţământul poate îndeplini această misiune 
dacă elevul, care parcurge învăţământul obligatoriu şi, ulterior, îşi continuă studiile pe 
următoarele cicluri facultative, învaţă pentru a răspunde unor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a 
şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate. 

 Îmbunătăţirea actului educaţional prin preluarea unor direcţii de acţiune dezvoltate de 
Asociaţia pentru Educaţie şi Cercetare EDUCER ce are ca scop oprirea degradării 
educaţiei şi cercetării şi readucerea lor în poziţia de domenii prioritare la nivel naţional. 

 Dezvoltarea de standarde de pregătire profesională, mai ales că există posibilitatea 
preluării şi adaptării modelelor de bună practică din ţările Uniunii Europene cu privire la 
activităţile didactice, astfel încât să se ajungă la un sistem de învăţământ compatibil cu 
normele U.E. 

 Dezvoltarea atât intensivă cât şi extensivă a viitoarei forţe de muncă conform unor 
programe corelate cu necesităţile economiei judeţene, mai ales că principalele direcţii 
de dezvoltare economică ale judeţului Bacău sunt reprezentate de către agricultură, 
industrie (potenţial de dezvoltare prezintă industria confecţiilor, pielăriei şi procesarea 
produselor agricole şi zootehnice) şi turism/agroturism (se preconizează că în 
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orizontul de timp 2014-2020 turismul/agroturismul va constitui una dintre ramurile 
importante ale economiei judeţene, în special datorită valorificării superioare a resurselor 
turistice din zona de munte şi deal). 

 O altă direcţie de acţiune va trebui să vizeze îmbunătăţirea nivelului de pregătire 
profesională şi adaptarea deprinderilor şi a pregătirii profesionale la nevoile specifice ale 
pieţei muncii - se va avea în vedere realizarea unei analize a pieţei forţei de muncă de la 
nivel judeţean/regional pentru a se stabili oportunitatea autorizării pentru formarea 
continuă a adulţilor în calificări care prezintă potenţial de piaţa muncii. 

 Dezvoltarea de curriculum - proiectarea şi elaborarea unui curriculum flexibil, utilizând 
credite transferabile în cadrul formării iniţiale, precum şi diversificarea conţinuturilor prin 
curriculum în dezvoltare locală, la decizia şcolii, diferenţiat şi prin teme cross. 

 Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi 
stimularea, valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru obţinerea de 
performanţe şcolare prin olimpiade, concursuri, manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte 
de parteneriat şcolar. 

 Asigurarea creşterii promovabilităţii examenelor finale prin îmbunătăţirea calităţii actului 
educaţional coroborat cu monitorizarea atentă a progresului şcolar. 

 Formarea continuă a personalului şcolii prin introducerea de programe de formare 
iniţială şi continuă a personalului didactic care să asigure utilizarea de conţinuturi şi 
metode de natură a dezvolta competenţe personale şi sociale pentru elevi şi adulţi. 

 Orientarea şi consilierea şcolară în alegerea viitoarei cariere, acestea constituindu-se în 
elemente cheie de valorificare a competenţelor dobândite în şcoală. 

 Învăţarea centrată pe elev se va realiza prin: 
 - profesionalizarea personalului didactic în concordanţă cu competenţele 
specifice specializărilor dobândite prin finalizarea cursurilor universitare; 
 - adaptarea mijloacelor şi metodelor de învăţare în strânsă legătură cu stilurile de 
învăţare ale elevilor; 
 - accentuarea proceselor educaţionale care să conducă la dobândirea de 
competenţe, ceea ce va permite o integrare accelerată a absolvenţilor în mediul 
socio-economic actual; 
 - preluarea elementelor de bună practică dezvoltate la nivel naţional şi european 
prin implementarea unor activităţi periodice axate pe schimburi de experienţă între 
personalul didactic al şcolii şi exponenţi ai instituţiilor vizate; 
 - dezvoltarea de materiale didactice pentru formarea diferenţiată a elevilor în 
funcţie de necesităţile acestora; 
 - integrarea elevilor cu nevoi speciale prin implementarea de măsuri remediale 
specifice; 
 - dezvoltarea activităţii de predare/învăţare asistată de calculator care să ajute la 
simularea unor fenomene şi procese ce constituie elemente favorizante ale 
învăţământului centrat pe elev. 

 Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile ca o modalitate de structurare a 
învăţământului, astfel încât să se asigure corespondenţa dintre oferta educaţională şi 
piaţa muncii locale/regionale/naţionale. 

 Modernizarea bazei materiale prin introducerea unor laboratoare specifice specializărilor 
deficitare la acest capitol astfel încât să se asigure inclusiv dobândirea deprinderilor şi 
priceperilor specifice pregătirii de bază. 

 Asigurarea, prin actul managerial, a condiţiilor de participare a cadrelor didactice la 
programele comunitare în domeniul educaţional şi al formării profesionale. 

 
2.4.1. Rezumatul principalelor aspecte ale procesului de dezvoltare 

(priorităţi sau obiective generale) 

 
Strategia EUROPA 2020 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 
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ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 
 O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei, 
presupune noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte 
şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care 
să le permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional.În 
contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea învăţământului, atât la nivel 
naţional cât şi la nivel local, printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale 
din punctul de vedere al perspectivei care prevede o scădere a  populaţiei şcolare. 
 Având în vedere că politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor competenţe 
comune şi specifice care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a absolvenţilor pe 
piaţa muncii şi în viaţa socială, ţinându-se cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale 
acestora, priorităţile Liceului Tehnologic Onești trebuie să fie în concordanţă cu prevederile 
„Plan local de acţiune pentru dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (P.L.A.I.), 
judeţul Bacău, 2014 - 2020”, respectiv: 
 
1. Pentru ameliorarea efectelor punctelor slabe 1 şi 3 utilizând oportunitatea 3 este necesară 
adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii contribuind la scăderea ratei şomajului în 
rândul tinerilor sub 25 de ani raportat la total şomeri, față de perioada anterioară de analiză. 
 
2. Corelând punctele slabe 2 şi 5 cu oportunităţile 3 şi 4 se va urmări creşterea populaţiei cu 
nivel ridicat de educaţie prin programe de formare continuă. 

 
3. Asigurarea egalităţii de șanse în formarea iniţială şi reducerea ratei abandonului la 
învăţământul profesional. 
 
4. Corelând punctul slab 2 cu oportunitatea 4 sunt necesare măsuri de dezvoltare a resurselor 
umane din sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în formare. 
 
5. Pentru ameliorarea efectelor punctului slab 4 şi în corelaţie cu oportunitatea 3 se poate 
dezvolta infrastructura unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare. 
 
6. Corelând punctul slab 1 cu oportunitatea 7 este necesară dezvoltarea învăţământului dual şi 
a diversificării ofertei de formare susţinută de funcționarea în reţea a şcolilor. 
 
7. Pentru a mări rata de tranziţie este necesară o mai bună orientare şi consiliere şcolară şi 
profesională din clasele de gimnaziu şi cointeresarea partenerilor sociali pentru acordarea de 
burse pentru a sprijini şi motiva elevii. 
 
8. Încurajarea partenerilor sociali şi cointeresarea în participarea la programele de formare, 
informarea şi demonstrarea eficienţei sistemului de calificare bazat pe competenţe pentru 
asigurarea calităţii şi eficientei în întreprinderi. 
 

Nr. 
crt. 

Recomandare  Nivel de 
competenţă 

1  Măsuri de susţinere a activităţilor ce urmăresc adaptarea reţelei şcolare 
şi a ofertei de formare profesională iniţială şi continuă, la cerinţele pieţei 
muncii şi a opţiunilor elevilor. 

 regional/ 

    local 

      

2   Susţinerea  activităţilor  ce  urmăresc  formarea  continuă  şi  creşterea  regional/ 

    ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare.  local 

3   Măsuri care să determine asigurarea egalităţii de șanse în formarea  regional/ 

    iniţială.  local 

4   Măsuri de formare continuă a cadrelor didactice din sistemul IPT, în  regional/ 

    vederea asigurării calităţii în formare.  local 

5   Dezvoltarea  infrastructurii  unităţilor  şcolare,  în  vederea  asigurării  naţional/ local 
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    calităţii în IPT.    

6   Realizarea   unui   cadru   legislativ/ normativ   care   să   încurajeze  naţional 

    parteneriatul şcoală - întreprindere, necesar asigurării calităţii în IPT.    

7   Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor  naţional 

    elevilor şi a achiziţiilor anterioare începutului traseului de formare.    
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Partea a 3-a - PLAN OPERAŢIONAL 2021 - 2022 
 

Obiectiv 1:  Adaptarea ofertei de formare profesională la cerinţele pieţei muncii şi opţiunile elevilor. 

Context : 
Din analiza regională şi locală efectuată se constată că există premizele pentru ca o serie de ramuri economice să înregistreze o creştere economică 
reală în intervalul de timp 2020-2025. Este cazul industriei, serviciilor, comerţului, construcţiilor şi în perioada următoare, al industriei IT şi al 
(agro)Turismului, respectiv a domeniului agricol. 
Totodată, în structura educaţională oneșteană nu există o reţea cu adevărat funcţională între şcolile generale (responsabile cu informarea şi orientarea 
şcolară a elevilor de clasa a VIII-a) şi liceele ofertante, consilierea şi orientarea desfăşurându-se in cel mai bun caz la nivelul unităţii şcolare generale, cu 
minime informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională. Se impune realizarea unei strategii eficiente de marketing educaţional, care să asigure o 
promovare pozitivă a imaginii școlii noastre şi un flux informațional şi de consiliere coerent cu privire la oferta educaţionala a şcolii (în corelaţie cu 
orientările înregistrate pe piaţa muncii locale/regionale). 
Se impune de asemenea conştientizarea şi sprijinirea activă a structurilor de tip elev-părinte sau a adulţilor din partea unui personal bine instruit (consilieri 
psihopedagogi) care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile elevului) în sensul alegerii celei mai potrivite oferte educaţionale. 

Ţinte /  Rezultate măsurabile  
Creşterea numărului de absolvenţi cu grad ridicat de pregătire/calificare.  
Reducerea procentului de tineri şomeri din total şomeri cu patru puncte procentuale față de 2018-2020. 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Calendar Responsabili Resurse 

  1. Participarea școlii la proiectul privind învățământul 
secundar (ROSE) 
 
  2. Consilierea elev - părinte în alegerea carierei:  
a. prezentarea ofertei educaţionale a şcolii unui număr cât mai 
mare de părinţi şi informarea asupra competenţelor 
profesionale;  
b. furnizarea datelor  legate de cererea şi tendinţele înregistrate 
pe piaţa forţei de muncă;  
c. monitorizarea evoluţiei şomajului în rândul tinerilor. 

   
 3. Dezvoltarea sistemului  partenerial pentru evaluarea 
competenţelor specifice calificărilor din oferta şcolară: 
a. continuarea şi consolidarea relaţiilor parteneriale (operatori 
economici, instituţii) stabilite la nivel de şcoală pentru 
efectuarea instruirii practice sau desfăşurarea altor proiecte;  
b. atragerea unor parteneri sociali care pot oferi la terminarea 
studiilor contracte de muncă pe durată determinată sau 
nedeterminată 

2020 - 2022 
 
 

Permanent cu 
monitorizare 

anuala 
 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
 

 

Echipa managerială a proiectului 
 
 
Director educativ în colaborare  
cu diriginţii 
 
 
AJOFM 
 
 
 
Direcţiunea 
Profesori de instruire practică 
 
 
 
 

Documentele de proiect 
 
 
Site-ul şcolii pentru promovarea ofertei 
educaţionale;   
 
 
 
 
 
 
Contracte de colaborare 
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4. Adaptarea curriculei la competenţele  specifice econo- 
miei locale şi regionale, solicitate de parteneri economici;        
a. întocmirea de planificări corespunzătoare, de CDL-uri 
specifice utilizând softuri și alte tehnologii informaționale;  
b. pregătirea cadrelor didactice în procesul de predare a 
abilităţilor cheie prin informarea şi dezbaterea la nivel de 
catedră a noilor unităţi de competenţă pentru abilităţi 
cheie, utilizând tehnologiile informaționale racordate la 
exigențele societății . 
    
 5. Încurajarea elevilor în continuarea studiilor : nivel 3 – 
inclusiv învățământ profesional, nivel 4 ciclul superior al 
liceului (filiera tehnologică) – învăţământ de zi şi seral; 
      
 6. Organizarea unor cursuri de reconversie profesională 
cu ajutorul DMPS (macaragii, sudori, electricieni, 
mecanici auto, fochişti, dulgheri, zidari, vopsitori) pentru 
angajaţii unităţilor economice cu care colaborăm, folosind 
baza materială proprie.  

Fiecare 
început de an 

şcolar 
 
 

 
 
 
 
 

Permanent 
 
 
 

 
Obiectiv 

managerial pe 
termen lung 

 

Şefii de catedră 
 
 
 
Responsabil program formare 
continuă 
 
 
 
 
Diriginţii 
Responsabilul Comisiei de 
promovare a școlii 
 
 
Echipa managerială 
Responsabil program formare 
continuă 
 
 

Programa Şcolară; 
Manuale disponibile pe piaţă; 
Proiecte individuale 
Softuri și tehnologii informaționale 
 
 
 
 
 
 
Campanie de promovare a ofertei şcolii 
 
 
 
 
Campanie de promovare a ofertei şcolii 
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Obiectiv 2:  Prevenirea abandonului, absenteismului, delicvenţei şcolare şi ajutorarea elevilor cu CES (Cerinţe Educaţionale Speciale, copii 
abandonaţi, monoparentali, bolnavi cronici, cu probleme de comportament, dizabilităţi) din cadrul unităţii noastre. 

Context: Se constată că în perioada 2020-2021 s-a redus rata de părăsire timpurie pentru nivelul 3 şi 4. Pe ruta directă (liceu) rata de părăsire a 
formării este de asemenea în scădere dar tendinţa este de stabilizare. În judeţ  rata de cuprindere a elevilor cu CES -învăţământ special şi a populaţiei 
de etnie rromă este de numai 8% din totalul populaţiei de această etnie. 
În unitatea noastră sunt şcolarizaţi actualmente 6 elevi cu CES, care necesită curriculum adaptat, urmând ca în perioada octombrie-noiembrie să-și 
definitiveze dosarele la DGACSP Bacău și alți 10 elevi. Un număr de 167 elevi care provin din familii monoparentale (cel puţin 5 pe clasă). 
 

Ţinta /  Rezultate măsurabile  
Reducerea ratei de abandon până la 8 % şi scăderea absenteismului şcolar cu 10% față de anul școlar anterior. 
Reducerea ratei de părăsire a școlii, la clasele terminale, până la 6 %. 
Sprijinirea elevilor cu CES – învăţământ special. 

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Termen Responsabili Resurse 

 
1. Participarea școlii la proiectul privind învățământul 
secundar (ROSE) 
2.  Reactualizarea bazei de date privind situaţia elevilor 
cu CES, situaţia disciplinară, absenteismul şi delicvenţa.  
 
3. Activităţi de consiliere copil – părinte, realizate de către 
consilierul educativ, psihologul şi diriginţii şcolii pentru 
diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare 
din cauza absenţelor şi a comportamentelor deviante. 
4.Diversificarea activităţilor extracurriculare pentru 
atragerea elevilor într-un spaţiu educativ (consiliul 
elevilor, cercuri, redacţia revistei, clubul elevilor, 
concursuri, întreceri sportive) în defavoarea străzii. 
5.Oferirea de burse şi sprijin elevilor proveniţi din medii 
dezavantajate socio-economic, cu precădere persoanelor 
dezavantajate social; 
6. Asigurarea securităţii elevilor şi combaterea faptelor 
anti-sociale din zona şcolii, precum și asigurarea 
măsurilor de organizare a activității în cadrul instituției de 
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

 
2022 

 
Semestrial 

 
 

Semestrial 
 

Anual 
 

Permanent 
 
 
 

Anual 
 
 

Permanent 
2021-2022 
(perioada 

pandemică și 
post-

pandemică) 

 
Echipa managerială a proiectului 
 
Secretariat / Responsabilul Comisiei 
pentru monitorizarea, combaterea şi 
prevenirea absenteismului 
Consilierul educativ, psihologul şi 
diriginţii 
 
 
Director educativ în colaborare  
cu diriginţii 
 
 
Responsabil Comisie de acordare a 
burselor şi altor forme de sprijin 
material pentru elevi (+Euro 200) 
Personalul de pază/ Diriginţii 
Personalul medical 
Echipa managerială 

 
Documentele de proiect 
 
 
Rapoartele diriginților 
 
 
Orele de dirigenţie, şedinţe cu 
părinţii 
 
Colaborare cu Clubul elevilor 
din Oneşti;  
Competiţii cu alte şcoli. 
 
Programe sociale 
 
 
Lecţii pe teme de circulaţie 
rutieră, consum de stupefiante, 
alcool, tutun, educaţie 
sanitară, informări primite de la 
Ministerul Educației și 
Ministerul Sănătății. 
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Obiectiv 3:  Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţial pentru a fi competitivi în spaţiul european. 

Context: Întărirea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării 
limbilor europene, realizarea schimburilor şcolare pentru educaţie şi formare profesională. 

Ţinta /  Rezultate măsurabile: Realizarea unei pregătiri profesionale cât mai competente la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană. 

Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Termen Responsabili Resurse 

 
1. Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate atât la nivel local, 
judeţean , cât şi la nivel naţional. 
 
 
2. Dezvoltarea unui program de instruire cu problematica UE. 
 
 
3. Participarea la proiecte de schimburi de elevi cu partenerii din Uniunea Europeana, 
inclusiv prin asigurarea practicii în întreprinderi sau organizaţii din spaţiul european. 

 
 

4. Absolvenţii de nivel 4 din IPT vor avea competenţe de comunicare în cel puţin o limbă de 
circulaţie europeană (în special – limba engleză). 
 
 
5. Dezvoltarea şi modernizarea bazei de instruire practică proprie prin sporirea bazei 
materiale din ateliere, laboratoare şi cabinete dotate corespunzător cerinţelor moderne 
actuale a meseriilor şcolarizate.  
 
6. Reamenajarea sălilor de clasă dotate cu calculator, videoproiector, pentru corpul B de 
clădire, precum și conectarea la rețeaua de internet a fiecărei clase pentru desfășurarea 
orelor în sistem online, sau hibrid 

 
Permanent 
cu evaluare 

anuală 
 

Permanent 
cu evaluare 

anuală 
până în 
2025 

 
 

Permanent 
cu evaluare 

anuală  
 

până în 
2025 

 
 

2022 

 
Director educativ 
ISJ; M.E. 
 
 
Diriginţii 
 
 
Catedra Tehnică 
 
 
 
Catedra de limbi 
străine 
 
 
Catedra Tehnică 
 
 
 
Administrator, 
Informatician 
 

 
 
 
 
 
Ore de dirigenţie 
 
 
 
 
 
 
Ore de specialitate 
 
 

 
Sponsorizare 

 
 
 

Sponsorizare 
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Obiectiv 4:  Dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională în vederea asigurării tranziţiei 
eficiente a elevilor către nivelele 3 şi 4 de calificare şi către viaţa activă. 

Context:  
 În structura educaţională oneșteană nu există o reţea cu adevărat funcţională între instituţiile responsabile cu informarea şi orientarea şcolară 
şi profesională a elevilor şi a părinţilor acestora, consilierea şi orientarea desfăşurându-se in cel mai bun caz la nivelul unităţii şcolare, cu minime 
informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională sau cea a muncii locale / regionale. Se impune un sprijin activ din partea specialiştilor în consiliere şi 
orientare şcolară şi profesională (de tip reţea instituţională) în vederea oferirii de informaţii şi consiliere pe linia ofertei educaţionale şi orientărilor 
înregistrate pe piaţa muncii locale/regionale.  
 La nivelul municipiului Onești o problemă importantă o reprezintă şi rolul încă redus pe care agentul economic şi-l asumă în cadrul 
parteneriatelor cu şcoala în general, şi cu cele din Învăţământul Profesional şi Tehnic în mod special, acest lucru datorându-se mai ales beneficiilor 
relativ scăzute ce rezultă în urma încheierii unor contracte de colaborare de tip şcoală-agent economic. Pentru formarea profesională a elevilor școlii, 
asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor și urmărirea integrării acestora la agenţii economici angajatori se impune crearea unei reţele 
parteneriale solide şi diversificate care să susţină proiectele de dezvoltare a școlii și de creştere a calităţii serviciilor educaţionale ale acesteia, în 
special în perioada actuală ținând cont de prelungirea situației pandemice, fapt care impune reguli noi de respectare a conduitei școlare și 
profesionale pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV-2.  
 Se constată o tendinţă descendentă în rândul absolvenţilor elevilor de ciclu gimnazial de a-şi continua studiile în forma de învăţământ 
profesional şi în cel de tip liceal, fenomen ce se poate explica prin scăderea demografică înregistrată în ultimii doi ani școlari. Se impune ca în cadrul 
programelor de consiliere şi orientare să fie incluse activităţi care să faciliteze accesul elevilor la informaţiile cu privire la oferta educaţională din 
învăţământul profesional și tehnic şi să le ofere o corelaţie între oferta educaţională de nivel profesional şi piaţa muncii. 

Obiectiv 4.1.:  Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională in vederea elaborării și implementarii CDL-urilor și asigurarea 
condiţiilor optime de desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor, cu obligativitatea respectării măsurilor de organizare a activității în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
Obiectiv 4.2.: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera, în rândul elevilor aflați în anii 
terminali ai învățământului obligatoriu sau postobligatoriu. 

Ţinta 4.1.1:  Încheierea unor contracte și parteneriate cu agenții economici locali și regionali pe o perioadă de 4 ani, în vederea desfășurarii stagiilor 
de practică ale elevilor, colaborarea în vederea elaborării CDL-urilor, atât pentru invățământul profesional cât și pentru învățământul tehnic, în condiții 
de siguranță impuse de contextul pandemic și post-pandemic. 
Ţinta 4.1.2:  Desfășurarea stagiilor de practică obligatorii la agenți economici de către 100% din elevii de nivel 3 și 4 
Ținta 4.2.1 :  Creşterea nivelului de calificare pentru toţi absolvenţii învățământului profesional (de la nivelul 3 la nivelul 4) 

Rezultate măsurabile: 

 Acordurile/Contractele de parteneriat / colaborare cu agenţi economici locali şi regionali şi instituţii responsabile cu absorbţia absolvenţilor pe 
piaţa muncii şi pe cea educaţională 

 Convențiile individuale de practică ale elevior ce desfăşoară stagiile de practică obligatorie la agenți economici 

 Număr de elevi absolvenţi cu nivelul 3 şi 4 de calificare 

 Numărul de absolvenţi ai învăţământului obligatoriu și postobligatoriu al școlii noastre ce îşi continuă studiile educaţionale 
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Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Termen Responsabili Resurse 

1. Colaborarea cu agenții economici care susțin învățământului dual la pentru calificări din 
domeniul mecanic și de alimentație publică 
 
 
2. Realizarea unei statistici (pe baza unui chestionar investigativ) cu cele mai importante 
nevoi de consiliere și orientare pentru elevii aflați în anii terminali ai învățământului 
profesional (clasa a XI-a) și respectiv învățământului tehnic (clasa a XII-a şi a XIII-a seral). 
 
 
3. Program de consiliere şi orientare profesională pentru elevi prin: 
- consiliere individuală şi de grup pe linia continuării studiilor sau a inserţiei profesionale  
- participarea la manifestări de tipul ”Săptămâna carierei/ meseriilor” 
- realizarea de ore de dirigenţie în vederea utilizării  corecte a instrumentelor de promovare 
personală pe piaţa muncii (cărţi de vizită, scrisoare motivaţie, curriculum vitae); 
- participarea la târgul locurilor de muncă organizate la nivel local și regional 
 
 
4. Întâlniri de analiză a disponibilităţii agenţilor economici locali şi regionali de stabilire a 
parteneriatelor cu şcoala. 
 
 
5. Implicarea și antrenarea reprezentanților agenților economici la realizarea şi actualizarea 
C.D.L., în evaluarea competențelor practice ale elevilor la sfârșitul perioadei pe practică, la 
examenul de absolvire de nivel 3 și 4 de atestare a competențelor. 

 
 
 

6. Monitorizarea elevilor absolvenţi ce au fost absorbiţi pe piaţa muncii, sau au optat pentru 
nivele de educație superioare 

Anual 
martie 

 
 

Anual 
martie 

 
 
 

Anual 
 

martie 
 
 

mai 
 
 

Anual 
septembrie- 
octombrie 

 
Anual 

noiembrie-
februarie 

iunie - iulie 
 
 

Anual 
octombrie 

Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administrație 
Comisia diriginţilor 
Coordonatorul cu 
programe şi 
proiecte educative 
 
Echipa 
managerială 
Coordonator cu 
programe şi 
proiecte educative 
Diriginţi  
Şefi catedre 
tehnice 
Echipa 
managerială 
Șefii de catedre 
tehnice 
Echipa 
managerială  
Șefii catedrelor 
tehnice 
Comisia de 
curriculum 
Secretariat 
Diriginți 

 
 
 
 
Bază de date cu 
nevoile de 
consiliere si 
orientare ale 
elevilor din fiecare 
nivel de studiu 
Ore de dirigenţie 
Proiecte cu tema 
”Târgul locurilor de 
muncă” 
Specialiști în 
diferite domenii 
Surse 
extrabugetare 
 
Convocări, invitații 
reprezentanți 
operatori 
economici zonali 
Contracte 
colaborări cu 
agenți economici 
 
Statistici 
monitorizare 
absolvenți 
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Partea a 4-a  –  Consultare, monitorizare şi evaluare  
 
4.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea P.A.S. 

Planul de Acţiune al Şcolii este conceput ca un răspuns la priorităţile propuse 
pentru perioada 2021 – 2022 și în perspectivă 2025, având ca punct de plecare priorităţile din 
P.R.A.I. şi P.L.A.I. şi planul managerial, particularizându-l la condiţiile concrete din unitatea 
noastră şcolară. 

De aceea, monitorizarea planului operaţional pentru atingerea ţintelor specificate 
în PLAI a constituit o constantă a activităţii prilejuite de conceperea, respectiv, actualizarea 
PAS. Fiecare acţiune propusă a fost direct şi atent coordonată de responsabilii propuşi prin 
planul operaţional. Termenele stabilite au fost respectate pentru a nu se ajunge la 
suprasolicitarea unor aspecte care s-ar fi suprapus în timp.  

Se procedează la o permanentă informare a colectivului de concepere şi elaborare 
a PAS-ului cu noutăţile de pe piaţa muncii şi din documentele esenţiale, PRAI şi PLAI. Accesul 
nelimitat la INTERNET face posibilă o rapidă circulaţie a informaţiei utile între membrii 
colectivului de consultare şi cel de elaborare.  

Fiecare membru al echipei de elaborare PAS face parte din diversele grupuri 
formate pentru implementarea acţiunilor propuse prin planul operaţional, putând, astfel, să 
coordoneze şi să adapteze activitatea, devenind, în acelaşi timp, formator pentru colegii săi.    

P.A.S.-ul este rezultatul muncii de echipă care este compusă atât din profesori, cât 
şi din ingineri cunoscători ai aspectelor practice şi teoretice ale procesului instructiv-educativ. 
Culegerea datelor din toate domeniile s-a realizat având drept principal scop obținerea de 
informații legate de orientarea profesională a absolvenţilor de gimnaziu spre 
specializările/meseriile oferite de fiecare din cele trei nivele pe care le școlarizează instituția 
noastră. 

Activitatea acestei echipe a constat în elaborarea unor materiale de prezentare a 
ofertei educaţionale a liceului nostru şcolar pentru anul 2021-2022 şi o scurtă prezentare a 
profilurilor/calificărilor în care pregătim elevi.  

Cu acest prilej, am beneficiat de suportul online al CNDIPT, respectiv site-ului 
Alege-ți drumul!, unde oferta a fost publicată în secțiunea Oferta educațională 2021 - 2022, 
astfel încât a putut fi popularizată în şcolile generale din municipiu şi localităţile apropiate 
acestuia, unde elevii au fost interesați. S-a realizat o statistică generală a opţiunilor pentru 
școala noastră şi s-a constatat că, din numărul total de elevi chestionaţi, un număr mare a optat 
pentru şcoala noastră; în urma analizei opţiunilor pe specializări, rezultă că cele mai multe 
opţiuni ale elevilor se îndreaptă spre domeniile mecanic, turism și alimentație, electric. La 
începutul acestui an şcolar, sondajul anterior a fost completat de un altul, în care elevii claselor 
a IX- a  şi-au exprimat opţiunile privind traseul educațional pentru anul şcolar 2021-2022.  
Această acţiune este considerată necesară, pentru a măsura impactul pe care oferta şcolară a 
școlii noastre îl are asupra populaţiei şcolare gimnaziale şi pentru a determina nivelul de 
menţinere a opţiunii iniţiale.   

De asemenea, s-a realizat o statistică referitoare la impactul pe care îl are 
educaţia, în general, şi, în particular, specializările oferite de noi asupra adulţilor. S-a constatat 
că putem veni în sprijinul acestora, oferindu-le calificări, chiar în domeniul în care aceştia 
lucrează. De aceea avem în vedere, pentru a veni în sprijinul adulţilor, două forme de 
şcolarizare:  

- una care să continue pregătirea- învăţământ seral și/sau cu frecvenţă redusă  
(niv. 4-ciclul superior al liceului) 
- una care să schimbe pregătirea- cursuri de recalificare (niv. 3,4,5) 
 
Echipa constituită în scopul elaborării Planului de Acţiune al Şcolii s-a consultat cu:  

 d-na Jianu Delia Andreea, dl. Maxim Miluță, dl. Moraru Marian Dorin– reprezentanți din 
partea Consiliului Local Onești  

 d-na prof. Ciuchi Mihaela – inspector discipline tehnice din cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Bacău,  
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reprezentanţii agenţilor economici cu care avem încheiate contracte cadru și parteneriate: S.C. 
ENERGOFANEX S.R.L., FLOCAR EXPERT S.R.L., ORHSERV-888 S.R.L., AUTO PLUS S.A., 
AXI SERVICE INVEST S.R.L., COLINE TOSCANE S.R.L., AREA GLAM EVENT S.R.L., 
HOTEL TROTUȘ, BROWN CORNER S.R.L., CAFENEAUA LITERARĂ, LAURA &LUIS 
CUISINE S.R.L. și alți operatori economici locali și regionali. 

Colaborarea între sistemul de învăţământ şi autorităţile de ocupare a forţei de muncă 
aduce beneficii ambelor părţi, înlesnind o mai bună cunoaştere a strategiilor şi a acţiunilor la 
nivelul politicilor în vederea dezvoltării resurselor umane. Colaborarea cu autorităţile locale 
oferă o bază solidă pentru acţiuni specifice. Colaborarea cu partenerii sociali asigură o mai 
bună înţelegere a pieţei muncii şi facilitează găsirea unor soluţii care pot fi puse în practică. În 
cele din urmă, colaborarea cu întreprinderile creează cadrul necesar unei tranziţii mai bune de 
la şcoală la locul de muncă pentru elevi.  
 Investigarea pieţei muncii înseamnă de fapt o colaborare sistematizată. Elementele 
principale ale investigaţiei pieţei muncii sunt sondajele şi utilizarea sistematizată a evidenţelor 
administrative şi a informaţiilor parţiale obținute din statisticile prezentate în PLAI și PRAI.  

 
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a P.A.S. 

Organizarea activităţilor de monitorizare, revizuire şi reactualizare a PAS are în vedere 
următoarele repere de bază: 

 Ciclul de revizuire şi îmbunătăţire continuă; 
 Repere interne/externe pentru standarde şi descriptori de performanţă; 
 Revizuirea procedurilor; 
 Rapoartele de activitate ale comisiilor de lucru; 
 Dovezi privind realizarea planurilor de acţiune (managementul calităţii, învăţarea 

centrată pe elev etc); 
  Înregistrări ale aprecierilor ISJ Bacău, CCD, alte organe abilitate ; 
 Înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de asigurare acalităţii 

(rezultate concrete ale elevilor şi profesorilor: rezultate laexamene, premii la 
concursuri şi expoziţii şcolare, numărul de absolvenţiintegraţi pe piaţa muncii; 

 Raportul de autoevaluare, Raportul de monitorizare şi Raportul de evaluare 
pentru asigurarea calităţii pentru anul şcolar trecut, 2020-2021. 

 În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare 
PAS, se stabilesc acte de comunicare.  
 Şcoala şi documentele după care se conduce – inclusiv PAS – trebuie să stabilească 
relaţii de comunicare, succesiuni de etape pe parcursul cărora, printr-un set distinct de operaţii, 
au loc transformările propuse. 
 Mecanismele feedback-ului sunt şi ele în permanentă schimbare, actualizare, 
transformare pentru a ne ajuta să percepem corect mesajele dar şi răspunsurile venite din 
mediul extern şi, bineînţeles, din cel intern. 
 Ne propunem să monitorizăm implementarea acţiunilor propuse printr-o bună colaborare 
cu toţi factorii implicaţi, prin coordonarea judicioasă a personalului didactic implicat, 
monitorizare pe care o va realiza, conform unui plan bine stabilit, echipa managerială a  unităţii. 
 Echipa de elaborare a Planului de Acţiune al Şcolii va evalua rezultatele scontate în 
urma acţiunilor întreprinse la nivelul şcolii, înregistrând progresul/regresul rezultat în urma 
realizării acestora. De asemenea, va raporta în mod regulat progresul înregistrat managerilor 
şcolii şi va participa la  elaborarea măsurilor ce se impun pentru paşii următori. În cazul în care 
apar dificultăţi în derularea oricărei acţiuni sau a depăşirii termenului propus, echipa este 
obligată să redreseze din mers aceste erori şi să elaboreze un plan de măsuri care să 
contribuie la corectarea respectivelor inadvertenţe. 
 Constatările şi concluziile rezultate la finele anului şcolar 2020-2021 au constituit baza 
de pornire pentru elaborarea P.A.S. 2021 – 2022. Întreaga echipă lărgită (director, echipa de 
elaborare P.A.S., Consiliul de Administraţie) răspunde de îndeplinirea obiectivelor propuse în 
P.A.S., de monitorizarea activităţilor şi va culege roadele succesului obţinut. 
 În consecinţă, activitățile propuse sunt structurate astfel: 
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Tabel 4.2. 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 
monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor de 
analiză 

Realizarea studiului 
asupra mediului extern 

Vasiloiu Nicoleta 
Roman Marian 
Șraer Robert 
Ichim Oana 

semestrial decembrie / iunie 

Realizarea studiului 
asupra mediului intern 

Suciu Ioana 
Hușneac Gabriela 
Vasiloiu Nicoleta 

semestrial 
 

decembrie 
iunie 

Intocmirea seturilor de 
teste care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

Iftimie Cosmin 
Adochiței Nicoleta 

lunar decembrie  
martie   

Monitorizarea periodică 
a implementării 
acţiunilor individuale 

Suciu Ioana 
semestrial decembrie   

aprilie   

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina 
rezultatelor obţinute 

Damian Cristina 
Suciu Ioana 

semestrial decembrie   
aprilie   

Monitorizarea 
implementării acţiunilor 

Suciu Ioana 

lunar decembrie – iunie 

Evaluarea implementării 
acţiunilor 

Suciu Ioana 
anual Iunie 

Revizuirea acţiunilor 
Hușneac Gabriela-
Cristina 

anual Septembrie  

Prezentarea generală a 
progresului realizat în 
atingerea ţintelor 

Hușneac Gabriela 
- Cristina 

anual Iunie  

Realizarea planului 
 operaţional 

Hușneac Gabriela 
- Cristina 

anual iunie 

Evaluarea progresului 
în atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor 
din PAS în lumina 
evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual Iunie  

 

 


