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CAPITOLUL I 
                           

1.1 Argument  
 

Planul de acţiune al Scolii Profesionale Plugari (PAS) reprezintă un document de 
planificare strategică a ofertei de formare profesională prin invăţămant profesional si 
tehnic in perspectiva anului 2020 şi a fost realizat plecând de la extinderea planului de 
dezvoltare şcolară ce cuprindea învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial la 
învăţământul profesional şi tehnic. Poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor de 
formare profesională si de către alţi furnizori decât unitaţile de învatamant. 
Scoala Profesionala Plugari reprezintă singura alternativă de educaţie a comunităţii 
noastre si are rol important in deschiderea perspectivelor de cunoaştere ale tinerei 
generaţii. FFiieeccaarree  ccaaddrruu  ddiiddaaccttiicc  iişşii  ppuunnee  aammpprreennttaa  aassuupprraa  ppeerrssoonnaalliittăăţţiiii  eelleevviilloorr  
mmooddeellaanndduu--ii  ccuumm  ccrreeddee  eell  ddee  ccuuvviiiinnţţăă  şşii  dduuppaa  ccaappaacciittaaţţiillee    ssii  aabbiilliittaaţţiillee  ppee  ccaarree  llee  
ddeessccooppeerrăă  llaa  aacceeşşttiiaa..  
Datele statistice au fost actualizate avand in vedere informatiile existente în  Planul de 
Dezvoltare Regionala Nord-Est 2013-2018 si Planul Local de acţiune privind dezvoltarea 
Învăţământului Profesional si tehnic- 2019 precum si datele la nivel local( stare civila), 
recesamant, situatii statistice din şcoala si zona ocupaţională. 

- Include si o analiza SWOT pentru domeniile: demografie, economie, educatie, 
piata muncii. 

In anexele PAS 2019-2020 sunt prezentate date privind principalii indicatori utilizaţi in 
stabilirea priorităţilor locale si regionale. 
Planificarea ofertei de scolarizare  este realizată pe baza : 

- Planului Regional de Actiune N-E  
- Planului Local de Actiune pentru Invatamantul  (PLAI 2019); 

Şi are în vedere: 
-   propunerile de plan de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021; 
-  sustinerea  măsurilor privind optimizarea reţelei şcolare; 

     - consilierea si orientarea din perspectiva dezvoltării economice si a evolutiei pietei 
muncii lor; 

- susţinerea cererilor de finanţare a unor proiecte, ce vor fi elaborate  in interesul IPT. 
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MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢII 
NOULUI PAS 

Actualul Plan de acțiune al școlii  are în vedere dezvoltarea Școlii Profesionale Plugari in  
perioada noiembrie 2015 – noiembrie 2020, cu actualizarile anuale. 

 Durată de viață de 5 ani a fost aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările 
legislative cuprinse în Legea Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), modificări ce se 
referă la structura nivelului primar(de 5 ani), a invățământului profesional( de 3 ani) 
recrutarea personalului la nivelul unității precum și de evoluția economică a zonei în care 
se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii. Şcoala 
reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei 
comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-
un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început 
în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei 
generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în 
societatea contemporană. Planul de acțiune al școlii are o importanță deosebită, deoarece 
concentrează atenția asupra finalităților educaționale, asigurând concentrarea tuturor 
domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-
financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a 
școlii. Întocmirea Planului de acțiune al școlii  s-a realizat plecând de la o radiografie 
realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra 
mediului organizaţional intern şi prin consultarea părților interesate, ținându-se cont de 
factorii care influențează eficiența activității educaționale:  scăderea numărului de elevi, 
ca urmare a scăderii natalității; schimbările educaționale și manageriale generate de 
reformele educaționale;  politica managerială a școlii și a comunității locale. Analiza 
SWOT a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului 
pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii, 
avându-se în vedere următoarele aspecte:  elaborarea și punerea în practică a unei oferte 
educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor 
patru niveluri de învățământ: preșcolar, primar  gimnazial și profesional; crearea unui 
mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  stabilirea de parteneriate, 
schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de 
competențe necesare adaptării la schimbările continue ale societăţii; profesionalizarea 
actului managerial; asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului 
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educațional și gestionarea eficientă a acesteia. S-au reformulat ţintele strategice pentru 
perioada avută în vedere, pentru ca Planul de acțiune al școlii  2015-2020 să răspundă la 
nevoile şcolii şi să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile 
europene. Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte 
instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă 
prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor 
și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. De aici permanenţa actului 
educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie 
acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea şi capacitatea de adaptare 
a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane.  

 La  acest moment, numărul  de preşcolari şi elevi din județ este in continua scădere ca 
urmare a scăderii natalității.  

Dacă in proiectul anterior perioada 2011-2015  vorbeam de o creștere a numărului de 
elevi la toate nivelurile cu un maxim in 2014-2015, in prezent suntem pe o pantă 
descendentă și din acest motiv ne propunem ca obiectiv primordial menținerea în școală a 
elevilor. Problema este una reală, în condițiile în care statistica demografică ne arată că 
numărul de elevi va fi în continuă scădere. Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă 
caldă și monitorizată, caracterizată prin disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a 
întregului personal al școlii, un demers ordonat al activității de învățare și un mediu 
atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate corespunzător la nivel 
minimal cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor 
la învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria 
aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm. Dezvoltarea reursei umane semnifică, în 
esența, cultivarea atitudinilor pozitive personalului școlii și îmbogățirea abilităților 
profesionale prin instruire și dezvoltare. Transformarea de bază pe care ne-o propunem 
prin noul Plan de acțiune al școlii  o reprezintă crearea unei culturi a învățării 
organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor apărute și a unei culturi a 
responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care învață continuu. 
Prin învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent abilitățile pentru 
atingerea scopurilor organizației noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, in acelasi 
timp, să ne dezvoltam, într-un mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și 
adesea imprevizibil. Prin noul Plan  ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm procesele 
de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de 
învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de 
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resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea 
profesională, activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea 
complexă a întregii vieți școlare etc.. PAS-ul este pentru noi proiectul de bază pentru 
dezvoltarea școlii pe termen mediu și lung – aspect relativ distinct de funcționarea 
curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le 
propune comunitatea noastră școlară. În acelasi timp, PAS-ul este conceput ca un mijloc 
de îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum este definită și detaliată aceasta în 
standardele de funcționare și în cele de referință/de calitate. Ținta noastră este ca, prin 
îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din perspectiva calității, PASul să 
devină el însuși “un sistem de asigurare a calității”. Nu în ultimul rând, apreciem că 
proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de adecvare a scopurilor/țintelor 
strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala în prezent și, pe care 
estimează ca le poate procura în viitor. În același timp, apreciem ca proiectul este și 
oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat situației. La momentul potrivit, 
în sensul că urmează vechiului proiect de dezvoltare a școlii din perioada 2011-2015 și se 
bazează pe realizările acestuia.  
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FUNDAMENTAREA NOULUI PAS PE REZULTATELE  PROIECTULUI  
ANTERIOR 

Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, incercăm sa realizăm o radiografie 
completă și complexă referitor la realizarea țintelor strategice propuse în precedentul 
proiect, și  să reușim să stabilim liniile directoare al noului proiect, în mod corect. Ținte 
strategice din vechiul PAS sunt:  

1.Adaptarea resurselor umane şi materiale din şcoală la cerinţele unui învăţământ 
modern( formarea cadrelor didactice) 

 
2.Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor 
educaţionale 
 
3.Adaptarea curriculum-ului la nevoile de formare ale comunităţii(elevi, parinti, agenţi 
economici din domeniul agricol, reconsiderarea tradiţiilor locale) 
 
4.Crearea unui sistem de management al informaţiei 
 
5.Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a 
celor privind cariera 

 
Referitor la prima țintă putem preciza că incepând cu 2012 a crescut numărul  
personalului titular pe disciplinele tehnice  prin titularizarea in baza art 253 si incurajarea  
cadrelor didactice  existente să urmeze  cursuri de formare profesională. 

La nivelul resurselor materiale a existat o preocupare continua a echipei manageriale 
pentru imbunătățirea acesteia. Dotarea școlii cu echipamente informatice, mobilier, 
material didactic și mentinerea acestora in stare de funcționare la nivelul tuturor 
compartimentelor ( elevi, cadre didactice, servicii administrative). Infiintarea unui CDI 
incă din 2008,  oferă elevilor si cadrelor didactice oportunitatea realizării unor activități 
variate. 

Pentru indeplinerea tintei nr 3 în Planul anterior a fost propus dezvoltărea invățământului 
tehnic prin  ciclul inferior al liceului in paralel cu invățământul profesional, fapt dovedit 
prin obtinerea autorizației de functionare provizorie in 2011 pentru nivel 3, respectiv 
liceal si obținerea acreditarii in anul 2016 pentru nivel 3 invățământ profesional 
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Prin consultarea elevilor si părintilor anual dupa 2010 a scăzut interesul  pentru 
invățământul liceal datorită lipsei  resurselor materiale  ale familiilor dublate  și de 
instalarea crizei, opțiunile  elevilor  au predominat  doar pe nivel profesional. Ne-am 
adaptat astfel strategia pentru realizarea unui parteneriat durabil cu agentul economic 
existent si colaborarea in vederea obtinerii competențelor vizate ale specializării. 

Prin noile reglementări legale incepând cu 2011 invățământul profesional  asigură 
pregătirea elevilor pentru  inserția lor pe piața muncii locale și nu numai. 

Localitatea noastră are o dezvoltare preponderent agricolă  și putină resursă umană 
calificată in domeniu. 

Probleme rămase nerezolvate din perioada 2011-2015 și care au fost preluate în noul plan 
de dezvoltare: 1.  Rezultate școlare mediocre 4. Lipsa unui cabinet medical în incinta 
școlii. 5. Lipsa unui cabinet de consiliere școlară, amenajat și dotat, și obținerea postului 
de profesor psihopedagog 6. Lipsa unei săli de sport. Lipsa din organigrama unitatii 
scolare a postului de bibliotecar/professor documentarist cu toate ca in 2008 am obtinut 
finanațare pentru amenajarea unui CDI. 

Majoritatea  acestor probleme nu țin doar de voința noastră sau a comunității școlare, 
prevederile legislative ar putea rezolva infințarea unui cabinet medical sau de consiliere 
scolară și profesională, aprobarea pentru includerea in statul de personal a postului de 
bibliotecar. 

Datorită scăderii constante a  numărului de elevi an de an , s-a amenajat in condiții reduse 
o sală de clasă pentru utilizarea ca sală de sport, cu precădere la invățământul primar in 
perioada toamnă-primăvara când nu se pot realiza orele in curtea școlii. Există materiale 
sportive achiziționate de-a lungul timpului(saltele, capra, cal, spalieri etc) dar nu puteau fi 
utilizate din lipsa spatiului. 
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11..22  IIssttoorriicc  
LLaa  ggrraanniiţţaa  cceelloorr  ddoouuăă  jjuuddeeţţee  IIaassii  ssii  BBoottooşşaannii,,  iinn  ssttaannggaa  rraauulluuii  MMiilleettiinn  ssee  aaffllăă  ssaattuull  

PPlluuggaarrii,,  oo  aașșeezzaarree  ddiinn  sseeccoolluull  aall  XXIIXX--lleeaa  ((11882288))..  ÎÎmmpprreeuunnăă  ccuu  ssaatteellee  OOnneeșșttii  ssii  BBoorroossooaaiiaa,,  
aașșeezzăărrii  vveecchhii,,  aatteessttaattee  ddooccuummeennttaarr  ddiinn  sseecc  aall  XXVVII--lleeaa  ffoorrmmeeaazzăă  ccoommuunnaa  PPlluuggaarrii..  SSaatteellee  
PPlluuggaarriiii  VVeecchhii  ssii  OOnneeșșttii  aauu  ffoosstt  mmooşşiiee  bbooiieerreeaassccăă  aa  pprriinnţţuulluuii  BBaarrbbuu  ŞŞttiirrbbeeii..  ÎÎnn  ssaattuull  OOnneeşşttii  
eexxiissttaa  llaa  11889933  oo  şşccooaallăă  îînn  ccaarree  aa  ffoosstt  nnuummiitt  pprriinn  ddeeccrreett  iinnvvaațțăăttoorruull  II..  CCoossoorrsscchhii    pprriinn  
ttrraannssffeerr  ddee  llaa  ȘȘccooaallaa  BBootteeșșttii  jjuudd  RRoommaann((  ssuurrssaa  AArrhhiivveellee  SSttaattuulluuii  ,,  ddoossaarr  8822//11889966  ppgg  66))..  
PPrriimmuull  llooccaall  ddee  ssccooaallaa  ddiinn  PPlluuggaarrii  aa  ffoosstt  ccoonnssttrruuiitt  iinnttrree  aanniiii  11990055--11991177,,  llaa  iinncceeppuutt  ccuu  
nnuummaaii  22  ssăăllii  ddee  ccllaassaa,,  ddee--aa  lluunngguull  ttiimmppuulluuii  aaddăăuuggâânndduu--ii  ––ssee  llooccuuiinnţţaa  ddiirreeccttoorruulluuii  ssii  iinnccaa  33  
ssăăllii  ddee  ccllaassăă  iinn  ssaattuull  PPlluuggaarriiii  vveecchhii..  IInn  aannuull  11996644  ssee  ddăă  îînn  ffoolloossiinnţţăă  uunn  nnoouu  llooccaall  ddee  ssccooaallaa  
ccuu  55  ssaallii  ddee  ccllaassaa  iinn  SSaattuull  NNoouu,,  pprriinn  ccrreesstteerreeaa  nnuummaarruulluuii  ddee  llooccuuiittoorrii  aall  llooccaalliittaattiiii..  EEssttee  ddee  
mmeennţţiioonnaatt  ccaa  iinnttrree  aanniiii  11996644--11998822  iinn  ssaattuull  PPlluuggaarrii  ffuunnccttiioonnaauu  22  ssccoollii  ccaa  uunniittaattii  ccuu,,  
ccoonndduucceerrii  sseeppaarraattee..  IInn  aannuull  11998822  pprriinn  ddaarreeaa  iinn  ffoolloossiinnttaa  aa  iinnccăă  uunnuuii  ccoorrpp  ddee  ccllaaddiirree  ccuu  88  
ssaallii  ddee  ccllaassaa  cceellee  ddoouuăă  şşccoollii  ssee  uunniiffiiccăă..  SSccooaallaa  GGeenneerraallaa  nnrr..  11((  ssaatt  vveecchhii))  ssee  ttrraannssffoorrmmaa  iinn  
CCaammiinn  ccuullttuurraall..  
  LLooccaalluull  GGrraaddiinniitteeii  PPlluuggaarrii  ss--aa  ddaatt  iinn  ffoolloossiinnttaa  iinn  aannuull  11998811,,  ffiiiinndd  ccoonnssttrruuiitt  ddee  
CC..AA..PP..  PPlluuggaarrii..GGrraaddiinniittaa  aa  ffuunnccttiioonnaatt  ccuu  pprrooggrraamm  pprreelluunnggiitt  ((77--1199)),,  ccooppiiiilloorr  ffiiiinndduu--llee  
aassiigguurraattee  33  mmeessee  ppee  zzii,,  ppaannaa  iinn  aannuull  11999900..    
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SSccooaallaa  BBoorroossooaaiiaa  ((  iinn  ccaaddrruull  ccăărreeiiaa  ffuunnccţţiioonneeaazzăă  ssii  ggrraaddiinniiţţaa  BBoorroossooaaiiaa))  
  IInn  aanniiii  11993322--11993333  ss--aa  ccoonnssttrruuiitt  pprriimmuull  llooccaall  ddee  şşccooaallaa  ddiinn  cchhiirrppiiccii  ppee  tteemmeelliiee  ddee  
ppiiaattrraa  ccuu  oo  ssiinngguurrăă  ccllaassaa,,  uunn  hhooll  mmiicc  ssii  oo  ssaalliittaa  ccee  ttiinneeaa  lloocc  ddee  ccaanncceellaarriiee..  AAcceessttaa  aa  ffoosstt  
ddaarraammaatt  iinn  11995588  ssii  aa  ffoosstt  rreeccoonnssttrruuiitt  ddiinn  ccaarraammiiddaa  ssii  aaccooppeerriiss  ddee  ttaabbllaa..  CCllaaddiirreeaa  eexxiissttaa  ssii  
aassttaazzii  ssii  aaddaappoosstteessttee  MMuuzzeeuull  llooccaall..  
  IInn  ttooaattaa  aacceeaassttaa  ppeerriiooaaddaa,,  llaa  șșccoolliillee  ddiinn  cceellee  ddoouuaa  ssaattee  aauu  pprreeddaattee  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  
bbiinnee  pprreeggaattiittee,,  ccaarree  aauu  ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  rriiddiiccaarreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  ccuullttuurraa  ssii  cciivviilliizzaattiiee  iinn  rraanndduull  
ssaatteenniilloorr..  GGeenneerraaţţiiiillee  ccaarree  ss--aauu  ffoorrmmaatt  llaa  aacceeaassttaa  şşccooaallăă  ccoonnssttiittuuiiee  uunn  mmooddeell  ppeennttrruu  eelleevviiii  
ddee  aassttăăzzii  ((  mmeeddiiccii  rreennuummiittii,,  iinnggiinneerrii,,  pprrooffeessoorrii,,  iinnvvaattaattoorrii  ,,  jjuurriissttii  eettcc..))  UUnn  nnuummăărr  mmaarree  ddiinn  
ccaaddrreellee  ddee  aassttăăzzii  ssuunntt  ffooşşttii  eelleevvii  aaii  şşccoolliiii,,  cchhiiaarr  mmaaii  mmuullttee  ggeenneerraaţţiiii  ssee  iinnttââllnneesscc  îînn  mmuunnccaa  
llaabboorriiooaassăă  şşii  ddiiffiicciillăă  ddee  ddaassccaall..  

 
11..33..MMiissiiuunneeaa  şşii  vviizziiuunneeaa    şşccoolliiii  

PPlleeccâânndd  ddee  llaa  ssllooggaannuull::  
    ,,,,  FFiieeccaarree  ccooppiill  ppee  ccaarree--ll  iinnssttrruuiimm  eessttee  uunn  oomm  ppee  ccaarree--ll  ccaassttiiggăămm’’’’  
                  ((VV..  HHuuggoo))  
ȘȘccooaallaa  PPrrooffeessiioonnaallăă    PPlluuggaarrii  aarree  ccaa  mmiissiiuunnee::  

••  DDeezzvvoollttaarreeaa  iinnddiivviidduuaallăă  aa  ffiieeccăărruuii  ccooppiill  ;;  
••  CCrreeaarreeaa  uunnuuii  cclliimmaatt  ddee  mmuunnccăă  şşii  iinnvvăăţţaarree  ccaarree  ssăă  ffiiee  ssttiimmuullaattiivv  ppeennttrruu  ttooţţii  ccooppiiiiii  ;;  
••  RRăăssppuunnddeerreeaa  pprroommppttăă  llaa    nneevvooiillee    ddee  ffoorrmmaarree  iinniiţţiiaallăă    ssii  ddeezzvvoollttaarree  pprrooffeessiioonnaallăă;;  
••  Organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din perspectiva 

egalizării şanselor;  
••  Accesul la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea deficitului 

de competenţe pe piaţa muncii.  
••  AAssiigguurraarreeaa  ccoommuunniittăăţţiiii  ccuu  ggeenneerraaţţiiii  ddee  cceettaaţţeennii  aaccttiivvii,,  aappţţii  ssăă  ssee  iinntteeggrreezzee  ccuu  ssuucccceess  

iinn  vviiaaţţaa  ccoommuunniittaattiiii  ;;    
  

  SSeettuull  ddee  vvaalloorrii  ccaarree  aallccăăttuuiieesscc  ccuullttuurraa  şşccoolliiii  ssee  vvoorr  aaffllaa  iinn  ssttrrâânnssăă  lleeggaattuurrăă  ccuu  
aassppeecctteellee  pprriinncciippaallee  aallee  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssii  oobbiieeccttiivveelloorr,,  ccaarree  ssee  iinnttââllnneesscc  ddee  aallttffeell  iinn  ffiieeccaarree  
şşccooaallăă  ::  

••  ŢŢiinnttaa  eedduuccaaţţiieeii  
••  NNaattuurraa  eedduuccaaţţiieeii  
••  TTiippuull  ddee  eedduuccaaţţiiee,,  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall  aaddeeccvvăărriiii  llaa  eelleevviiii  ppee  ccaarree--ii  aavveemm..  
••  MMeettooddoollooggiiaa  pprriinn  ccaarree  eedduuccaaţţiiaa  eessttee  ooffeerriittăă  eelleevviilloorr  şşccoolliiii..  

VVAALLOORRIILLEE  PPEE  CCAARREE  ŞŞCCOOAALLAA    LLEE    CCUULLTTIIVVĂĂ  
  

••  TTooţţii  eelleevviiii  ddoorreesscc  ssăă  îînnvveeţţee  şşii  eeii  ttrreebbuuiiee  iinnccuurraajjaaţţii  ssăă  oo  ffaaccăă..  
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••  TTooţţii  ccooppiiii  ddeeţţiinn  ccaappaacciittaatteeaa  ddee  aa  iinnvvăăţţaa..  OObbiieeccttiivvuull  pprriinncciippaall  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiee  aacceellaa  aall  
iimmbbuunnăăttăăţţiirriiii  ccoonnttiinnuuee  aa  ppeerrffoorrmmaannţţeelloorr  şşii  aa  îînnccrreeddeerriiii  ddee  ssiinnee,,  nnuu  aacceellaa  ddee  aa  llee  
mmăăssuurraa  eeşşeeccuurriillee  şşii  aa--ii  îînnccaaddrraa  ppee  oo  ccuurrbbăă  aannoorrmmaallăă..  

••  AAccuummuullăărriillee  ppoozziittiivvee  ttrreebbuuiiee  rreeccuunnoossccuuttee  ssii  îînnccuurraajjaattee..  
••  CCoommppeettiiţţiiaa  eessttee  uunn  lluuccrruu  nnaattuurraall,,  ddaarr  ccooooppeerraarreeaa  eessttee  mmuulltt  mmaaii  eeffiicciieennttăă  îînn  

iinnddeepplliinniirreeaa  ssaarrcciinniilloorr,,  cceellee  ddoouuăă  nnuu  ssuunntt  iirreeccoonncciilliiaabbiillee..  
••  NNuu  eexxiissttăă  oo  mmeettooddăă  ,,,,  ssffaannttaa,,,,  ddee  pprreeddaarree..  EExxiissttaa  lloocc  ppeennttrruu  oo  mmuullttiittuuddiinnee  ddee  

mmeettooddee..  
••  IInn  ccllaassăă  pprrooffeessoorriiii  ttrreebbuuiiee  ssaa  ffiiee  ffaacciilliittaattoorrii  şşii  mmeennttoorrii,,  nnuu  ddooaarr  mmaannaaggeerrii,,  ssaauu  

iinnssttrruuccttoorrii..  
ŢŢeelluull  nnoossttrruu  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiee  aacceellaa  aall  iinnssttiittuuiirriiii  uunneeii  aattmmoossffeerree  iinn  ccaarree  uurrmmaattooaarreellee  
pprriinncciippiiii  ssăă  ppooaattaa  ffii  rreessppeeccttaattee  ::  

••  CCooppiiii  ttrreebbuuiiee  rreessppeeccttaaţţii  ssii  aassccuullttaaţţii,,  ccaa  ffăăccâânndd  ppaarrttee  ddiinn  ggrruuppuurriillee  nnooaassttrree  ddee  
,,,,  cclliieennţţii,,,,  

••  AAttaatt  ccooppiiii  ccââtt  ssii  aassppiirraaţţiiiillee  lloorr  nnuu  ttrreebbuuiiee  îînnggrrăăddiittee..  
••  CCăăuuttăărriillee  ddee  iimmbbuunnăăttăăţţiirree  aa  iinnţţeelleeggeerriiii,,  ccuunnooaaşştteerriiii  ssii  aabbiilliittăăttiilloorr  pprraaccttiiccee  

rreepprreezziinnttăă  uunn  pprroocceess  nniicciiooddaattăă  ffiinniitt  ssii  eell  ttrreebbuuiiee  sspprriijjiinniitt  ddee  ccăăttrree  pprrooffeessoorr..  
••  PPăărriinnţţiiii  ssuunntt  iinnccuurraajjaaţţii  ssăă  jjooaaccee  uunn  rrooll  aaccttiivv  îînn  ccaaddrruull  aacceessttuuii  pprroocceess..  
••  ŞŞccooaallaa  ccrreeaazzăă  ssii  îînnttrreeţţiinnee  ssttrrâânnssee  lleeggaattuurrii  ccuu  ccoommuunniittaatteeaa  llooccaallăă..  

  ŞŞccooaallaa  aassiigguurrăă  iinnssuuşşiirreeaa  ddee  ccăăttrree  eelleevvii  aa  uunnoorr  ccuunnooşşttiinnttee  ssiisstteemmaattiizzaattee  ssii  ddeepprriinnddeerrii,,  
aappttiittuuddiinnii,,  ccoommppeetteennțțee    ppeennttrruu  aa  ffii  ccaappaabbiillii  ssăă  ssee  iinntteeggrreezzee  mmaaii  uuşşoorr  iinnttrr--oo  ssoocciieettaattee  îînn  
ppeerrmmaanneennttăă  sscchhiimmbbaarree  ssii  ppeennttrruu  aa  ppuutteeaa  ccoonnttiinnuuaa  ssttuuddiiiillee..  
  EElleevviiii  uurrmmeeaazzaa  ssttuuddiiii  rriigguurrooaassee  ddee  ccuullttuurraa  ggeenneerraallăă,,  ccaarree  ssee  iinnssccrriiuu  iinn  ttrruunncchhiiuull  
ccoommuunn  aall  CCuurrrriiccuulluumm--uulluuii  NNaattiioonnaall..  IInn  aacceellaassii  ttiimmpp  eessttee  pprreevvaazzuutt  ssii  uunn  CCuurrrriiccuulluumm  llaa  
DDeecciizziiaa  ŞŞccoolliiii  aaddeeccvvaatt  nneevvooiilloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee  aallee  ccoommuunniittăăţţiiii  llooccaallee  pprriinn  LLiicceeuu  tteehhnnoollooggiicc  
ddiinn  aannuull  22000099  ssii  șșccooaallaa  pprrooffeessiioonnaallăă  ddiinn  22001122..  
ŞŞccooaallaa  nnooaassttrrăă  aarree  uuşşiillee  ddeesscchhiissee  ppeennttrruu  ttooţţii  aacceeiiaa  ccaarree  aauu  nneevvooiiee  ddee  eedduuccaaţţiiee  iinnddiiffeerreenntt  ddee  
eettnniiee,,  rreelliiggiiee  ssii  mmeeddiiuull  ffaammiilliiaall  ddee  pprroovveenniieennţţăă..  
CCAALLIITTAATTEEAA,,  PPRROOMMOOVVAARREEAA  SSUUCCCCEESSUULLUUII  ŞŞII  AA  EEFFIICCIIEENNŢŢEEII  SSUUNNTT  DDIIRREECCŢŢIIIILLEE  
SSPPRREE  CCAARREE    NNEE  VVOOMM  OORRIIEENNTTAA..  
  

11..44..  CCuullttuurraa  oorrggaanniizzaaţţiioonnaallăă  
  

••  EEssttee  ccaarraacctteerriizzaattăă  ddee  uunn  cclliimmaatt  ddee  ssiigguurraannţţaa  ssii  lliibbeerraattee  ssppiirriittuuaallăă  iinn  şşccooaallaa  ccaarree  ssaa  
ppeerrmmiittaa  iinnvvaaţţaarreeaa  ppeennttrruu  ttoottii  eelleevviiii..  VVaalloorriillee  ddoommiinnaannttee  ppee  ccaarree  şşccooaallaa  nnooaassttrraa  llee  
pprroommoovveeaazzaa  ssuunntt  ::  rreessppeecctt  ffaaţţăă  ddee  ssiinnee  şşii  ffaaţţăă  ddee  cceeiillaallttii,,  aassuummaarreeaa  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţiiii,,  
ccoommppeettiittiivviittaattee,,  ttoolleerraannţţăă,,  ddiisscciipplliinnaa  mmuunncciiii,,  ccuullttiivvaarreeaa  aaddeevvăărruulluuii,,  pprroommoovvaarreeaa  
ssuucccceessuulluuii  ssii  eeffiicciieennţţeeii,,  rreecceeppttiivviittaatteeaa  llaa  nnoouu,,  ddoorriinnţţaa  ddee  aaffiirrmmaarree..  SSee  mmaaii  iinnttaallnneesscc  
ssii  ccaazzuurrii  ddee  rruuttiinnaa  ssii  aauuttoommuullţţuummiirree..  
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••  CCoonnssiilliiuull  ddee  aaddmmiinniissttrraaţţiiee  aa  eellaabboorraatt  RReegguullaammeennttuull  ddee  oorrddiinnee  iinntteerriiooaarrăă  ccaarree  eessttee  
rreevviizzuuiitt  şşii  iimmbbuunnăăttăăţţiitt  aannuuaall,,  eessttee  ffăăccuutt  ccuunnoossccuutt  ppeerrssoonnaalluulluuii  şşccoolliiii,,  eelleevviilloorr  ssii  
ppaarriinnţţiilloorr..  

••  CClliimmaattuull  oorrggaanniizzaaţţiieeii  şşccoollaarree  eessttee  ccaarraacctteerriizzaatt  pprriinn  ddiinnaammiissmm  ssii  îînnaalltt  ggrraadd  ddee  
aannggaajjaarree  aa  mmeemmbbrriilloorr  iinnssttiittuuţţiieeii  şşccoollaarree  ;;  rreellaaţţiiiillee  ddiinnttrree  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  ffiiiinndd  
ddeesscchhiissee,,  ccoolleeggiiaallee,,  ddee  rreessppeecctt,,  ssii  sspprriijjiinn  rreecciipprroocc..  

••  DDiirreeccttoorruull  eessttee  ddeesscchhiiss  ssii  aassccuullttăă  ssuuggeessttiiiillee  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee,,  llee  rreessppeeccttăă  
ccoommppeetteennţţaa,,  llee  ooffeerrăă  aauuttoonnoommiiee,,  eevviittăă  uunn  ccoonnttrrooll  bbiirrooccrraattiicc..  TTooaattee  aacceesstteeaa  ssee  
rreefflleeccttăă  iinn  ccoonndduuiittaa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  şşii  aaccttiivviittaatteeaa  iinnssttrruuccttiivv  eedduuccaattiivvăă..      

  
1.5. Profilul actual al şcolii 

 
Școala Profesională Plugari aflat în comuna Plugari situată la limita judeţului Iaşi 

cu judetul Botoşani,la 45 de km de acesta, 45 de km de oraşul Hârlău și  la 60 de km de 
municipiul Iaşi respectiv 20 de km de localitatea Vlădeni unde se gaseşte singurul Grup 
şcolar din zonă. Geografic localitatea se găseşte de-a lungul râului Miletin alcătuită din 
satele componente Borosoaia si Oneşti.  
 De-a lungul timpului a funcţionat şi învăţământ obligatoriu de 10 ani între anii 1976-
1990 iar din 2003 s-au adăugat clase de invăţământ profesional şi tehnic, cu  profilul 
agricultură ,specializarea lucrator in cultura plantelor, având in vedere existenţa unui 
lot şcolar de 5 ha, a specialiştilor in domeniu si a unui  singur agent economic mai 
dezvoltat in zona cu profil agricol. In perioada 2006-2008 am şcolarizat o clasă de  profil 
economic- specializarea lucrător in comerţ. Din motive de dotare, existenţa resursei 
umane calificate şi lipsa agentului economic care să poată asigura efectuarea pregătirii 
practice ale elevilor nu s-a putut obţine acreditare pentru această specializare. 
 Elevii din clasele   IX-XI provin din cele doua şcoli ale comunei respectiv Şcoala 
Borosoaia si Şcoala Plugari. Pentru alte specializări elevii aleg Liceul Tehnologic 
Vlădeni sau şcolile din municipiul Iaşi. 
In ultimii ani ne confruntam cu un dezinteres al tinerilor absolventi pentru a continua 
studiile in localitate deoarece lipsa unei dotări corespunzătoare, refuzul agentilor 
economici de a se implica in formarea profesională a tinerilor.  Există 2 agenţi economici 
puternici dezvoltaţi în zona care pot să  absoarbă  parţial forţa de muncă,   dar condiţiile 
economice actuale nu susţin o dezvoltare continuă şi o creştere a locurilor de muncă. Prin 
recalificări, multi absolvenţi intră pe piaţa muncii sau pleacă in străinătate. 
Din 2009 am scolarizat elevi cu 10 clase ( ciclu inferior al liceului) dupa care din 2012 
am continuat cu invăţământul profesional de 2 ani in paralel cu clasa X liceu. 
Începând cu anul școlar 2014-2015  avem doar invăţământ profesional de 3 ani si cu 
specializarea agricultor culturi de câmp. 
Înscrierea elevilor in aceasta clasa s-a făcut pe baza optiunilor elevilor din clasa a IX care 
pot alege continuarea liceului la alte unități școlare din județ sau inscrierea la 
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învățământul profesional. Din analiza rezultatelor obţinute la examenele naţionale in 
ultimii ani foarte putini elevi optează să finalizeze liceul cu un examen de bacalaureat, 
majoritatea se opresc la 11 clase si urmează cursuri de recalificare. Lipsa resurselor 
materiale ale familiilor opreşte continuarea studiilor, părinţii preferă să reţină copii acasă, 
să lucreze sezonier sau in familie. A crescut tot mai mult trendul absolventilor de a pleca 
după implinirea vârstei de 18 ani  la muncă in străinătate ca forță de muncă necalificată. 
Criza forței de muncă la nivel național, domenii deficitare: construcții, agricultură, 
servicii nu reduce  tendința familiilor de a cauta locuri de muncă mai bine platite in 
străinătate in detrimentul lipsei părinților de langă copii. 

 
11..66..PPrriioorriittăăţţii  nnaaţţiioonnaallee  
  
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită, 
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020, care 
are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 
pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din 
grupa de vârstă 20 - 34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 
3 și 4 la 63% până în 2020, față de 59,8% în 2015  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune:  
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului 
şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al 
calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în 
educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;  
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, 
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în 
concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi 
adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;  
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;  
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;  
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;  
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 
profesională.  
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele 
de formare profesională, având ca ținte strategice:  
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 
profesional la 60% în 2020, față de 56,3% în 2015;  
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții 
la 10% în 2020, de la 1,3% în 2015.  
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Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune:  
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;  
3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor 
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;  
4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ 
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;  
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 
strategice:  
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2015;  
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la 
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2015;  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune:  
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării 
profesionale la nivel de sistem;  
2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 
Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de 
formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă 
și în evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;  
4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;  
5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.  
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale 
în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:  
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea 
spiritului antreprenorial până la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2015;  
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 
4.600 în 2020, de la 2.800 în 2015.  
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 
acţiune:  
1. Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din 
cadrul programelor de formare profesională;  
2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;  
3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării 
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile 
pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare 
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regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între 
unitatea de învățământ, operatorul economic și elev și pe baza solicitărilor de școlarizare 
ale agenților economici.  
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:  
- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca 
parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza 
unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici 
implicaţi în formarea profesională a elevilor;  
- învăţământul profesional dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a 
VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, 
pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici 
sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi 
unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, unui contract de 
pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev;  
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a 
X-a de liceu, formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”.  
 
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 
finalizează cu examen de certificare a calificării. Absolvenții care promovează examenul 
de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al 
Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 
certificatului, conform Europass.  
I.7 .Contextul regional  
Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub 
aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în 
raport cu nivelul de dezvoltare.  
Produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut multe fluctuații, ceea ce a condus 
la o accentuare a disparităților de dezvoltare față de celelalte regiuni. Situația economică 
și socială a regiunii Nord-Est a continuat să se agraveze odată cu intrarea în perioada de 
criză economică și financiară - anual a avut loc o scădere reală a produsului intern brut 
regional.  
În acest context, Strategia Regională Nord-Est își propune ca viziune: „În anul 2022 
Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!”  
Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică 
durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să 
conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României;  
Ținta propusă anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe 
cap de locuitor la nivel regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel 
național și 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar.  



  Scoala Profesionala Plugari- PAS 2019- 2020  
 

17 
 

În scopul atingerii obiectivelor propuse au fost elaborate, la nivelul fiecărui județ, 
Strategii de Dezvoltare socio-economică.  
Pe baza acestor obiective si ținte de la nivel regional si national, la nivelul unităţii sunt 
stabilite următoarele tinte strategice. 
 

1. Inscrierea școlii in randul unităţilor de invăţămant care promovează un 
curriculum performant menit să crească promovabilitatea la examene și să 
asigure acumularea de deprinderi și competenţe cu valenţe tehnice de către 
elevi. 

 
2. Fixarea competenţei ca și obiectiv pentru toţi cei implicaţi in procesul de 

educaţie. 
 

3. Preocuparea permanenta a echipei manageriale pentru imbunatatirea bazei 
material, cu scopul reducerii decalajelor dintre invatamantul urban si rural. 

 

4. Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea realizării de proiecte de 
interes comun, promovarea unei educatii inclusive, prevenirea abandonului 
scolar, resocializarea elevilor si a părinţilor 

 
 
Optiuni strategice 
- Introducerea unor inovaţii didactice pentru optimizarea cu ajutorul sistemelor 
educaţionale informatizate a procesului instructiv-educativ si organizarea unor programe 
suplimentare de consultaţii si meditaţii pentru elevii de clasa a VIII-a precum si 
dezvoltarea ofertei curriculare la decizia scolii in vederea asigurării de sanse egale si a 
cresterii atractivităţii si interesului elevilor pentru aceasta. 
- Dezvoltarea competenţelor resurselor umane prin participarea la cursuri de formare 
continua si perfecţionare prin CCD, ONG-uri, universităţi. 
- Reabilitarea infrastructurii procesului de invăţămant prin promovarea unei politici 
optime de finanţare din resurse bugetare si extrabugetare. 
- Atragerea comunităţii locale de partea scolii prin implicarea, in parteneriat, in 
implementarea unor programe privind reducerea violentei, promovarea educatiei 
incluzive si prevenirea abandonului scolar. 
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CAPITOLUL II 
2.Analiza nneevvooiilloorr--  DDiiaaggnnoozzăă  

 
2.1.Analiza mediului  extern 
Din cele șase județe ale regiunii, cei mai mulţi locuitori sunt concentraţi în judeţul Iaşi. 
De fapt judeţul Iaşi are populaţia cea mai numeroasă din ţară. Conform datelor furnizate 
de INS, populatia stabilǎ totalǎ a judeţului Iaşi la 01.07. 2019 era de 956216 locuitori, 
reprezentând 24,04 % din cea înregistratǎ la nivelul regiunii Nord-Est. 
Perioada 2010-2019 a marcat o creștere continuă a populației județului, ultimii cinci ani 
având evoluția cea mai semnificativă. 
Evoluţia demografică 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Iasi 863952 872347 885252 901590 913781 925583 935051 944074 956216 

Regiune
a 
N-E 

3707600 3699239 3705145 3908257 3915607 3932740 3229050 3959219 3977469 

Romania  21431298 21316420 21267165 2229973 22242738 22236059 22201702 22177605 22154572 

 
LLaa  nniivveelluull  ccoommuunneeii  PPlluuggaarrii  ppooppuullaattiiaa  ssee  aaffllăă  ddiissttrriibbuuiittăă  iinn  cceellee  22  llooccaalliittăăţţii::  PPlluuggaarrii  

ssii  BBoorroossooaaiiaa  ccuu  oo  ppoonnddeerree  aapprrooxxiimmaattiivv  eeggaallăă  iinnttrree  eellee..  
CCoonnffoorrmm    uullttiimmeelloorr  ddaattee  ssttaattiissttiiccee  ddee  llaa  IINNSS  ppooppuullaattiiaa  eessttee  ddiissttrriibbuuiittăă:: 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

SSuurrssaa  ::IINNSS  TTeemmppoo  oonnlliinnee  
  
DDiinn  aannaalliizzaa    ddaatteelloorr  ssttaattiissttiiccee  ssee  ccoonnssttaattaa  ccaa  ddiinn  22001144  nnuummaarruull  ppooppuullaattiiee  ccuu  vvaarrssttaa  iinnttrree  00--
1144  aannii  aa  ssccăăzzuutt  ccoonnssiiddeerraabbiill,,  ffaapptt  rreessiimmțțiitt  iinn  nnuummaarruull  eelleevviilloorr  ccuupprriinnșșii  iinn    aannuull  șșccoollaarr  
pprreezzeenntt..  

  2014 2019 

  

0
-1

4
 a

n
i 

1
5

-1
9

 a
n

i 

2
0

-2
4

 a
n

i 

2
5

-2
9

 a
n

i 

3
0

-6
4

 a
n

i 

p
e

st
e

 6
5

 a
n

i 

0
-1

4
 a

n
i 

1
5

-1
9

 a
n

i 

2
0

-2
4

 a
n

i 

2
5

-2
9

 a
n

i 

3
0

-6
4

 a
n

i 

p
e

st
e

 6
5

 a
n

i 

total 757 271 253 237 1531 586 590 322 264 241 1530 548 

masculin 384 142 142 129 836 235 307 168 144 132 839 214 

feminin 373 129 111 108 695 351 283 154 120 109 691 334 
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Începând cu anul 2016 și la nivelul județului Iași, sporul natural a devenit negativ cca - 
0,3%, la nivelul anului 2018 dar fiind totuși rata cea mai puţin scăzută la nivelul regiunii 
exceptând Suceava care are rata spor 0.  
Rata de substituire, indicator care se calculeazǎ prin împǎrţirea populaţiei din grupa de 
vârstâ de 15-24 ani (107914 persoane) la populaţia din grupa de vârstâ de 50- 59 ani 
(109785 persoane), indicâ presiunea demograficǎ care va fi exercitatǎ pe piaţa muncii de 
tinerii care vor intra în rândul populaţiei active. Pentru judeţul Iaşi, în anul 2019, aceastǎ 
ratǎ este pentru prima dată subunitară (0,99), însemnând cǎ populaţia care va intra pe 
piaţa muncii este mai puțin numeroasǎ decât cea cu vârsta de pensionare, chiar 
dacă nesemnificativ, diferența fiind infimă 0,01.  
Pe de altă parte populația de vâstă preșcolară și școlară a ajuns la 214610 persoane în 
2017, deci a crescut cu cca 3%, față de perioada anterioară la nivel de judet.  
 
 
    
 
 
 
   fig 2          
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22..11..11DDiissttrriibbuuttiiaa  ppee  sseexxee  
La nivel național structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui 
proces de îmbătrânire demografică cauzat, în principal, de scăderea natalităţii, care a 
determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani). În paralel, 
creşterea speranţei de viaţă a determinat creşterea numărului şi ponderii populaţiei 
vârstnice (de 65 ani şi peste). Față de anul 2013 când ponderea populației de 0-14 ani era 
de 17,8% în 2019 valoarea a ajuns la 16,8% înscriindu-se în același trend descrescător.  
CCoonnssttaattăămm  oo  ddiissttrriibbuuţţiiee  ooaarreeccuumm  eecchhiilliibbrraattăă  iinnttrree  sseexxee  ::  5511%%  mmaassccuulliinn  ffaattăă  ddee  4499  %%  
ffeemmiinniinn,,  ccoommppaarraattiivv  ccuu  ggrruuppaa  cceelloorr  ppeessttee  6655  aannii  ccaanndd  ffeemmeeiillee  aavveeaauu  oo  ppoonnddeerree  ddee  6600%%  
ffaattaa  ddee  bbaarrbbaattii,,  ffaapptt  ccee  ttrreebbuuiiee  ssăă  eecchhiilliibbrreezzee  ooffeerrttaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă..  LLaa  nniivveelluull  uunniittăăţţiiii  
nnooaassttrree  nnuu  ppuutteemm  ssppuunnee  ccăă  ooffeerrttaa  ppeennttrruu  ffeettee  eessttee  uunnaa  aattrraaccttiivvăă  aavvâânndd  îînn  vveeddeerree  eexxiisstteennţţaa  
ddooaarr  aa  ccaalliiffiiccăărriiii  ppeennttrruu  aaggrriiccuullttuurrăă..  
SSee  oobbsseerrvvăă  oo  ddiissttrriibbuuţţiiee  aapprrooaappee  llaa  iinnddiiggoo  ffaaţţăă  ddee  cciiffrreellee  ddee  llaa  nniivveell  jjuuddeeţţeeaann  iinnttrree  ggrruuppeellee  
ddee  vvâârrssttăă..  AAcceeiiaassii  ssiittuuaaţţiiee  ssee  oobbsseerrvvăă  şşii  llaa  nniivveell  ddee  rreeggiiuunnee..  
              
22..11..22..  DDiissttrriibbuuţţiiaa  ppee  ggrruuppee  ddee  vvăărrssttăă  
SSttrruuccttuurraa  ppee  ggrruuppee  ddee  vvâârrssttăă  ss--aa  mmooddiiffiiccaatt    ffaaţţăă  ddee  ppeerriiooaaddaa  aanntteerriiooaarrăă  aassttffeell::  
JUDETUL 

IASI, LOC 

PLUGARI 

Grupa de vârstă  

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

ani  

TOTAL IASI 100.0 18.0 6.6 9.3 6.8 45.3 14.0 

MASCULIN 100.0 18.7 6.5 9.6 8.5 46.1 10.6 

FEMININ 100.0 17.3 5.9 8.9 7.9 45.3 14.7 

URBAN 100.0 14.4 5.1 10.3 9.3 50.8 10.1 

     Masculin 100.0 15.3 5.7 11.4 8.6 49.0 10.0 

     Feminin 100.0 13.5 5.6 11.1 7.8 48.8 13.2 

RURAL 100.0 21.1 7.2 8.4 7.2 41.2 14.9 

     Masculin 100.0 21.3 7.3 8.8 7.6 42.8 12.2 

     Feminin 100.0 20.9 6.8 8.2 6.9 39.5 17.7 

PLUGARI 100.0 22.5 6.9 6.3 6.3 41.0 17.0 

MASCULIN 100.0 22.1 7.3 7.3 7.0 42.7 13.6 

FEMININ 100.0 22.9 6.5 6.3 5.3 39.1 19.9 
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fig 4  
  
DDaaccaa  llaa  nniivveell  ddee  rreeggiiuunnee  ssii  jjuuddeett  ppoonnddeerreeaa  ggrruuppeeii  ddee  00--1144  aannii  eessttee  ddee  1188  %%  ffaattăă  ddee  3300  %%  
ccââtt  eerraa,,  llaa  nniivveelluull  ccoommuunneeii  nnooaassttrree  eessttee  ddee  2222,,55  %%..  
LLaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall  ggrruuppaa  00--1144  aannii  aarree  oo  ppoonnddeerree  ddee  1155,,99%%..  
PPooppuullaattiiaa  llaa  nniivveell  ddee  rreeggiiuunnee  rreepprreezziinnttăă  6644,,99%%  iinnttrree  1155--6644  aannii,,  1166,,33  %%  ppeessttee  6655  ddee  aannii..  
LLaa  nniivveell  ddee  jjuuddeeţţ  ppoonnddeerreeaa  ppooppuullaattiieeii  ccuu  vvâârrssăă  iinnttrree  1155--6644  aannii  eessttee  ddee  6677..22  %%  iiaarr  ppeessttee  6655  
aannii  ddee  1144  %%..  
LLaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall    aauu  ssccăăzzuutt  ppoonnddeerriillee  ppeennttrruu  ggrruuppeellee  ddee  1100--1144  aannii,,  1155--1199  aannii  ssii  2200--2244  aannii  
şşii  aauu  ccrreessccuutt  ppoonnddeerriillee  ppeennttrruu  ggrruuppeellee  2255--2299  aannii,,  3300--3344  ssii  3355--3399  aannii..  
GGrruuppaa  2255--6644  aannii  rreepprreezziinnttăă  rreessuurrsseellee  ddee  mmuunnccăă  aallee  ţţăărriiii,,  rreeggiiuunneeaa  NN--EE  aarree  ppoonnddeerree  mmaaii  
mmiiccăă  ffaaţţăă  ddee  mmeeddiiaa  nnaaţţiioonnaallăă,,  cceeeeaa  ccee  iinnttăărreeşşttee  iippootteezzaa  ccaa  aacceeaassttaa  rreepprreezziinnttăă  bbaazziinn  
iimmppoorrttaanntt  ppeennttrruu  mmiiggrraaţţiiaa  eexxtteerrnnăă..  
Rata de substituire, indicator care se calculeazã prin impărţirea populatiei din grupa de 
varsta de 15-24 ani la populaţia din grupa de varsta de 50-59 ani, indica presiunea 
demografica care va fi exercitata pe piata muncii de tinerii care vor intra in randul 
populatiei active. Pentru judeţul Iaşi conform datelor din PLAI 2008, aceasta rata era de 
1,52. In prezent dupa datele de la INS(2011) aceasta rata a scăzut la 1,24 datorită scăderii 
populaţiei din grupa de vârstă 15-19 ani. 

La nivel regional conform aceleaşi surse rata de substituire este 0,99 datorită scăderii 
populatiei din grupa de vârstă 15-19 ani. 

Din aceste analiză rezultă că populatia care va intra pe piaţa muncii va fi mai mică 
comparativ cu perioada anterioară de analiză.  

Având in vedere conditiile economice de criză din ultimii ani, situaţia somerilor a trecut 
prin fluctuaţii majore intre 2009 si 2010 inregistrând o scădere in anii 2011 si 2012(INS 
Iasi). 
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In localitatea noastre aceasta rată  a fost in perioada 2005-2008 de 1,32, in prezent a 
scăzut la 1,28 dar nu există locuri de muncă care să absoarbă această fortă de muncă.   

22..11..33..  DDiissttrriibbuuţţiiaa  ppee  nniivveellee  ddee  rreezziiddeennţţăă  ssii  eettnniiee..  
LLaa  nniivveelluull  llooccaalliittăăţţiiii  nnooaassttrree  nnuu  eexxiissttăă  aallttee  eettnniiii,,  iiaarr  mmeeddiiuull  ddee  rreezziiddeennţţăă  eessttee  ddooaarr  rruurraall..  
Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0-14 din mediul 
rural de la 59,1% în 2015 la 54,8% în 2018 și 52,86 în 2019, ponderea vârstei 15-19 ani 
din rural menținându-se cam la fel cca 64%.  
De remarcat este și faptul că deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în 
minoritate în grupele de vârstă tinere şi adulte (până la vârsta de 50 de ani) având o 
pondere de cca 47%.  
Deoarece situaţia economică actuală evidențiază faptul că în mediul rural posibilitățile 
materiale se mențin foarte scăzute se poate trage concluzia că accesul elevilor din mediul 
rural la oferta educaţională urbană foarte mică, necesitând găsirea unor alternative 
viabile.  
Conform datelor înregistrate în ultimul recensǎmânt la nivelul județului Iași, distribuţia 
pe etnii a populaţiei la nivelul regiunii reflectǎ cǎ românii deţin o majoritate absolutǎ 
(91.1% din total populaţie) fiind urmaţi la mare distanţǎ de populaţia rromă (1.46% din 
total populaţie) şi de alte naţionalitǎţi: ucraineni (0,01%), ruşi-lipoveni (0.37%), maghiari 
(0.02%) etc. Este de menţionat că aceste date pot fi relativ exacte, deoarece există un 
procent de rromi și posibil alte naționalități care nu şi-au declarat originea, ceea ce 
determină convingerea că există un număr mai mare de rromi și nu numai, față de datele 
statistice.     
22..11..44..  PPrrooiieeccttiiii  ddeemmooggrraaffiiccee    
LLaa  nniivveelluull  şşccoolliiii  nnooaassttrree  pprrooiieeccţţiiaa  ddeemmooggrraaffiiccăă  iinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  22002222  ppooaattee  ffii::  
  
CCllaassaa  22001155--

22001166  
22001166--
22001177  

22001177--
22001188  

22001188--
22001199  

22001199--
22002200  

22002200--
22002211  

22002211--
22002222  

PPrreessccoollaarr  33ggrr//6666  33ggrr//6666  33//7755  33//7755  33//7700  33//6677  33//6666  
CCll  pprreegg  22//3377  22//3333  22//3322  22//3300  22//2288  22//3300  22//3300  
II  22//3322  22//3377  22//3333  22//3322  22//3300  22//2288  22//3300  
IIII  22//3388  22//3322  22//3377  22//3333  22//3322  22//3300  22//2288  
IIIIII  22//3399  22//3388  22//3322  22//3377  22//3333  22//3322  22//3300  
IIVV  22//4422  22//3399  22//3388  22//3322  22//3377  22//3333  22//3322  
TToottaall  II--
IIVV  
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Prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică la orizontul anului 
2060 ne indică o reducere a populației României cu 7164,9 mii locuitori, față de anul 
2011.  
Comparativ cu anul 2011, în anul 2019 se remarcă o diminuare a populaţiei rezidente din 
grupa de vârstă preșcolară și școlară, atât în mediul urban (cu -8,1%), cât şi în cel rural 
(cu -4,1 %). Scăderea înregistrată în perioada 2011-2019 este în concordanţă cu tendinţa 
generală de scădere a populaţiei totale a ţării. Mutaţii semnificative, cu deosebite 
consecinţe economice şi sociale, se observă în structura pe vârste a populaţiei şi reflectă 
un proces lent, dar continuu, de îmbătrânire a populaţiei totale. Reducerea numărului 
născuţilor după 1990 a determinat scăderea populaţiei tinere. Creşterea rolului femeii în 
activitatea şi viaţa social-economică în detrimentul rolului de mamă, urbanizarea, 
schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre 
factorii consideraţi răspunzători de scăderea fertilităţii.  
Pe sexe, atât populaţia masculină, cât şi populaţia feminină de vârstă preșcolară și școlară 
a înregistrat, în ultima perioada, o scădere de circa 6,0%.  
2.1.5. Populaţia şcolară in perioada 2013-2022 
In tabelul de mai jos este prezentată analiza evoluţiei populaţiei şcolarizate  în perioada  
următoare la nivelul unităţii: 
 

Nr. 

Crt 

Nivele de educatie Anul scolar 
2019-2020/2013-2014 

% 

Anul scolar 
2019-2022/2014-2015 

% 
1 Prescolar 0,86 0,76 
2 Primar 0,76 0,69 
3 Gimnazial 0,63 0,58 
4 Liceal -  
5 Profesional/SAM 0,55 0,64 
6 Postliceal/maistri -  
7 Total 0,64 0,67 

Din analiza datelor se constată ca populaţia şcolară inregistrează o scădere majoră . 
- La nivel preşcolar scade cu 9,2 % nr de elevi fata de anul anterior 
- La nivel primar scade cu 7 % 
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- La nivel gimnazial scade cu 5 %  
- Pe total unitate scăderea populaţiei scolare va fi cu 35 % mai mica in 

2020 fată de 2014 in condiţiile in care va rămâne invăţământul 
profesional la nivelul unităţii. 

 An 

scolar Prescolar Primar Gimnazial Profesional 

2014 89 203 240 126 

2015 76 193 239 100 

2016 75 179 224 106 

2017 72 172 225 75 

2018 73 164 184 85 

2019 68 167 166 79 

 
 
 

   
fig 5 
 
 
  prescolar Primar gimnazial liceal PROF 

2015/2016 76 193 239 49  105 

2016/2017 75 179 224 71  100 

2017/2018 72 254 247  106 

2018/2019 73 167 166  85 

2019/2020 70 160 151 0 79 

2020/2021 67 156 146 0 66 
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In fig.5  avem o distributie a populatie la nivelul comunei pe nivele de invatamant : 
- la nivel preşcolar numărul celor şcolarizaţi prezintă o scădere 

asemănător cu datele din PLAI începând cu 2010 care va continuă ; 
- la învăţământul primar avem o creştere semnificativă intre anii 2004 şi 

2007 faţă de judet, după care urmează o scădere uşoară iar din 2013 
va scădea semnificativ mai ales la scoala Borosoaia unde diferenta 
faţă de Plugari este de 45 de elevi. 

- la gimnaziu exista o scadere usoară dar in perspectiva va fi o crestere 
prin propagarea numarului din primar; 

Evolutia prognozată a  populaţiei de varsta scolara 15-19 ani 
 

2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 
2020/2013 

% 
 15-19 ani 
Plugari 310 302 310 295 293 293 262 260 -0.83 
 15-24 ani 
 568 560 601 714 778 778 850 869  
   * - estimare 

La nivel de comună numărul elevilor va înregistra o scădere asemănător celei de la 
nivel judeţean. 
            Evolutia prognozată a populatiei de vârstă preşcolară şi şcolară, pe judeţul 
Iaşi, în intervalul 2003-2025 
 
 

Grupe de 
varsta 
(ani) 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020* 2025* 

Iași 274.6 264.6 265.6 261.2 258.4 256.3 236.8 216.4 207.3 198.8 

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

7-14 88.2 81.3 78.3 78.5 78.9 78.7 78.0 79.9 77.7 71.3 
15-24 147.7 142.5 146.7 143.0 140.0 138.1 118.6 97.2 94.1 96.0 

 
Plugari ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3-6(ani) 65 120 130 125 125 105 86 68 68 62 

7-14 450 504 516 498 499 487 515 429 320 315 

15-24 568 601 646 742 728 715 715 601 900 876 

 
Principalele concluzii din analiza demograficǎ.  
Populaţia din categoria de vârstǎ 0-14 ani şi 15-19 ani trǎieşte predominant în mediul 
rural, dar începând cu 2015 s-a observat o ușoară creștere a populaţiei rezidente în mediul 
urban. Faptul că posibilitățile materiale sunt foarte scăzute, va trebui să influenţeze 
învăţământul în sensul deplasării accentului spre învăţământul pe zone, sau modalitǎţi 
care să permită accesul cât mai facil a populaţiei şcolare din mediul rural.  
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Evoluţia populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea ponderii grupelor de vîrstă 0-14 
ani şi 15-24 ani, în favoarea grupei 25-64 de ani. Acest lucru determină nevoi crescânde 
de formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare 
pentru adulţi în scopul compensării pierderilor de populaţie şcolară.  
Totodată acest fapt ar trebui să determine o eficientizare a alocării resurselor la nivelul 
şcolilor viabile şi dotarea corespunzătoare şi modernă a acestora.  
De asemenea ar trebui gândite modalități de a aduce elevii la școlile viabile fie prin 
navete ușoare, fie prin sprijin material care să permită rezidența în cămine sau campusuri.  
Rata de substituire este pentru prima dată o valoare subunitară (0.99), ceea ce indicǎ 
pentru perioada urmǎtoare, o presiune echilibrată pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. E 
posibil ca această presiune mai redusă, poate fi determinată atât de scăderea ponderii 
grupelor de vârstă care ne interesează cât și tendinţei tinerilor de a-şi căuta ocupaţii în 
afara graniţelor ţării, tendințe care se mențin și în continuare.  
Diversitatea etnică, concentrările în anumite zone în special pentru rromi, necesită o 
educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii 
opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate și chiar programe de 
integrare.  
Din analiza demograficǎ rezultǎ urmǎtoarele prognoze la orizontul 2030, 2060:  
• Scǎderea populaţiei preșcolare și şcolare cu 9,2 respectiv 34,5%.  

• Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0-14 din 
mediul rural de la 59,1% în 2015 la 54,8% în 2018 și 52,86 în 2019, ponderea 
vârstei 15-19 ani din rural menținându-se cam la fel cca 64%.  

• Mediul de rezidenţǎ al populaţiei şcolare de 15-19 ani este în rural 64,8% (în creștere 
față de 2013- 64,2%)  

• Mediul de rezidență al populației 0-14 ani este în rural de 52,86% ( în scădere față de 
2013 – 59,1%)  

• Rata de substituire este de 0,99 (în scădere faţă de anul 2013- 1,27).  
 
       2.1.6.Rata de parasire 
timpurie 
Rata de parasire timpurie a scolii 
analizată prin indicatorul 3(fig.6), la 
nivelul comunei se constata o părăsire 
aproape definitivă a sistemului 
educaţional  intre anii 2000-2004. Prin 
cuprinderea din 2004 in cadrul SAM, 
din 2009 in cadrul   
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liceului tehnologic sau 2012 inv. profesional la nivelul comunei se  constata o mentinere 
a elevilor până la finalizarea acestui nivel fără continuarea studiilor in alte şcoli.  
Majorarea acestei rate denotă un nivel redus de educaţie sub aspect cantitativ şi al 
competenţelor profesionale fapt rezultat si din datele recesamântului 2017. 

  Superior 

liceu 

+prof gim primar 

Nord-

Est 10 66 31 17 

Iasi 16 62.6 26 16.5 

Plugari 1 14 50 29 

 
 
 
 
 
Fig 7. 
 
 
 
 
 
 
Se impune implicarea mai activă a personalului didactic pentru creşterea factorului 
calitativ al intregului mecanism educaţional. 
Elevii după finalizarea studiilor la nivelul localităţii nu mai continuă decât un procent 
foarte mic. Prin reducerea claselor de nivel profesional la nivel de localitatea ne vom 
intoarce la situaţia dinainte de 2004. 
2.1.7.Rata abandonului şcolar 
 Din analiza indicatorului 5 privind rata de abandon  pe nivele de invatamant(fig.8) la 
nivelul comunei se constata o mentinere constanta la nivel gimnazial ( 1-2%) dar o 
creştere semnificativă incepând din 2007 la nivel SAM (18%- 25 %) şi in continuare la 
liceu sau învăţământ profesional cumulează un procent ce ajunge la 20% anual.  
An gimnazial SAM Liceu prof. 

2014/2015 2%     22% 

2015/2016 2%   15% 

2016/2017 2%   13% 

2017/2018 2%   11% 
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fig.8  
 
Datărită condiţiilor economico-sociale elevii renunţă la şcoală in favoarea plecării în 
străinătate la muncă alături de părinti sau fetele se căsătoresc. 
Pentru remedierea situatiei se recomandă: 
- Monitorizarea atentă a indicatorului la nivel de şcoală şi judeţ. 
- Creşterea eforturilor conjugate pentru prevenirea abandonului dupa inscrierea la clasa 

IX prin programe sociale, asigurarea burselor de studiu, activităţi extracurriculare, 
sprijin din partea asistentului social si Consiliul local 

 
2.1.8.Rata de absolvire  
 
 Indicatorul 6( fig 9) reprezintă rata de  absolvire din învăţamântul profesional incepând 
cu anul 2005. De-a lungul timpului aceasta a fost fluctuantă si cuprinsă intre 80 si 90 % 
cu un minim in 2009 (78%) prin părăsirea timpurie a scolii in principal  a  fetelor care 
provin din familii sărace si găsesc o rezolvare a problemelor prin plecarea de acasă si 
căsătorie.  Elevii care implinesc vârsta de 18 ani pleacă la muncă in strainătate chiar daca 
r mai fi de parcurs 1 lună de practică comasată din luna iulie al anului scolar si astfel sunt 
declarati repetenti și nu se mai intorc pentru finalizarea studiilor.    
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Fig.9 
 

 
 
2.1.9.Rata de succes  
Analizănd indicatorul 7 (fig 10) privind rata de succes, la nivelul comunei se constată o 
creştere in anul 2008-2009 fata de anii anteriori, o scădere in următorii ani şi o revenire in 
2013. Între anii 2007-2009 au avut loc teze cu subiect unic la clasele VII si VIII. 
Înregistrăm o scădere  a ratei de succes prin procentul scăzut obtinut la examenul de 
evaluare in anii 2011 si 2012. Procentul de promovare  a examenului de evaluare   a 
crescut considerabil in ultimii ani şcolari cu toate ca in 2014 se constată o scadere fata de 
2013. Avem o creștere destul de mare in 2015, ceea ce ne bucura, cu note  bune, 50% 
note peste 7. Trendul crescător de promovare a examenului de evaluare natională a 
continuat până in 2017 ajungând la 75% din ce inscrisi , cu note foarte bune permițând 
accesul absolvenților la liceele de elită din municipiul Iasi.In 2018 a avut loc o oarecare 
scădere a procentului de promovare ( 65%)       
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Fig.10  
2.1.10.Rata de tranzitie  
Analizănd indicatorul 8 (fig.11.) privind rata de tranzitie la un nivel superior se constata 
ca odata cu introducerea invatamantului profesional la nivelul comunei si sustinerea lor 
materială prin acordarea de burse, numărul celor care urmează clasa a IX in invatamantul 
profesional sau liceal este  egal numărul absolvenţilor de clasa VIII. Continuarea studiilor 
la nivelul superior al liceului dupa invățământul profesional este nesemnificativ doar  2 
sau 3 elevi urmeaza studiile, ceea ce  impune o implicare a cadrelor didactice in 
orientarea şcolara si profesională a tinerilor, organizarea de cursuri de formare pentru 
adulţi. In acest an scolar din cei 39 de absolventi de invătământ profesional 2 elevi  
continuă studiile, in schimb 30 % dintre ei s-au inscris la cursuri de calificare pe 
domeniul servicii, iar restul s-au angajat in tară sau străinătate după implinirea vârstei de 
18 ani. 
 Fig.11  
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2.1.11. Cheltuieli publice / elev in perioada 2000-2009 
 
Evolutia cheltuielilor pe elev la nivel naţional, local si pe medii de rezidenţă asa cum 
reiese si din PLAI 2007 a avut un trend ascendent atat la nivel urban cât şi rural până din 
2015(fig.12).(Sursa ISJ- PLAI 2017 ) după care îşi păstrează un curs constant. 
Cheltuielile pe elev sunt cele date prin finantarea costului standard, care inregistreaza 
cresteri usoare de la an la an. 

 
An scolar Suma(mii lei) Nr elevi 
2014-2015 2014.000 612 
2015-2016 2136 595 
2016-2017 2328 574 
2017-2018 2694 521 
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   fig12. 

 
2.1.12.Numar de elevi/norma didactica  
Din analiza acestui indicator 10 (fig13.) se constatată o mentinere constanta ( usoare 
fluctuatii) a numărului  de elevi in invatamăntul profesional in ultimii ani asemanator cu 
datele din PLAI 2017 pentru judet si zone. In acest an scolar nr. de elevi pe norma 
didactică a ajuns la nivelul celor pe judet. De precizat ca scăderea numărului de elevi pe 
clasă este influentată de scăderea numărului de elevi în structura Borosoaia unde nu 
depăseste 16 elevi la primar si o medie de 17 la gimnaziu. La școala de centru incă mai 
avem clase cu 23 de elevi la invățământul primar si  27  la gimnaziu. 
 
 

 
 

 fig13. 
2.1.13.Ponderea personalului didactic calificat in TVET in perioada 2014-2018 
Comparativ cu situatia de la nivel judeţean si zonal prezentată in PLAI 2017 unde in 
invatământul profesional ponderea personalului didactic este  calificat in TVET. 
Ca urmare a existenței claselor pe o perioadă scurtă de 2,3 ani si existența posturilor pe 
perioadă  determinată  nu am avut solicitări pentru ocuparea posturilor cu personal 
calificat, recurgând in acest fel la organizarea concursului de ocupare a posturilor după 
inceperea cursurilor. Datorită scăderii numărului de elevi normele vor fi in scădere 
posibilitatea menținerii cadrelor calificate este incertă , respectiv titularizarea lor. 
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Fig.14 
 
2.1.14. Rata somajului  
La nivelul şcolii noastre din datele inregistrate cu privire la traseul absolvenţilor, din cei 
16 elevi care au absolvit nivel 3 de invăţământ profesional,  continuă studiile 3 elevi, cei 
care   şi-au depus documentele la AJOFM urmează cursuri de calificare oferite de centru 
de pregătire a somerilor după care intră pe piata muncii.   
2.1.15. Optiunile elevilor.  
 Referitor la opţiunile elevilor se constată din indicatorul 13 ca ponderea optiunilor este 
școala din localitate din cei 62 de absolvenţi de clasa VIII  din comună  37 au  optat 
pentru scoala din localitatea  Plugari, 24 elevi sunt inscriși  la invățământul liceal  din 
municipiu sau la invățământul profesional din alte judete. 
2.1.16. Retele scolare 
Nu functioneaza 
2.1.17.Educaţia adultilor 
Nu exista cursuri de formare a adultilor la nivelul scolii deoarece şcoala nu a obtinut 
acreditare pentru organizarea de astfel de cursuri, dar poate oferit spaţiu pentru 
organizarea altor cursuri prin colaborare cu primăria. In acest an scolar se desfășoară un 
curs de educatie parentală pentru un număr de 12 părinti prin cadrul unui proiect județean 
”Impreună pentru copii” care adună atât părintii cât si copii lor la activități extrașcolare 
interactive. 
2.1.18. Parteneriate scolare 
Scoala noastra are realizate parteneriate cu agentii economici la care elevii claselor de 
învăţământ profesional  efectuează practică comasată: SA CERES PLUGARI. 
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Prin realizarea acestor activităti elevii absolvenţi işi insuşesc parţial  competenţele 
necesare calificării, nu sunt angajaţi de respectivii agenţi economici dupa terminarea 
studiilor deoarece activitatea economică a agentului   este limitată.  
2.1.19. Evolutia elevilor inscrisi in clasa IX este prezentata in indicatorul 17 din anexe. 
 

 
 
fig.14 
2.1.20 Concluzii pe baza analizei populaţiei şcolare: 
Din analiza observaţiilor formulate la indicatorii prezentaţi în cap II.1- II.19,  reţinem 
următoarele concluzii privind sistemul IPT: 

1. Analizând evoluţia populaţiei şcolare în intervalul 2013-2020 se constată că 
aceasta are  o tendinţă uşoară de menţinere constantă până in 2014 după care urmează o 
scădere. La nivel de judeţ este preconizată o creştere uşoară din 2020(2%).  

2. Populaţia şcolară este uniform repartizată pe sexe  asemanator cu judeţul Iasi faţă 
de cea din grupa de vârstă  peste 65 când ponderea bărbaţilor era de 60%. 

3. Analizând rata brută de cuprindere pe toate formele de învăţământ a populaţiei 
şcolare, în perioada 2013-2020, se observă un maxim în anul 2014 pentru unitatea 
noastră, după care apare o tendinţă de scădere până în 2020 .  

4. Există o tendinţă de creştere a ratei de părăsire timpurie a şcolii cu preponderenţă  
în invăţământul profesional şi tehnic, lucru cu care se confruntă majoritatea şcolilor IPT . 

5. Rata de părăsire timpurie a şcolii la nivelul unităţii se menţine cu mici fluctuaţii 
la acelaşi nivel , un procent de 10-15 % anual continuă studiile ajungând la finalizarea 
invăţământului liceal şi doar 1% continuă studii superioare. 

6. Rata de absolvire la nivelul clasei a-10-a este  in scadere , in anul 2006/2007 
comparativ cu 2004/2005, scădere care se menţine la un procent de 80-85 % intre anii 
2009-2013. 
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7. Rata de tranziţie a absolvenţilor de clasa a VIII-a este  de 100% de când  a 
devenit obligatoriu invățământul de 11 clase dar pe parcursul claselor IX-XI un procent 
semnificativ renuntă la scoala (10%). În schimb rata de tranziţie de la clasa a XI 
invățământ profesional la clasa a XI liceu este sub 10% având in vedere că nu mai este 
obligatoriu.  

 
8. Din 2008 personalul didactic care predă la SAM şi mai apoi liceu tehnologic si 

profesional devine calificat prin înscrierea la cursuri de reconversie sau calificare.  
9. Rata şomajului în rândul tinerilor absolvenţi, la nivel de judeţ a inregistrat o 

crestere in perioada 2008-2010 după care scade incepând cu 2011 şi ajunge la nivelul de 
5,3 pe judet respectiv 5% la nivel naţional. 

In 2017 s-a inregistrat la nivel judeten cea mai scazuta rata a somajului din 1991. 
10. Numarul de elevi inscrişi in clasa a IX scade la nivel judeţean prin prisma 

scăderii populaţiei scolare si dificultăţilor celor din mediu rural de a putea urma cursurile 
în altă localitate. la nivelul unităţii avem fluctuaţii intre 1-2 clase pe an iar după 2016 va 
fi o singură clasa pe nivel din acelaşi motiv de reducerea populatiei şcolare din gimnaziu. 

11. Agentii economici nu manifestă un interes deosebit pentru incheierea de 
parteneriate cu şcolile in vederea efectuării practicii comasate. Nu dispun de posturi 
vacante pentru angajarea viitorilor absolvenţi decât in număr de 2-3 locuri, deci viitorul 
lor este nesigur indiferent de  calificarea obţinută. 

12. Din analiza indicatorilor la nivel judeţean se constată o creștere predominantă a 
populaţiei şcolare in mediu urban in defavoarea celei din rural. Cu toate că resursele 
unităţilor şcolare din mediu rural nu sunt comparative cu cele din mediu urban 
preocupările tinem noi să credem că ar trebui indreptate spre rezolvarea problemei 
privind şcolarizarea elevilor din mediu rural care rămân cu studiile nefinalizate pe 
motivul lipsei resurselor financiare ale familiilor.  O altă cauză ar fi lipsa educației 
părintilor ( majoritatea părintilor care au in prezent elevi la școală au doar 8 clase 
finalizate). 

 
Implicaţii pentru IPT 

 
• • Adaptarea Planurilor de şcolarizare la scǎderea populaţiei şcolare;  
• • Utilizarea eficientǎ a infrastructurii prin abordarea diversificatǎ a formelor 
alternative de învǎţǎmânt ex: seral, frecvenţǎ redusǎ, Formare Profesionala Continuǎ, 
dezvoltarea centrelor de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale, 
programe tip “A doua şansǎ”, “ Şcoala de varǎ”;  
• • Dezvoltarea unei oferte de formare profesionalǎ în dialog cu beneficiarii pentru a 
rǎspunde cerinţelor actuale ale locurilor de muncǎ;  
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• • Dezvoltarea de calificǎri specifice solicitărilor beneficiarilor de forță de muncă și 
în concordanță cu nevoile acestora;  
• • Dezvoltarea de oferte de programe de formare pentru adulţi, având în vedere 
creșterea ponderii acestei populații în detrimentul populației școlare;  
• • Având în vedere pǎtrunderea tehnicii din ce în ce mai mult şi în spaţiul rural, ar fi 
de evaluat şi posibilitatea organizării unui învǎţǎmânt la distanţǎ cu stagii de practicǎ 
organizate la faţa locului sau cu deplasarea cursanţilor pe anumite perioade de timp;  
• • Analizarea posibilităților de oferire a unor susțineri materiale (programe, poiecte, 
burse, sponsorizări, modificări legislative etc.) pentru îmbunătățirea accesului populației 
școlare din mediul rural la un învățământ de calitate.  

 
2.2. Analiza profilului economic 

 La nivel naţional PIB a crescut in 2012 cu 0,7% faţă de anul precedent, acesta a 
fost asigurat de următoarele sectoare: 

� servicii 69% 
� industrie 23% 
� agricultură 7,5% 

Forţa  de muncă  aflată in 2012 de 9,256 miloane  este cuprinsă 31,6% in agricultură, 
20,1 % in industrie si 47,3 % in servicii. 
Şomajul la nivel naţional a ajuns la 5% in 2012 , la nivel de regiune 5,6% iar judet 5,3% 
în scădere faţă de 2010 şi 2011 continuand trendul descendent pana in 2017.  
Structura VAB comparativ cu UE este astfel distribuită: 

  UE-27 RO 
Regiunea 
Nord Est. 

Judeţul 
Iaşi 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 1.6 7 11.1 8 

Industrie 18.1 27 21.6 19.2 

Construcţii 6.3 10.9 11.8 14.5 

Servicii 74 55.1 55.5 58.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

Economia judeţului este reprezentată de agricultură, activităţi industriale, comerţ, 
servicii, construcţii etc. In ultima perioadă, ca rezultat al procesului de restructurare 
industriala, unele activităţi din acest sector au cunoscut un declin important, in timp ce in 
sectorul serviciilor a crescut ca pondere in PIB (comert, prestari servicii, posta si 
telecomunicatii – conf. PRAI). Sfârşitul anului 2010 comparativ cu 2009 marchează în 
continuare scăderi importante ale numărului de salariaţi in toate judeţele, fiind de 2,7% la 
nivel regional. 

Analiza nivelului si dinamicii principalilor indicatori statistici ai judetului Iasi 
reliefeaza multiple aspecte contradictorii, preponderent negative. Si asta, cu toate că 
potentialul de dezvoltare precum si resursele umane – ca elemente primordiale ale 
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progresului, situează Iaşul intr-o pozitie favorabila. Efectele valorificarii acestor 
importante resurse sunt mai mult decat precare, criza economica actuala adancind aceste 
probleme. 

Perioada anterioară si cea actuală s-a caracterizat si se caracterizează printr-un val 
al restructurarii intreprinderilor, astfel incat a atins cote alarmante (8,97 %). Majoritatea 
concedierilor a vizat domeniul productiei industriale. Una dintre cauzele somajului la 
persoanele de peste 45 de ani este, conform analizelor AJOFM, lipsa competentelor 
corespunzatoare. In cifre absolute, populatia ocupată a scăzut in toate sectoarele 
economice. 

La nivel regional cele mai afectate de criza economică şi financiară au fost 
sectoarele Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Hoteluri şi restaurante şi 
Comerţul care s-au confruntat cu scăderi importante de personal. 
În ceea ce priveşte structura producţiei industriale a judeţului Iaşi (după datele din 
anul 2010), valoarea acesteia provine în proporţie de peste  85 % din industria 
prelucrătoare, activităţile de producere a energiei electrice, termice, gaze şi apă, 
reprezentând 14 %; pe principalele activităţi ale industriei prelucrătoare, structura (%) se 
prezintă astfel: 

- industria alimentară şi a băuturilor -20,1 %; 
- fabricarea de maşini, utilaje, mijloace de transport, echipamente electrice şi 
electronice -18,2 %; 
- industria chimică -12,3 %; 
- industria textilă, a articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte -10,3 %; 
- industria metalurgică şi a construcţiilor metalice -9,2 %; 
- materialele de construcţii - 3,1 % ; 
- prelucrarea lemnului şi fabricarea de mobilă - 2,8 %. 
Printre sectoarele de tradiţie ale judeţului Iaşi menţionăm industria textilă, a 

construcţiilor şi a materialelor de construcţii, metalurgia şi industria agro-
alimentară. Pe lângă aceste domenii tradiţionale, un alt sector cu potenţial ridicat 
pentru viitor poate fi considerat IT-ul şi cercetarea ştiinţifică în domeniu. Anticipăm o 
creştere remarcabilă şi în domeniul serviciilor, cu precădere în turism, care are 
valenţe culturale deosebite la nivelul judeţului nostru.  

 
Agricultura judeţului Iaşi 

Deşi suprafaţa judeţului în circuit agricol este de cca 69,4 % din total fond funciar, 
această resursă nu poate fi eficient valorificată, productivitatea fiind scăzută la 
majoritatea culturilor, datorită următorilor factori: 

� Relieful regiunii, varietatea acestuia; 
� Calitatea terenului, cu o diversificaţie pronunţată, alternanţa categoriilor de sol, 
fragmentarea acestora, în comparaţie cu alte unităţi de suprafaţă similare din tara; 
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� Exploatarea suprafeţelor agricole se realizează pe loturi mici (1-3ha), datorită 
fărâmiţării fondului funciar şi datorită nivelului scăzut de mecanizare; 
� Pe ansamblul agriculturii din judeţ, 50% din tractoarele aflate în dotarea 
exploataţiilor agricole au o vechime în exploatare de peste 8 ani , în condiţiile în care 
utilizarea anuală este de cca 1.800 ore; 
� Forţă de muncă îmbătrânită (mai mult de 28% din populaţia rurală are peste 60 
ani); 
� Migrarea tineretului către centrele urbane; 
� Gradul mare de sărăcie a micilor proprietarilor, care practică o agricultură de 
subzistenţă fără posibilităţi de capitalizare şi dezvoltare a fermelor; 
� Lipsa capitalului pentru restructurarea şi modernizarea agriculturii; 
� Eroziunea solului; 
� Urmare a distrugerii instalaţiilor de aducţiune şi pompare din cadrul sistemelor de  
irigaţii, suprafeţele efectiv irigate sunt mici deşi suprafeţele dotate cu instalaţii de 
irigaţii însumează în judeţul Iaşi 50.433 ha. 
Agricultura la nivelul localităţii Plugari 
80% din suprafata agricolă a localităţii este lucrată de agenţii economici existenţi. 
Din cei care lucrează pământul in parcele mici produc doar pentru nevoile 
gospodăreşti practicând o agricultură de subzistentă. 
Există şi familii care s-au organizat in asociaţii si  lucrează terenul, dar nu dispun de 
utilaje moderne( tractoare+ accesorii) pentru a obtine o productivitate ridicată.  
Lipsa consultanţei in domeniu pentru accesare fondurilor europene in dezvoltarea 
unei mici afaceri se datorează şi gradului scăzut de educaţie al populatiei. 
Absolvenţii de invăţământ profesional agricol au fost angajaţi de agentii existenţi 
prin inlocuirea personalului pensionat sau creşterea numărului de salariaţi. 

2.3 Piaţa muncii  
Studiind oferta locurilor de muncă la nivel de judeţ şi regiune se constată că la nivel de 
regiune 1.5 % dintre locurile de muncă sunt vacante, această rată este relativ scăzută fată 
de media naţională. 
Cel mai ridicat nivel de locuri de muncă vacante este in judeţul Neamt(2,6%), Vaslui 
(2,5%)şi Bacău (1,5%). 
Dacă analizăm din punct de vedere al profilului economic, agricultura, silvicultura şi 
pescuitul detin 2,2%, peste media regiunii( 1,5%) 
Dintre domeniile de formare profesională pentru locurile de muncă vacante pentru liceu 
tehnologic şi invăţământ profesional, cele mai multe locuri de muncă se inregistrează 
pentru industria textilă şi pielărie(28,5%), mecanica (23,8%) urmate de turism şi 
alimentaţie (11,2%), comert(8,9%). 
Analizând după tipologia locurilor de muncă 14,8% dintre locurile vacante necesită un 
nivel superior de educaţie, Iaşi(37,1%). Pe de altă parte Vaslui (35,5%) necesită nivel 
scăzut de educaţie. 
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La nivel regional se detaşează invăţământul profesional cu cea mai mare pondere a 
locurilor de muncă vacante(59%). 
In ce priveşte rapiditatea cu care se ocupă locurile de muncă, cele mai dificil de ocupat 
sunt locurile care necesită pregătire specifică învăţâmântului profesional, liceal 
tehnologic si postliceal (95%) dintre locurile neocupate timp de 3 luni. 
Cauzele pentru care, in viziunea angajatorilor, locurile de muncă nu sunt ocupate arată: 
- deficit cantitativ 
-nu corespund cerintelor firmei 
-au refuzat condiţiile impuse 
Dacă analizăm competenţele solicitate putem evidenţia: 
- competenţe tehnice specifice postului 
- trăsături de personalitate( atitudine,responsabilitate, relaţionare etc) 
În perspectiva următoarelor 6 sau 12 luni firmele nu pot estima că vor rămâne sau nu cu 
acelaşi număr de salariaţi, aceasta fiind o cauză a condiţiilor incerte din economie. Un 
număr destul de mare dintre firmele investigate sunt pesimiste cu privire la ieşirea din 
criză si au dificultăţi in a estima o planificare privind evoluţia numărului de angajaţi. 
Referitor la firmele care au angajat tineri absolventi in ultimii ani se observă că la nivel 
de regiune  în judeţul Neamt   firmele care au făcut angajări in procent de 42 % au 
angajat absolvenţi. 
Urmărind după ramurile de activitate  pe primul loc se află  Activităţile de  servicii 
administrative şi activităţi de servicii(35,5%). Agricultura (10,6%) se află sub media 
regionala de 16% in ce priveşte angajarea tinerilor absolvenţi. 
Cei mai mulţi tineri absolvenţi pentru liceu tehnologic si invăţământ profesional au fost 
angajati in domeniul Comerţ(28,5%) urmat de mecanică (23,4%). 
Din analiza nivelului de satisfacţie al angajatorului faţă de tinerii absolvenţi rezultă o 
multumire ridicată faţă de absolvenţii de invăţământ profesional ( 70%) in defavoarea 
absolvenţilor de liceu tehnologic /industrial(38%). 
 
2.3.1 Concluzii din analiza profilului economic şi piaţa muncii  la nivel regional şi 
judeţean: 

� In perioada 1998-2006, 2007, 2008, 2009, 2010 se constata ca cele trei sectoare 
economice agricultura, industria si serviciile au detinut ponderi relativ 
constante din PIB, neavand loc mutatii semnificative intre acestea.  

� Valoarea cifrei de afaceri (în preţuri curente ale fiecărui an) a crescut (în ritmuri 
diferenţiate) în toate sectoarele de activitate, structura modificându-se în 
favoarea construcţiilor şi (mai ales) a comerţului şi serviciilor, în timp ce 
ponderea industriei a scăzut cu menţiunea că în anul 2010 scăderea accentuată a 
tuturor ramurilor a continuat.  

� Principalele domenii de activitate confruntate cu reduceri de personal au fost: 
construcţiile, confecţiile textile, fabricarea de utilaje pentru metalurgie, 
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fabricarea produselor din lemn, serviciile, industria alimentară, 
tipografică,mase plastice, sticlă, carămizi, produse farmaceutice, -  atât în 
sectorul privat, cât şi în cel de stat. 

� Conform datelor oferite de Directia  Generala a Finantelor Publice a judetului 
Iasi, activitatile preponderente sunt cele de comert, industrie si constructii, 
cu mentiunea ca a scazut si numărul de societaţi care desfăşoară aceste 
activitaţi. 

� In regiunea Nord-Est structura VAB pe domenii este in ordine descrescatoare 
astfel repartizată: servicii 56%, industria 23%, agricultura 10,4%, 
constructii 9,9%, iar la nivelul judeţului Iaşi servicii 59,3%, industria 19,3%, 
agricultura 9%, constructii 12,4% toate inregistrind in ultimii 2 ani un trend 
descendent ca si contribuţie la VAB , dar cu o mărire a numărului de salariaţi 
din agricultură. 

� De asemenea se constată o dezvoltare în continuare a serviciilor în 2008, 2009, 
2010 ceea ce a determinat creşterea ofertei de locuri de muncă în acest sector. 
Şi din punct de vedere al investiţiilor în servicii a avut loc o evoluţie pronunţat 
crescătoare. 

� Cele mai importante investitii brute la nivelul anului 2008 şi 2009, s-au realizat 
in comerţ, industrie, energie şi tranzacţii imobiliare acestea din urma egalând 
aproape investiţiile din industrie. 

� Punerea în valoare a sectorului agro-alimentar şi a produselor tradiţionale 
reprezintă un obiectiv al următorilor ani alături de promovarea agriculturii 
ecologice. 

 
Implicaţiile pentru IPT 

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

cu nevoile pieţei muncii ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor 
industriale, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

� Calificări şi curriculum. 
 Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate 
ocupaţională sporită. Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local judeţean: 

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

� Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile 
străine şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

o Creşterea nivelului de calificare 
o Importanţa competenţelor cheie 
o Limbile străine 
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o Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 
design, marketing, tehnici de vânzare 

o Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe 
combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice 
– IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

o Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

� Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 
o Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi 

protecţie mediului pe baza standardelor de mediu ale UE   

o Parteneriatul şcoală-agenţi economici –pentru toate domeniul de pregătire, 
trebuie să reflecte: 

o diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de 
capital, etc.) şi de activităţi producătoare de bunuri şi servicii 

o asistarea specializata prin tutori a stagiilor de practică.  
o desfasurarea  stagiilor de practică in ateliere special amenajate la 

angajator si/sau in secţii de producţie in condiţii cât mai apropiate de cele 
reale.  

Ca o concluzie la cele relatate ar fi că fără o economie puternică si agenţi economici pe 
măsură dispuşi să-şi asume rolul de partener in formarea profesională a viitorilor angajaţi, 
şcoala nu poate oferi fortă de muncă bine pregătită. 
2.3.2. Sursele finanţării 
Finanţarea unităţii de invăţământ este realizată de la bugetul de stat prin finanţarea pe 
elev, alocată prin bugetul local şi veniturile extrabugetare . 
2.4 Analiza mediului intern 
2.4.1 Strategia şcolii 
Şcoala Plugari îşi propune să şcolarizeze elevii comunităţii si să-i orienteze pentru 
urmarea destinului individual. Aşa cum spune şi sloganul nostru „Fiecare copil pe care-l 
instruim este un om pe care-l câştigăm” misiunea noastră este să formăm elevi atât pentru 
atingerea performanţelor şcolare cât si formarea competenţelor unei viitoare meserii. 
Dezvoltarea economico-socială a localităţii nu oferă posibilităţi de susţinere financiară a 
şcolii, cuprinderea absolvenţilor in piaţa muncii, fapt generalizat la nivel judeţean. Lipsa  
nivelului de invăţământ liceal sau profesional aproape de elevi va conduce cu siguranţă la 
părăsirea timpurie a şcolii de către absolvenţii de invăţământ gimnazial in proportie de 90 
% aşa cum se intâmpla până in 2003 când a fost introdus invăţământul prin SAM. 
Considerăm ca unitatea noastră este o alternativă de creştere a nivelului de educaţie al 
elevilor din comunitate. 
 
2.4.2. Aspecte ale educaţiei specifice zonei 
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Unitatea  noastră este singura unitate cu profil de agricultură la care elevii au acces. 
Şcoala nu dispune de resurse financiare pentru o dotare corespunzătoare in vederea 
obtinerii unei autorizări pentru o noua calificare si nu există agenti economici  pe o rază 
de 50 km incât să ofere o alternativă de şcolarizare. Cea mai apropiată unitate cu profil 
mecanic, tehnica de calcul si textil se află la 20 km. In prezent infrastructura permite o 
deplasare facilă către această unitate dar programul curselor de transport in comun nu 
permite ajungerea la timp a elevilor la ore zilnic si in prezent caminul de care ar dispune 
scoala este in reabilitare de 7-8 ani.  
Zona localizăţii noastre preponderent agricolă cu 3 agenti economici mai dezvoltati cu 
angajati ≥ 25 din care unul este un investitor străin care lucrează terenurile pe bază de 
contracte de arendă.  
Există si persoane fizice autorizate organizate in asociaţii familiale sau individuale care 
lucrează in agricultură. 
Un procent redus de absolvenţii din anii 2005-2017 de la invăţământul profesional au fost 
angajati de către agenţii locali pe baza calificării obţinute în scoală sau au continuat 
studiile (5%) ajungând si la finalizarea studiilor superioare. 
2.4.3.Predarea şi invăţarea 
Implicarea şcolii in dezvoltarea invăţământului profesional şi tehnic presupune: 
• preocupări pentru modernizarea si adecvarea strategiilor de instruire, preocupare 
permanentă a unui număr din ce in ce mai mare de cadre didactice pentru  
elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură 
generală; 
• antrenarea cadrelor didactice, in aplicarea unor strategii didactice corespunzătoare 
fiecărei discipline si adaptarea lor in funcţie de colectivul de elevi; 
• motivarea elevilor in activitatea de identificare, ordonare si valorificare a informaţiei; 
• antrenarea unui grup de cadre didactice, care manifestă o rezistenţă mai mică faţă de 
schimbare, in activităţi care vizează centrarea activităţii pe elev; 
• consultarea comunităţii locale si a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile 
opţionale pe care le vor urma elevii pentru a usura inserţia socială a absolvenţilor; 
• abordarea interdisciplinară a conţinuturilor si elaborarea de opţionale care să vizeze 
dezvoltarea creativităţii elevilor si utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, 
stocarea ordonarea informaţiilor pentru ca strategia de pregătire să corespundă dinamicii 
informaţiei in domeniul vizat de formare; 
• formarea internă a profesorilor 
Existenţa programelor centrate pe activităţile elevului au determinat un anumit sens al 
schimbării in didactica fiecărei discipline. Orientarea modernă a strategiilor didactice 
permite elevului să exprime puncte de vedere proprii, să realizeze un schimb de idei cu 
ceilalţi, să argumenteze, să pună intrebări cu scopul de a inţelege, să coopereze in 
rezolvarea problemelor si a sarcinilor de lucru. Profesorul facilitează si moderează 
invăţarea, ajută elevii să inţeleagă si să explice puncte de vedere in invăţare. Invăţarea are 
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loc predominant prin formare de competenţe si deprinderi practice, se realizează prin 
cooperare. 
Priorităţile şcolii nostre şi in perioada următoare, in ceea ce priveste procesul de  
invăţămant sunt: 
• Invăţarea centrată pe elev; 
• Adaptarea activităţilor de predare - invăţare la particularităţile elevilor; 
• Modernizarea actului educaţional ca rezultat al integrării optime a metodelor active-
participative si interactive in procesul de invăţămant, utilizarea eficientă a resurselor 
materiale si inclusiv resursele TIC, folosirea unei game variate de strategii didactice in 

funcţie de stilul de invăţare al fiecărui elev si de principiul egalităţii sanselor. 
• Promovarea inter- si transdisciplinaritătii. 
In urma activităţilor de observare a lecţiilor si instruirii practice a elevilor, pe baza 
rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice, pe baza concluziilor rezultate in urma 
procesului de autoevaluare se poate aprecia că se menţin concluziile prezentate in PAS 
2010-2015, fiind aduse imbunătăţirile necesare privind urmărirea progresului elevilor la 
invăţătură, cresterea preocupării diriginţilor in asigurarea retenţiei elevilor si 
imbunatatirea frecventei, cresterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea mai 
activă al acestora in procesul didactic. 
Pentru imbunătăţirea  performanţelor şcolare şi pentru a asigura performanţe optime de 
instruire teoretică şi practică s-au realizat: 
- imbunătăţirea condiţiilor de instruire practică prin realizarea unui solar în curte şcolii 

unde elevii urmăresc etapele de instruire in atingerea competentelor vizate de 
programa şcolară specifică specializării; 

- prin colaborare cu agentul economic la care elevii desfăşoară practica comasată 
desfăşurăm si orele de instruire practică folosind baza materială a agentului economic. 

2.4.4.Materiale şi resurse didactice 
BBaazzaa  mmaatteerriiaallaa  ddee  llaa  SSccooaallaa  PPrrooffeessiioonnaallăă  PPlluuggaarrii  aa  ffoosstt  iinn  uullttiimmiiii  aannii  rreeiinnnnooiittăă  pprriinn  
pprrooggrraammeellee  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ddee  ddoottaarrii  ddiinn  22000077  ssii  22000088  ddaarr  ssppaaţţiiiillee  nnuu  ssuunntt  ssuuffiicciieennttee  
ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  aaccttiivviittaattiilloorr  iinnssttrruuccttiivv--eedduuccaattiivvee  llaa    nnooiillee  cceerriinnţţee  ..  NNuu  eexxiissttaa  ssaallăă  ddee  
ssppoorrtt  ccuu  ttooaattee  ccaa  iinn  uullttiimmiiii    aannii  aauu  ffoosstt  aallooccaattee  ssuummee  ppeennttrruu  eecchhiippaammeennttee  ssppoorrttiivvee..  AAvveemm  
aammeennaajjaattee  ddiinn  cceellee  1133  ssăăllii  ddee  ccllaassăă  ::  

••  11  llaabboorraattoorr  ddee  iinnffoorrmmaattiiccaa  ccuu  2200  ccaallccuullaattooaarree  ppee  ccaarree  eessttee  iinnssttaallaatt  
pprrooggrraammuull  AAEELL,,  ccoonneeccttaattee  llaa  iinntteerrnneett  pprriinn  iinntteerrmmeeddiiuull  pprrooiieeccttuulluuii  
““EEccoonnoommiiaa  bbaazzaattaa  ppee  ccuunnooaasstteerree””  ddeessffaassuurraatt  iinn  ccoollaabboorraarree  ccuu  PPrriimmaarriiaa..  

••  11  CCeennttrruu  ddee  DDooccuummeennttaarree  ssii  IInnffoorrmmaarree  ccuu  ddoottaarreeaa  nneecceessaarrăă  oobbţţiinnuuttăă  pprriinn  
iinncclluuddeerreeaa  şşccoolliiii  iinn  pprrooggrraammuull::  ,,,,EEdduuccaaţţiiaa  îînnttrr--uunn  mmeeddiiuu  ddeeffaavvoorriizzaatt,,,,..    

••  CCaabbiinneett  ddee  bbiioollooggiiee  ccuu  ppllaannssee      ssii  aallttee  mmaatteerriiaallee  iinn  lliimmiittaa  ffoonndduurriilloorr  
pprriimmiittee  ppeennttrruu  llaabboorraattooaarree  ((  mmiiccrroossccooaappee,,  mmuullaajjee,,  sseettuurrii  llaammee  mmiiccrroossccoopp  
eettcc))  

••  CCaabbiinneett  ddee  ddiisscciipplliinnee  tteehhnniiccee  
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••  CCaabbiinneett  ddee  ffiizziiccaa--  cchhiimmiiee  ddoottaatt  ccuu  vviiddeeoopprrooiieeccttoorr  ssii  aacccceess  llaa  iinntteerrnneett  
••  MMuullttiiffuunnccttiioonnaall  ((  ssccaanneerr,,  ccooppiiaattoorr,,  iimmpprriimmaannttaa,,  ffaaxx))  
••  CCaallccuullaattoorr  sseeccrreettaarriiaatt  ccuu  iimmpprriimmaannttăă  ccuu  llaasseerr,,  ccoonnttaabbiilliittaattee  
••  SSiisstteemm  ddee  ssuupprraavveegghheerree  eexxtteerriioorr  ssii  iinntteerriioorr    
••  MMiiccrroobbuuzz  şşccoollaarr  ddiinn  22000077  ppeennttrruu  ttrraannssppoorrttuull  eelleevviilloorr  ddiinn  iinnvvăăţţăămmâânnttuull  

lliicceeaall  ssii  pprrooffeessiioonnaall  ddiinn  llooccaalliittaatteeaa  BBoorroossooaaiiaa..  
ŞŞccooaallaa  ddiissppuunnee  ddee  33  ccoorrppuurrii  ddee  ccllaaddiirree    llaa  cceennttrruu  ssii  11  ccoorrpp  ddee  ccllăăddiirree  uuttiilliizzaatt  llaa  SSccooaallaa  
GGiimmnnaazziiaallăă  BBoorroossooaaiiaa..    UUnnuull  ddiinn  cceellee  ddoouuăă  ccoorrppuurrii  aallee  ssccoolliiii  ddee  llaa  cceennttrruu    aa  ffoosstt  
mmooddeerrnniizzaatt    ssii  ffiinnaalliizzaattee  lluuccrraarriillee  iinn  22000066  şşii  ddaatt  iinn  ffoolloossiinnttaa  iinn  22000077..  CCeell  ddee--aall  ddooiilleeaa    aa  
bbeenneeffiicciiaatt  ddee      sscchhiimmbbaarreeaa  aaccooppeerriişşuulluuii  iinn  22001155  ccuu  sspprriijjiinnuull  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall..  PPee  
ppaarrccuurrssuull  aanniilloorr  22001100--22001133  ss--aa  rreeuuşşiitt  sscchhiimmbbaarreeaa  ttââmmppllăărriieeii  llaa  ttooaattăă  ccllăăddiirreeaa..    
GGrrăăddiinniittăă  aa  ffoosstt  ccuupprriinnssăă  iinnttrr--uunn  pprrooiieecctt  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  iinn  ppeerriiooaaddaa  22000077--22001133  şşii  ddaatt  iinn  
ffoolloossiinnttăă  iinn  iiaannuuaarriiee  22001133..  
LLaa  SSccooaallaa  GGiimmnnaazziiaallăă  BBoorroossooaaiiaa  ddiinn  cceellee  33  ccoorrppuurrii  ddee  ccllăăddiirree  ddooaarr  11  mmaaii  eessttee  ffuunnccttiioonnaall,,  
ddoouuăă    aaffllâânndduu--ssee  iinn  ssttaarree  aavvaannssaattăă  ddee  ddeeggrraaddaarree,,  mmaatteerriiaalluull  ddiinn  ccaarree  ssuunntt    zziidduurriillee  ssuunntt  
cchhiirrppiiccii  ssii  nnuu  ppoott  ffii  rreeaabbiilliittaattee..  SSuunntt    iinncclluussee  iinn  pprrooiieecctt  ddee  rreeccoonnssttrruuiirree  ddee  ccaattrree  CCoonnssiilliiuull  
LLooccaall..  
MMooddeerrnniizzăărrii  eeffeeccttuuaattee  iinn  uullttiimmaa  ppeerriiooaaddăă::  
- dotarea şcolilor cu sistem de supraveghere video pentru imbunătăţirea sistemului de 

securitate al unităţii; 
- finalizarea unor lucrări de reabilitare la grădinita arondată; 
- completarea cu mobilier adecvat la spatiul grădiniţei pe lângă cel existent din  dotarea 

de la ISJ. 
- Achizitionarea de mobilier la Școala Borosoaia pentru 2 sali de clasa din resurse 

extrabugetare in 2015 si 1 sala in 2016, respectiv scaunele pentru grupa de gradiniță. 
- Inlocuirea mobilierului in 4 Sali de clasa la Scoala Plugari si achizitia de dulapuri 

pentru Laboratorul de chimie-fizică. 
- efectuarea de lucrări de igienizare si modernizarea spaţiilor existente 
-  Înlocuire cazan centrala termica corp B, introducere incălzire centrala la toate 

corpurile de clădire ale celor 2 scoli( investitii Consiliul Local) 
- Completarea fondului de carte pentru biblioteca scolii ( anual). 
- Preocupare  pentru completarea bazei materiale necesare lucrarilor practice( laborator, 

instruire practica), construirea unui solar in gradina scolii pentru efectuarea lectiilor 
destinate pregatirii practice. 

Corelarea proiectului de buget cu analiza de nevoi, atragerea de venituri 
extrabugetare,intocmirea necesarului si realizarea activitătilor de reparatii si igienizări, 
continuarea dezvoltării si modernizării bazei didactico-materiale etc., au fost aspecte cu 
importantă deosebită avute in vedere in anul scolar 2015-2016. 
În ce priveşte realizarea activităţilor definite pe dimensiunea “sarcină” , s-au desfăsurat: 
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- activitătile pentru achizitionarea de materiale pentru dotare, repartizarea fondurilor 
extrabugetare, 

- executia bugetară, alocarea burselor si a celorlalte forme de sprijin si de ajutor stabilite 
prin lege, activitătile de control si evaluare care tin de acest domeniu. 

Pentru sprijinirea elevilor din fondurile alocate in acest scop, se poate prezenta 
următoarea: 
Tipul bursei Nr elevi 

2014-2015 
2015-
2016 

2016-2017 2017-2018 

Bursa socială( boala) 2 2  0 
Bursa socială( orfani) 6 6 4 0 
Bursă socială( venit mic) 10 15 12 0 
Bursa de merit 3 4 0 0 
Bursa profesională 112 98 93 85 
 
2.4.5. Analiza rezultatelor si evoluţiilor din anul şcolar 2017-2018 

 
La sfârşit de an şcolar promovabilitatea la nivelul unităţii este de 90%.  Se mentine 
acelasi procent ca si anul şcolar trecut prin numărul de repetenti in număr de 15 la 
gimnaziu din care 3 datorat abandonului şcolar ,deasemenea prin renunţarea la şcoală a 
11 elevi inscrişi in clasele a IX-XI   profesională. 
Dacă analizăm distribuţia notelor pe tranşe de medii constatăm că la primar există o 
aproape uniformitate intre ele  cu un vârf la notele intre 9-10 sau calificative B-FB. La 
gimnaziu datorită numărului mare de repetenti notele de promovare se situează de la 6 in 
sus cu un vârf  intre 8 si 9.   
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fig.15 
DDiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall  eevvaalluuăărriiii  eexxtteerrnnee,,  rreezzuullttaatteellee  şşccoollaarree  ddee  aannuull  şşccoollaarr  ttrreeccuutt    aauu  ffoosstt    
bbuunnee  ppeennttrruu  şşccooaallaa  nnooaassttrrăă,,  aapprreecciieemm  aassttaa  ppee  sseeaammaa  uunnuuii  pprroocceenntt  ddee  8844%%    ppee  ttoottaall  
uunniittaattee..DDiinnttrree  aacceessttii  eelleevvii  1166%%  ssuunntt  nnoottee  ppeessttee  77..  2200  ddiinnttrree  aabbssoollvveennttii  ss--aauu  oorriieennttaatt  sspprree  
iinnvvăățțăămmâânnttuull  lliicceeaall  ssii  55  llaa  iinnvvăățțăămmâânnttuull  pprrooffeessiioonnaall  iinn  aallttee  uunniittăățții,,  rreessttuull  ddee  3377  ccoonnttiinnuuăă  
ssttuuddiiiillee  iinn  uunniittaatteeaa  nnooaassttrrăă  llaa  îînnvvăățțăămmâânntt  pprrooffeessiioonnaall  
IInn  aannuull  ssccoollaarr  22001177--22001188  pprroocceennttuull  ddee  pprroommoovvaarree  llaa  eexxaammeennuull  ddee  eevvaalluuaarree  nnaattiioonnaallăă  aa  
ffoosstt  ddee  7766%%,,  ddiinn  ccaarree  llaa  lliimmbbaa  ssii  lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă  aa  ffoosstt  ddee  9933%%  ddiinn  cceeii  ppaarrttiicciippaannttii..    
LLaa  nniivveell  ddee  iinnvvăăţţăămmâânntt  pprrooffeessiioonnaall  iinn  aannuull  șșccoollaarr  22001177--22001188  aamm  aavvuutt  2233  ddee  eelleevvii  iinnssccrriissii  
ddiinn  ccaarree  1166  aabbssoollvveennţţii    aauu  ssuussţţiinnuutt  eexxaammeennee  ddee  cceerrttiiffiiccaarree  aa  ccoommppeetteennţţeelloorr  ssii  aauu  
pprroommoovvaatt..  

Nu avem performaţe deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare dar elevii noştri 
participă la concursuri care au o oarecare traditie.  

In anul şcolar 22001177--22001188   elevii noştri au participat la concursuri şcolare 
organizate la nivel local, judetean şi naţional: 
- creatii artistice 
- parteneriate intre scoli la nivel national 
La nivel de scoala mai amintim: 
- 2 proiecte Europene Erasmus + desfasurate in anul scolar trecut, unul pentru cadrele 
didactice si unul adresat elevilor de la invatamantul profesional. 
          CCoonnssttiittuuiiee  oo  ttrraaddiiţţiiee  iinn  şşccooaallaa  oorrggaanniizzaarreeaa  CCaammppiioonnaattuull  ddee  ffoottbbaall  ppee  ccoommuunnăă  iinn  
ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  SSccooaallaa  BBoorroossooaaiiaa  iinn  ccaaddrruull  OOlliimmppiiaaddeeii  ssppoorrttuulluuii  ssccoollaarr  ccaarree  ssee  ffiinnaalliizzeeaazzaa  
iinn  zziiuuaa  ddee  11  IIuunniiee..  
ÎÎnn  ssăăppttăămmâânnaa    ddiinn  aapprriilliiee  ss--aauu  ddeessffăăşşuurraatt  aaccttiivviittăăţţii  eexxttrraaşşccoollaarree  llaa  pprrooppuunneerreeaa  eelleevviilloorr  ssii  
ssuubb  iinnddrruummaarreeaa  pprrooffeessoorriilloorr..  
 
2.4.6.Consilierea şi orientarea oferită elevilor 
La nivelul unităţii şcolare nu există un cabinet de orientare şcolară, această activitate este 
desfăşurată de diriginti in cadrul orelor de diriginţie. 
Prin programele educative realizate de diriginţi, consilierea şi orientarea şcolară  este 
deficitară în condiţiile in care nu beneficiem de sprijinul unui consilier şcolar. 
Programele de consiliere sunt proiectate de fiecare diriginte la inceput de an şcolar. 
Părinţii nu sunt interesaţi de problemele pe care le au copii lor in adaptarea la şcoală, nu 
solicită evaluarea psihologică la instituţii abilitate şi cu acesti copii care s-ar incadra in 
situaţia celor cu CES, mergem la examene, evaluări, ierarhizări ale şcolii. 
  
 
2.4.7.Calificări şi curriculum 
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Ca şi celelalte unităţi din invăţământul profesional au obţinut acreditare pentru calificarea 
pentru care au făcut dovada existentei dotării minime din punct de vedere material si 
existenţa personalului didactic calificat. 
La nivelul unităţii noastre intrucât elevii provin din cele 2 scoli ale comunei functionează 
1 singura clasă pe nivel de invăţământ. 
Proiectarea curriculum-ului la decizia scolii precum si a unor elemente ale curriculum-
ului de dezvoltare locală presupune o munca laborioasă pe care o face profesorul de 
specialitate in cooperare cu, colegii de catedră si cu consultarea elevilor, parintilor, 
autoritatilor locale si partenerilor economici. 
Dovezile scrise ale realizarii curriculum- ului sunt cuprinse in documentele scolare 
oficiale (cataloage, foi matricole), rapoarte de activitate, condica de prezenta, procese- 
verbale etc. 
 
2.4.8.Resurse fizice şi umane 
Scoala dispune de autorizaţie sanitară de funcţionare și autorizatie de SSM eliberată de 
Inspectoratul teritorial de Munca Iasi. 
A fost realizată evaluarea riscurilor la locul de muncă în şcoală. 
Şcoala are amenajat accesul pentru persoanele cu dizabilităţi dar nu este amenajat grupul 
sanitar pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi. 
Şcoala are dotarea minimală pentru activităţile de instruire practică şi continuăm 
completarea acesteia in fiecare an.  
Baza materiala a şcolii a fost enumerată şi la punctul 2.4.4 
Personalul didactic care predă la nivelul unităţii şcolare este 57% titular, 88% suplinitor 
calificat. Din acest an şcolar datorită introducerii claselor de invăţământ profesional a 
crescut numărul normelor la disciplinele tehnice si  personalul didactic nu este  
intotdeauna calificat .( 13%-personal necalificat.) 
2.4.9.Parteneriate şi colaborare 
Colaborarea cu părintii 
Relatiile şcolii cu părintii, evidentiază următoarele aspecte mai importante: 
• scoala noastră oferă condiţii  bune desfăsurării procesului didactic; 
• părintii primesc informatii despre activitatea scolii, modul in care acestia progresează 
precum si despre potentialul lor; 
• şcoala utilizează eficient resursele materiale, financiare si umane, iar părintii isi aduc 
contributia la bunul mers al şcolii prin ajutorul acordat profesorilor si implicarea in 
activităti extracurriculare; 
• la nivelul scolii există constituit Comitetul de părini care isi desfăsoară activitatea pe 
baza unui program de activitate; 
• nu există situatii disciplinare cu abateri grave. 
Rezultatele analizei chestionarelor aplicate unui eşantion reprezentativ de părinti arată 
următoarele: 
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• şcoala păstrează, in mod frecvent, legătura cu părintii, organizând sedinte semestriale cu 
părintii, diverse activităti extracurriculare (serbări cu diferite ocazii) la care părintii 
participă in număr mare, convocarea personală a părintilor la scoală etc.; 
• şcoala consultă părintii elevilor de fiecare dată si le oferă informatii reale, in timp optim 
despre elevi; 
• părintii elevilor sunt multumiti de activitatea cadrelor didactice care isi desfăsoară 
activitatea in cadrul scolii. 
La inceputul anului şcolar s-a semnat acordul de parteneriat pentru educatie, părtile 
semnatare fiind şcoala, beneficiarul indirect (părintele) si beneficiarul direct (elevul). 
Colaborarea cu partenerii economici si alte institutii 
Un obiectiv important al managementului este şi realizarea de parteneriate  cu agentii 
economici care oferă cele mai bune conditii de formare a competentelor specifice 
conform SPP si propriilor nevoi. 
Intre unitatea scolară si agentul economic (Planul de parteneriat ) a existat o permanentă 
colaborare . 
Parteneriatul dintre scoală si agentul economic este un parteneriat colaborativ si durabil 
cu implicatii directe atat pentru angajatori care au nevoie de absolventi bine pregătiti cat 
si pentru mediul educational care trebuie să răspundă comenzilor sociale. 
Alături de derularea parteneriatului si colaborarea cu agentul economic s-a urmărit si 
eficientizarea colaborării cu comunitatea locală, cu autoritătile locale pentru asigurarea 
calitătii educatiei si formării profesionale a elevilor, desfăsurarea activitătilor de 
promovare a ofertei educationale, solicitarea de sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor 
cu alte unităti scolare de acelasi profil. 
 
2.4.10. Mecanismul de evaluare si asigurare a calităţii 
Rezultatele anterioare si cele ale activităţilor desfăsurate de CEAC privind prospectarea 
cererii exprimată de educaţie (chestionare, sondaje in randul părinţilor si elevilor, in 
randul angajatorilor) evidenţiază interese diferite ale diferitelor grupuri de interes (elevi, 
părinţi, agenţi economici, etc.). Ca urmare, un domeniu prioritar al CEAC este 
cunoasterea permanentă a acestor interese alături de evaluarea satisfacţiei beneficiarilor 
educaţiei oferite de scoală. 
Problema monitorizării si evaluării implementării strategiei proiectului de dezvoltare 
instituţională este facilitată de intrarea in vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin legea 86/2006. In 
conformitate cu prevederile art.8 alin.(2), calitatea in educaţie este asigurată prin 
următoarele procese: 
a) Planificarea si realizarea efectivă a rezultatelor asteptate ale invăţării; 
b) Monitorizarea rezultatelor; 
c) Evaluarea internă a rezultatelor; 
d) Evaluarea externă a rezultatelor; 
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e) Imbunătăţirea continuă a rezultatelor in educaţie. 
Calitatea educaţiei si a dezvoltării profesionale se determină prin „valoarea  adăugată”, 
adică prin plusul inregistrat la nivelul rezultatelor generale ale şcolii si in special la 
nivelul rezultatelor privind domeniul eficacităţii educaţionale care are ca si subdomeniu 
performanţele scolare. Dar o educaţie de calitate este nu numai aceea care asigură 
progresul in atingerea unor obiective prestabilite („valoare adăugată”) ci si cea care isi 
stabileste noi ţinte si noi modalităţi de atingere a lor („valoare creată”) pe măsură ce 
societatea se schimbă. 
La nivelul Uniunii Europene un accent din ce in ce mai mare este pus pe autoevaluare. 
Evaluarea corectă a calităţii se poate face numai prin combinarea procedurilor de 
autoevaluare, evaluare internă si evaluare externă deoarece rezultatele evaluării trebuie să 
fie asumate si valorificate de toţi actorii actului procesului educativ. 
Trebuie observat că, la fel ca in economie, principalul indicator al calităţii educaţiei este 
aprecierea grupurilor de interese faţă de serviciile oferite. De aceea, trebuie realizate 
parteneriate intre scoală, părinţi, comunitatea locală, agenţii economici si societatea civilă 
pentru monitorizarea procesului educaţional. 
 
2.4.11 Analiza SWOT 
Analiza SWOT de identificare a nevoilor, s-a realizat pentru mediul intern  si pentru 
mediul extern, pe cele 5 domenii: management, curriculum, resurse umane, resurse 
materiale, parteneriate cu comunitatea. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
Management 
● viziunea și misiunea școlii sunt clar 
definite și promovate, valorile și 
normele de conduită sunt ințelese și 
aplicate in activitățile zilnice, personalul 
didactic  calificat și dedicat țelurilor 
școlii; 
● management flexibil, deschis 
inovației și comunicării; 
● managementul este angajat și implicat 
in: dezvoltarea infrastructurii școlii; 
procesul de autoevaluare și de  
monitorizare a acțiunilor din planul de 
imbunătățire și planurile operaționale; 
elaborarea strategiei pentru dezvoltarea 
instituțională; conlucrarea cu comisia de 

Management 
● realizarea unui număr mic de 
interasistențe; 
 Curriculum 
● implicarea incă redusă a unor 
cadre didactice in utilizarea 
tehnologiei informaționale și de 
comunicare, in promovarea inter - și 
transdisciplinarității; 
• oferta CDŞ a şcolii nu cuprinde si 

programe care să încurajeze 
tradiţiile locale, specificul 
comunităţii 

 Resurse umane 

• valorificarea insuficientă a 
datelor obţinute în urma monitorizării 
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calitate; gestionarea corespunzătoare a 
conflictelor; 

Curriculum 
● realizarea legăturii dintre predare – 
invățare – evaluare la toate programele 
de invățare, a cerințelor privind 
utilizarea rezultatelor evaluărilor pentru 
stabilirea măsurilor remediale / de 
dezvoltare,  
● calitatea actului educațional și  
realizarea invățării centrată pe elev, 
pusă in evidență prin asistențe. 
• curriculum la decizia şcolii care ţine 

cont  de dorinţele eleviilor şi baza 
materială ; 

• Surse informaţionale bogate : 
manuale , auxiliare didactice,  
bibliotecă, internet, televiziune prin 
cablu; 

 Resurse umane 

• Personal didactic stabil ( 57% titular, 
63 % cu domiciliul in localitatea 
unde se află scoala). 

• Personal didactic auxiliar bine pregatit 
la toate compartimentele; 

• Existenta populaţiei şcolare pe un 
trend constant până in 2014 după 
care scade 
Resurse materiale 

• Şcoala deţine autorizaţie de 
funcţionare; 

• Conectarea la Internet si la 
televiziune prin cablu; 

• Menţinerea stării de funcţionare prin 
activităţi de întreţinere şi reparaţii 
periodice având in vedere condiţiile 
de mediu rural. 

Parteneriate cu comunitatea 

• Colaborarea cu Primaria,  

şi controlului activităţii didactice; 
• lipsa persoanelor resursă de la 
agentii  economici. 
• participarea incă redusă a 
cadrelor didactice la schimburi de 
experienţă ; 
● neutilizarea strategiilor didactice 
moderne centrate pe elev de catre  
toate cadrelor didactice;  

● nivel scăzut al pregătirii inițiale a 
elevilor; 
● număr ridicat de elevi proveniți 
din familii cu venituri mici. 
● lipsa la unii elevi a motivaţiei  
pentru continuarea studiilor si  
abandonul scolar; 
 Resursa materială 
● lipsa unei săli de sport sau  a unei 
săli de festivităţi.  
● lipsa manualelor la unele module 
de specialitate , 
• implicarea insuficientă a unor 

cadre didactice in bunul mers al școlii; 
Parteneriate 
● interesul incă scăzut al angajatorilor 
de a investi mai mult in formarea 
profesională a elevilor si  pentru 
modernizarea bazei didactico-
materiale a scolii privind formarea 
profesională a elevilor; 
● lipsa de interes a unor părinți in 
urmărirea programului elevilor și a 
pregătirii acestora; 
• inconsecvenţă in promovarea şcolii 

în comunitate; 
• lipsa parteneriatelor cu ONG sau 

organizatii nonguvernamentale. 
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parteneriat cu Politia locala,  
biserica in realizarea de activităţi 
extracurriculare  

• Relaţii de parteneriat cu Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor; 

• Parteneriat cu agentul economic 
pentru pregătirea in calificarea de 
bază. 

• Obtinerea finantării prin două 
proiecte Erasmus+ pentru cadre 
didactice si elevi in valoare de 
aproximativ 100.000 euro total 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Management 
● atentia comunităţii locale si judeţene 

faţă de nevoile scolii; 
●descentralizarea prin aplicarea 
prevederilor LEN; 
●susţinerea politicii şcolii de către  
autorităţile locale; 
 
Curriculum şi resursa umană 
● varietatea cursurilor de formare și 
perfecționare a cadrelor didactice 
organizate de CCD, U.A.I Cuza Iasi și 
alte instituții de formare și abilitare 
curriculară. 
 
 Resursa materiala 
● posibilitatea de accesare a fondurilor 
europene; 
  
 
Parteneriate 
● posibilitatea realizării unor 
parteneriate cu instituţii sau cu scoli de 
profil din alte județe sau UE. 
 

Management 
● finanţarea de la bugetul public, care 
nu ţine cont de specificul unităţilor de 
invăţămant; 
Curriculum 

• Nu toţi elevii au posibilitatea să-
ţi procure auxiliare şcolare; 

• Existenţa unor necorelaţii între 
programele şcolare de la 
învăţământul primar cu cele de la 
învăţământul gimnazial; 

Resursa umana 
● scăderea efectivelor scolare si 
imbătranirea populaţiei; 
• Discipline de specialitate( 
pregătire practica) cu profesori 
necalificaţi, sau calificati in alt 
domeniu; 

● scăderea numărului de  absolvenți ai 
clasei a VIII-a  în următorii ani; 
● lipsa modelelor reale de urmat, a 
motivației pentru continuarea 
studiilor; 
 Resursa materiala 
• Lipsa finanţărilor pentru 
investiţii din cauza veniturilor 
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modeste de la bugetul local. 
 Parteneriate 
● menţinerea unui interes scăzut din 
partea familiei pentru educaţie; 
● lipsa prevederilor legale explicite 
pentru agenţii economici implicaţi in 
procesul de pregătire practică a 
elevilor; 

 

 

22..44..1122..  AAnnaalliizzaa  PPEESSTT((EE))  
  PPOOLLIITTIICCUULL  

  
  PPoolliittiiccaa  eedduuccaaţţiioonnaallăă  aa  şşccoolliiii  aarree  llaa  bbaazzăă::  
••  FFoorrmmaarreeaa      ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  pprriinn  ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  ccuurrssuurrii  ddee  ffoorrmmaarree  ;;  
••  PPrroommoovvaarreeaa  mmaannuuaalleelloorr  aalltteerrnnaattiivvee,,  aa  ssttaannddaarrddeelloorr  ccuurrrriiccuullaarree  ddee  ppeerrffoorrmmaannttăă  ssii  

ccrriitteerriiii  ddee  eevvaalluuaarree  ;;  
• Introducerea  unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe 8 

competenţe cheie, agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul de formare al 
elevului din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; flexibilizarea 
curriculumului prin creşterea ponderii CDS şi prin libertate sporită a profesorului 
în implementarea curriculumului în interiorul fiecărei discipline; individualizarea 
învăţării) 

••  CCrreeaarreeaa  uunnoorr  rreellaaţţiiii  ooppttiimmee  şşccooaallaa--  ffaammiilliiee  pprriinn  ccoonnssiilliieerree,,  aaccttiivviittăăţţii  eedduuccaattiivvee  
ccoommuunnee;;  

••  MMeeddiiaattiizzaarreeaa  rreezzuullttaatteelloorr  şşccoollaarree  oobbţţiinnuuttee  ddee  eelleevvii  ssii  pprreezzeennttaarreeaa  ooffeerrtteeii  
eedduuccaaţţiioonnaallee  aa  ssccoolliiii;;  

••  SSuussțțiinneerreeaa  ddee  ccăăttrree  aauuttoorriittaaţţiillee  llooccaallee  pprriinn  ffiinnaannțțaarreeaa  ccoommpplleemmeennttaarrăă  șșii  ppeennttrruu  
eevviittaarreeaa  ppiieerrddeerriilloorr  ssccoollaarree;;  

EECCOONNOOMMIICCUULL  
  

RReessuurrssee  eeccoommoonniiccee  eexxiisstteennttee  
  

••  SSoolluurrii  ffeerrttiillee  ffaavvoorraabbiillee  ccuullttuurriilloorr  aaggrriiccoollee  ddee  cceerreeaallee,,  lleegguummee,,  eettcc..  
••  SSiittuuaațțiiaa  eeccoonnoommiiccăă  eessttee  iinn  ccoonnttiinnuuaarree  ddeeffiicciittaarrăă  ssuussțțiinnuuttăă  ddee  aaccttiivviittăățțiillee  ccoommeerrcciiaallee    

ssaauu  aaggeennțții  eeccoonnoommiiccii  ccuu  pprrooffiill  aaggrriiccooll::  ccuullttuurrii  aaggrriiccoollee  ssii  ccrreeșștteerreeaa  aanniimmaalleelloorr..  
• 50% din producţia agricolă este obţinută în gospodăriile individuale şi este 

destinată, în mare parte consumului propriu. 
••  IInnvveessttiiţţiiiillee  ssuunntt  aassiigguurraattee  iinn  ccoonnttiinnuuaarree  ddee  ccăăttrree  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  ssii  ssuunntt  iinn  lliimmiittaattee  

ffaațțăă  ddee  nneecceessiittăățțiillee  șșccoolliiii..  
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••  SSuurrsseellee  eexxttrraabbuuggeettaarree  pprroovviinn  ddooaarr  ddiinn  vveenniittuull  ddee  ppee  lloottuull  şşccoollaarr  ccaarree  aajjuunnggee  llaa    
44550000--55000000  lleeii  aannuuaall..  SSuummeellee  ssuunntt  iinn  mmaarree  ppaarrttee  ffoolloossiittee  ppeennttrruu  rreeppaarraattiiii  ssaauu  
aacchhiizziițțiiiimmoobbiilliieerr  șșccoollaarr..  

••  PPaarriinnţţiiii  ccoonnttrriibbuuiiee  îînn  mmăăssuurraa  ppoossiibbiilliittaaţţiilloorr  llaa    ffiinnaannţţaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  eexxttrraassccoollaarree((  
ttrraannssppoorrtt,,  ppaarrttiicciippaarree  llaa  ccoonnccuurrssuurrii))..  

  
  
  SSOOCCIIAALLUULL  

  
••  MMaajjoorriittaatteeaa  eelleevviilloorr  pprroovviinn  ddiinn  ffaammiilliiii  ttiinneerree  ccuu  vveenniittuurrii  mmooddeessttee  pprroovveenniittee  ddiinn  

aaggrriiccuullttuurraa  cceeeeaa  ccee  nnuu  aamm  ppuuttuutt  iimmppuunnee  eexxiisstteennţţaa  oobblliiggaattoorriiee  ppâânnăă  aaccuumm  aa  uunneeii  
uunniiffoorrmmee..  

• Lipsa de supraveghere, lipsa de interes sau lipsa suportului financiar a dus la 
sporirea  fenomenului infracţional în  rândul copiilor şi tinerilor. Cu toate că există 
manifestări de violenţă şi infracţiuni, localitatea se află în rândul localitaăților 
liniştite şi paşnice. Cu toate acestea educaţia este şi trebuie să fie, din ce în ce mai 
mult, modalitatea de prevenire a unor comportamente marginale şi infracţionale. 

• Prin activităţile de colaborare pe care şcoala le realizează cu segmente  importante 
ale comunităţii locale se urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente sau 
prevenirea lor. Asemenea parteneriate funcţionează cu Primăria Plugari, Postul de 
Poliţie, Compartimentul de asistență socială, Biserica. 

TTEEHHNNOOLLOOGGIICCUULL  
  

• În localitate există televiziune prin cablu și satelit, există reţea de telefonie fixă şi 
mobilă, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor 
comerciale, cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din localitate.  Un număr 
important de familii au calculator şi posedă acces la Internet. Posibilităţile de 
comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care 
comunitatea se alimentează constant. 

••  LLaa  nniivveelluull  uunniittăățțiilloorr  șșccoollaarree  ddiinn  ccoommuunnăă  eexxiissttăă  ccââttee  oo  rreetteeaa  ccuu  2200  ddee  ccaallccuullaattooaarree  ccuu  
aacccceess  llaa  iinntteerrnneett,,  ccooppiiaattooaarree  ppeennttrruu  ffoolloossiinnțțaa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee,,  llooggiissttiiccaa  nneecceessaarrăă  
ppeennttrruu  sseerrvviicciiuull  sseeccrreettaarriiaatt  ssii  ccoonnttaabbiilliittaattee  

••  PPoossiibbiilliittaatteeaa  aacccceessuulluuii  llaa  rreessuurrssee  ddee  ppee  iinntteerrnneett  ssii  uuttiilliizzaarreeaa  lloorr  llaa  lleeccttiiee..  
••  PPoossiibbiilliittaatteeaa  uuttiilliizzăărriiii  llaabboorraattoorruulluuii  ddee  iinnffoorrmmaattiiccăă  llaa  lleeccttiiii..  
••  EExxiissttaa  iinn  ssccooaallaa  aammeennaajjaatt  uunn  CCeennttrruu  ddee  DDooccuummeennttaarree  șșii  IInnffoorrmmaarree  ccuu  ddoottaarrii  

ssppeecciiffiiccee  tteelleevviizzoorr,,  rreettrroopprrooiieeccttoorr,,    ccoommbbiinnaa  CCDD__VVHHSS,,  rraaddiiooccaasseettooffoonn,,  
mmuullttiiffuunnccttiioonnaall  ,,  ffoottooccooppiiaattooaarree  eettcc..  

  
EECCOOLLOOGGIICCUULL  
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••  ŞŞccooaallaa  pprriinn  eedduuccaaţţiiaa  ppee  ccaarree  oo  pprroommoovveeaazzăă  ppuunnee  iinn  aatteennţţiiaa  ttuuttuurroorr  cceelloorr  iimmpplliiccaaţţii  

nneecceessiittaatteeaa  pprrootteejjăărriiii  mmeeddiiuulluuii  iinnccoonnjjuurrăăttoorr,,    
••  SSee    ddeessffăăşşooaarree  aaccttiivviittăăţţii  ddee  iinnggrriijjiirree  aa  ssppaaţţiiiilloorr  vveerrzzii,,  aa  ggrraaddiinniiii  şşccoolliiii    
••  EExxeeccuuttaarreeaa  ddee  oobbiieeccttee  aarrttiizzaannaallee  ddiinn  mmaatteerriiaallee  rreeffoolloossiibbiillee  ;;  
••  DDeeppoozziittaarreeaa  rreessttuurriilloorr  mmeennaajjeerree  nnuummaaii  iinn  llooccuurriillee  aammeennaajjaattee((  ccoossuurrii  ddee  gguunnooii))  ;;  
••  PPrrooffeessoorrii  ssii  eelleevvii  ppaarrttiicciippăă  iinn  ffiieeccaarree  aann  llaa  zziiuuaa  ddee  ccuurrăăţţeenniiee  ggeenneerraallăă  şşii  aallttee  

aaccttiivviittăăţţii  eeccoollooggiiccee..  PPrriinn  aaccttiivviittăățțiillee  ppee  ccaarree  llee  rreeaalliizzăămm  îînn  șșccooaallaa  nnuu  ssuunntt    pprroodduussee  
ddeeșșeeuurrii  ccaarree  ppoott  ddăăuunnaa  mmeeddiiuulluuii  iinnccoonnjjuurrăăttoorr..  

  
Pentru evaluarea clară a mediului extern s-a avut în vedere colectarea şi analizarea 

datelor mediului economic, socio-profesional şi geografic, precum şi implicaţiile pe care 
rezultatele analizelor le au în dezvoltarea şcolii. Analiza informatiilor economice, 
demografice si cele privind educaţia a avut in vedere politicile si priorităţile de la nivel 
naţional si local (PRAI si PLAI 2017 ), din perspectiva implicaţiilor lor în proiectarea 
acţiunilor şcolii. 

Piaţa muncii în Romania continuă să fie instabilă, cererea fortei de munca exista pe 
diferite sectoare dar interesul absolventilor nu este pe masura. Astfel, rata şomajului, rata 
de ocupare, raportul de dependenţă economică  au evoluţii oscilante, cu tendinţa de 
scădere in 2017. 

Statisticile arată că, după nivelul de instruire, şomajul predomină în rândul 
persoanelor cu pregătire liceală (39, 9% din totalul şomerilor), urmând grupul 
absolvenţilor de şcoli profesionale ( 31,0 %) . 

 

2.4.13. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 
 

1. Având în vedere noile modificări de pe piaţa muncii şi competenţele vizate de aceasta 
este necesară adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii contribuind la 
reducerea  şomajului pe anumite domenii de formare. 
 
2. Oportunitatea accesării fondurilor europene pentru formarea resursei umane din 
şcoala noastră prin colaborare cu o unitate ce deţine oarecum mai multă experienţă poate 
contribui la creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie prin programe de 
formare continuă.  
 
3. Atragerea elevilor in activităţi extracurriculare, educatie nonformală menită să ducă la 
reducerea abandonului şcolar, realizarea de programe „Şcoala după şcoala”au ca scop  
reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii.  
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Pentru a mări rata de tranziţie este necesară organizarea orientarii şcolare şi 
profesionale din clasele de gimnaziu şi cointeresarea partenerilor sociali pentru 
acordarea de burse pentru a sprijini şi motiva elevii. 
4. Includerea cadrelor didactice debutante in programe de formare ca o măsură  de  
dezvoltare a resurselor umane din sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în 
formare. 
 
5. Identificarea de resurse extrabugetare, posibilitatea accesării  de proiecte pentru  
dezvoltarea infrastructurii  unităţii şcolare în vederea asigurării calităţii în 
educaţie şi formare. 
 
6.Dezvoltarea  învăţământului rural şi a diversificării ofertei de formare poate fi realizată 
prin funcţionarea in reţea a şcolilor. 
 
8. Realizarea unui cadru legislativ/ normativ care sa incurajeze parteneriatul scoala-
familie, necesar asigurarii calităţii. 

 
Din analiza mediului extern facută, concluzionăm: 
1.Din analiza prezentată in PRAI reiese ca in perioada 2007-2013 agricultura a cunoascut 
un regres deci o creştere a numărului de şomeri ceea ce implică o orientare scolară si 
profesională adecvată cerinţelor viitoare. 
2.Se impune o previziune realistă dimensiunii ofertei educaţionale, având in vedere 
perspectiva scăderii populaţiei şcolare ( dupa 2014); 
3.Am identificat nevoia de programe combinate de recuperare si de calificare pentru 
populatia şcolară care nu finalizează nici o pregatire postgimnazială. Dar si de programe 
de reconversie a populatiei adulte; 
Mediul extern confera elemente cheie de corelare a strategiei noastre de dezvoltare cu 
tintele propuse.  
4. Nu putem ignora lipsa posibilitatii de a atrage si stimula elevii cu situatie materiala 
precara in scopul reducerii abandonului  scoalar. 
Necesitatea unui marketing eficient al resurselor umane pentru atragerea populatiei 
scolare din zona, avand ca argumente: realizarea planului de scolarizare in conditii de 
calitate si grad ridicat de insertie profesionala a absolventilor. 

 
CAPITOLUL III 

3.1.Ţinte strategice 
 

• Inscrierea şcolii in rândul unităţilor de învăţământ care promovează un 
curriculum performant menit să crească promovabilitatea la examene si să asigure 
acumularea de deprinderi si competenţe cu valenţe tehnice de către elevi. 
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• Fixarea competenţei ca si obiectiv pentru toţi cei implicaţi in procesul de educaţie. 

 
• Dezvoltarea bazei materiale la nivelul optim desfăşurării activităţilor instructiv-

educative de calitatea dorită compatibile cu cele de nivel european. 
 

• Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea in vederea realizării de proiecte de interes 
comun pe teme de mediu, prevenirea abandonului scolar, resocializarea elevilor si 
a părinţilor. 

 
 
Optiuni strategice 
- Introducerea unor inovaţii didactice pentru optimizarea cu ajutorul sistemelor 
educaţionale informatizate a procesului instructiv-educativ si organizarea unor programe 
suplimentare de consultaţii si meditaţii pentru elevii de clasa a VIII-a precum si 
dezvoltarea ofertei curriculare la decizia scolii in vederea asigurării de sanse egale si a 
cresterii atractivităţii si interesului elevilor pentru aceasta. 
 
- Dezvoltarea competenţelor resurselor umane prin participarea la cursuri de formare 
continua si perfecţionare prin CCD, ONG-uri, universităţi. 
 
- Reabilitarea infrastructurii procesului de invăţămant prin promovarea unei politici 
optime de finanţare din resurse bugetare si extrabugetare. 
 
- Atragerea comunităţii locale de partea şcolii prin implicarea, in parteneriat, in 
implementarea unor programe de protecţia mediului si prevenirea abandonului scolar. 

 
3.2.Planul operational la nivelul Invăţământului Profesional şi Tehnic 
    

Obiectiv1: Adaptarea retelei scolare si a ofertei de formare profesională initială la 
cerintele pietei muncii si optiunile elevilor. 

Context : 
Din  studiul previzional privind cererea de formare in perioada următoare  in 
perspectiva anului 2020 se observă că domeniile care au cunoscut o dezvoltare si in 
perioada de criză pe care o traversam  sunt serviciile. 
Din datele furnizate de PLAI 2017 populatia activă a scăzut faţă de perioada 
anterioară. Populatia judetului Iasi se află repartizata: 51,8 % in zona rurala si 48,2 in 
zona urbana. 
Agricultura deţinea o pondere  a populaţiei  active (32,3%) din judeţ. 
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Ca urmare a integrării in UE agricultura a înregistrat o stagnare in dezvoltare sau 
investiţii în această ramură. Numărul celor care lucrează în agricultură a scăzut.  
Adaptarea reţelelor şcolare precum şi a curriculei vor ţine seama de faptul că o mare 
parte a suprafeţei judeţului  este în zona rurala, dezvoltarea economică a zonei rurale, 
necesită o abordare diferenţiată a formării, este necesar să fie promovate calificări 
specifice zonei  (ex. : Lucrător în gospodărie agroturistică, Zootehnist, Lucrator in 
cultura plantelor, Mecanic auto,  etc.) 
 
Ţinta  
Reducerea procentului de tineri şomeri in randul absolventilor din IPT. 

Masuri/ actiuni Termene  Responsabili  

1.Dezvoltarea, la nivelul întregii reţele de 
formare profesională, a sistemului  
partenerial pentru evaluarea competenţelor 
specifice calificărilor din oferta şcolară. 
2. Elaborarea curriculumului în dezvoltare 
locală (CDL) de către şcoală - agenţi 
economici, pentru competenţele specifice, 
locale 
4. Monitorizarea evoluţiei şomajului în 
rândul tinerilor absolvenţi 
5.Consilierea elev-parinte in alegerea 
carierei si pe perioada formarii, inclusiv 
furnizarea datelor legate de cererea si 
tendintele inregistrate pe piata fortei de 
munca. 

permanent 
 
 
 
permanent cu 
monitorizare 
anuală 
 
anual 
 
periodic 

Director 
,responsabil arii 
curriculare 
 
 
responsabil arii 
curriculare 
 
AJOFM 
 
 
diriginţi 

Obiectiv 2:  Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe 
de formare continuă.  
Context:  
La nivelul judeţului Iasi, populaţia activă civilă are o structură cu o preponderenţă de 
domiciliu în mediul rural. După nivelul de pregătire, şomerii cu nivel scăzut de 
educaţie (predominând studiile generale, profesionale) au o pondere în total şomeri 
de 76,67%. Somerii tineri pana în 25 ani detin o pondere de 13,8% majoritatea provin 
din cei cu nivel de studii gimnaziale si profesionale. Este necesara cuprinderea 
acestora în programe de formare profesională. Deoarece cea mai mare parte a 
populaţiei din localitate este ocupată în agricultură, esenţial pentru judeţul Iasi este 
valorificarea terenurilor agricole, dezvoltarea agro-rurală durabilă. 
Tinerii producători agricoli au o pregătire profesională limitată, moştenită, fără a fi 
adaptată la cerinţele actuale. 
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Conform proiecţiilor  in 2020 ponderea populatiei va fi orientată spre formarea de 
nivel mediu. 
Ţinta : 
Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare (min. nivelul 3) 
prin programe de formare continuă. 
Măsuri/Acţiuni Termene  

 
Responsabili  

1. Imbunatatire procesului de informare 
elevi-parinti, respective a promovarii 
calificarilor specifice zonei rurale in vederea 
diminuarii fenomenului migratiei fortei de 
munca 
2. Consilierea adulţilor pentru reorientare în 
carieră şi  pentru ridicarea nivelului 
calificării , cu atragerea partenerilor sociali 
implicaţi ca beneficiari 
3. Intensificarea activităţilor de colaborare 
şcoală – agent economic - AJOFM, în 
vederea identificării calificărilor pentru 
autorizare şi a grupurilor ţintă pentru 
formarea continuă. 
 

trimestriale 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Anual 
 
 
 

Director, 
Responsabil OSP 
 
 
 
Autoritati locale, 
director 
 
 
 
 
 
Agenti 
economici, 
CJRAE 

Obiectiv 3:  Reducerea ratei de părăsire timpurie  a şcolii 

Context: În mediul rural, rata de absolvire sau de tranziţie  este mai mică decât în 
mediul urban. 
Daca la nivelul anului 2017-2018 rata de tranziţie era de 92,5% de  la clasa VIII la IX 
si 69,5 % de la cl XI, la aceasta din urmă datorată lipsei obligativităţii continuării 
studiilor. 
Pentru a mări rata de tranziţie şi de succes, se recomandă cointeresarea partenerilor 
sociali în acordarea de burse pentru a sprijini şi motiva elevii.  
Ţinta : Creşterea ratei de tranzitie la un nivel superior. 

Măsuri/Acţiuni Termene  
 

Responsabili 
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1. Activităţi de consiliere elev – părinte, 
realizate de către şcoală cu susţinerea 
cabinetelor de specialitate, utilizând 
programe şi proiecte în acest sens 
2. Sprijin financiar pentru elevii supuşi 
riscului de părăsire timpurie a şcolii. 
3. Elaborarea de materiale în scopul 
diseminării oportunităţilor şi dinamicii pieţii 
muncii. 
4. Oferirea de burse şi sprijin elevilor 
proveniţi din medii dezavantajate socio-
economic, cu precădere persoanelor 
dezavantajate social şi din mediul rural. 
 

Permanent cu 
evaluare 
semestrială 
 
 
Permanent cu 
evaluare anuala 
 
Lunar in intâlniri 
cu părintii 
 
Permanent cu 
evaluare anuala 

 
Diriginti 
 
 
 
Agenti economici 
Director, 
Consiliul Local 
 
 
Agenti economici 
Director, 
Consiliul Local, 

Obiectiv 4:  Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării 
calităţii în formare prin utilizare oportunitatii oferite de proiectul Erasmus + 

Context : Formarea populaţiei adulte avea ca ţintă in 2010- 12,5 %  si la momentul 
actual este de 9,6% in UE, iar Romania doar 1,5 % din tinta de 9%. 
Se impun: 

• Facilitarea mobilităţii în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru 
încadrarea profesorilor pe domenii mai largi). 

• Sprijin pentru a doua specializare prin studii postuniversitare (finanţare prin 
 programe structurale). 
• Programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea 
 mobilităţii ocupaţionale a profesorilor. 

  În vederea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane conform cererii  
muncii, cu susţinere din Fondul Structural, se recomandă promovarea activităţilor de 
mentorat, ca o masură preventivă. 
  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: 
  Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cu 
un ritm de 25% din total/ an şcolar.  
Măsuri/Acţiuni Termene Responsabili 
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1. Dezvoltarea unor stagii de pregătire a 
cadrelor didactice din IPT, pe următoarele 
probleme: 
- Implementare instrumente de asigurare a 
calităţii 
-  Elaboare de materiale de învăţare centrată 
pe elev 
-utilizarea competentelor TIC in activitatea 
didactică 
- Elaborare Curriculum în dezvoltare locală 
- Elaborare de instrumente de evaluare 
bazată pe competenţe ( pe rezultatele 
învăţării). 
-extinderea oportunităţilor de învăţare non-
formală şi informală. 

 
Permanent, 
cu evaluare anuală 
 
 
Permanent, 
cu evaluare anuală 
permanent 
 
anual  
 
 
permanent 

 
Responsabil 
formare continuă 
CEAC 
 
Consiliul de 
administraţie, 
CEAC 
 
 
Agent economic 
 
 
Consilier educativ 
director 

Obiectiv5: dezvoltarea infrastructurii  unităţii şcolare în vederea asigurării calităţii 
în educaţie şi formare. 

Context:ca urmare a lipsei dotărilor corespunzătoare nivelului minim de desfăşurarea 
activităţilor instructiv educative, se impune implicarea autorităţilor locale in 
dezvoltarea infrastructurii unităţii scolare. 
Tinta: Îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii şcolare 

Masuri/Actiuni Termene  Responsabilităţi  

1.Reabilitarea/modernizarea spaţiilor 
şcolare din mediul rural , dotări cu 
echipamente conform curriculumului 
utilizat. 
2.Accesarea de fonduri europene in 
perspectiva dotărilor pentru  IPT 
3.Parteneriat cu agenti economici in vederea 
utilizării resurselor pentru dezvoltarea 
competentelor la elevii din IPT 

Anual 
 
 
 
anual 

Autorităţi locale 
 Director 
 
 
Director 
Coordonator 
proiecte 
Agentul 
economic 

 
3.3 Planul de şcolarizare 

 
 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 

Invăţământ preşcolar 
3 grupe- 72 copii 

Invăţământ primar 
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10 clase- in cele 2 structuri-101 elevi 
Invăţământ gimnazial 

8 clase- in cele 2 structuri-100 
Învăţământ profesional – resurse naturale si protecţia mediului 

Clasa a IX-a 
1 Agricultură/ agricultor în culturi de 

câmp 
1 41 

Clasa a X-a 
2 Agricultură/ agricultor în culturi de 

câmp 
1 23 

Clasa a XI-a 
3 Agricultură/ agricultor în culturi de 

câmp 
1 22 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 
Invăţământ preşcolar 

3 grupe- 75 copii 
Invăţământ primar 

10 clase- in cele 2 structuri 
Invăţământ gimnazial 

8 clase- in cele 2 structuri 
Învăţământ profesional – agricultor culturi de camp 

Clasa a IX-a 
1 Agricultură/ agricultor  culturi de câmp 1 28 

Clasa a X-a 
2 Agricultură/ agricultor  culturi de câmp 1 41 

Clasa a XI-a 
3 Agricultură/ agricultor culturi de câmp 1 23 
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33..44..  PPllaann  ooppeerraaţţiioonnaall  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa    ppllaannuulluuii  ddee  aaccţţiiuunnee  aall  şşccoolliiii  
I. Curriculum 

Tinta :  Dezvoltarea unui curriculum performant care să ducă la creşterea promovabilităţii la examene si acumularea 
de deprinderi şi competenţe cu valenţe tehnice de către elevi 
Obiectiv :  introducerea unor inovaţii didacatice pentru optimizarea cu ajutorul sistemelor educaţionale informatizate a 
procesului instructiv- educativ. 
Prioritate :   creşterea procentului de promovare la examenele naţionale  
                   Asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi profesională având in vedere schimbările produse în economie şi pe 
piaţa muncii. 
Context :   Performanta unei organizaţii  este apreciată incă prin rezultatele obtinute la examenele naţionale. 
Pentru asigurarea acestui lucru este necesară organizarea unor pregătiri suplimentare de meditaţii pentru elevii de clasa a VIII. 
CCoonnssiilliieerreeaa  eessttee  uunn  pprroocceess  ccoommpplleexx  ccee  ccuupprriinnddee  oo  aarriiee  llaarrggăă  ddee  iinntteerrvveennttiiii  ccaarree  iimmppuunn  oo  pprreeggăăttiirree  pprrooffeessiioonnaallaa  ddee  ssppeecciiaalliittaattee..  
AAcceessttee  aaccttiivviittaattii  rreepprreezziinnttăă  ddoommeenniiii  ddee  iinntteerrvveennttiiee  ccee  ttiinn  ssttrriicctt  ddee  ccoommppeetteennttaa  uunnuuii  ppssiihhoolloogg..  PPssiihhoolloogguull  aarree  ccaa  oobbiieeccttiivv  ssii  
ccoommppeetteennttaa  eevvaalluuaarreeaa  ppssiihhiillooggiiccaa  aa  eelleevvuulluuii,,  aattaatt  ddee  nneecceessaarrăă  iinn  oorriieennttaarreeaa  ccaarriieerreeii  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  ssttuuddiiiilloorr..  EEssttee  nneecceessaarrăă  şşii  
iimmpplliiccaarreeaa  ppăărriinnttiilloorr  iinn  ttrraasseeuull  eedduuccaaţţiioonnaall  eellee  eelleevvuulluuii..  
      TTooaattee  aacceesstteeaa  ttrreebbuuiiee  rreeaalliizzaattee  iinnttrr--uunn  ccaaddrruu  aaddeeccvvaatt  ssii  iinnttrr--oo  aattmmoossffeerraa  ddeeggaajjaattaa.. 

Actiuni Rezultate asteptate Termen Responsabilitati Parteneri 
1.Programe de pregătire 
suplimentară pentru elevi pe tot 
parcursul anului şcolar 

Creşterea cu 5% a 
procentului de promovare 

permanent Director, 
Cadre didactice 

Părintii 
elevii 

2.Realizarea de activităţi 
extracurriculare utilizând 
componenta  TIC 

Realizarea unui proiect 
educaţional utilizînd 
competentele TIC ale 
elevilor  

semestrial Consilier educative 
diriginti 

Biblioteca locală 
 

3.Trecerea de la invătarea centrată 
pe profesor la invătarea centrată pe 
elev 

 30% dintre lectii realizate 
prin noile metode de 
gîndire critică. 

Permanent Responsabil 
formare continua, 
profesor TIC 

Părintii 
elevii 

4.Activităţi de educaţie non-formală Cresterea interesului lunar Diriginti,invătători Biblioteca locală, 
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şi informală in vederea dezvoltării 
de deprinderi, abilităţi si aptitudini. 

pentru studiu al elevului 
prin alte forme. 

Consilier educativ părinţii 

5.Realizarea unui parteneriat de 
colaborare cu o unitate care detine 
consilier şcolar. 

Realizare testelor de 
aptitudini pentru elevii de 
clasa a VIII 

Martie , anual Consilier educativ părintii 

6.Realizarea de activităţi de 
consiliere de către diriginti prin 
accesarea situ-lui “Alege-ti drumul” 

Creşterea procentului ratei 
de tranzitie( 30%) 

lunar diriginti Interni  

SScchhiimmbbuurrii  ddee  eexxppeerriieennttaa  iinnttrree  
CC..JJ..RRAAEE    IIaassii  ssii  ssccooaallaa 

LLaarrggiirreeaa  ssffeerreeii  ddee  
iinnffoorrmmaattiiee,,  ccrreesstteerreeaa  
ccaappaacciittaattiiii  ddee  aa  vveeddeeaa  oo  
pprroobblleemmaa  ddiinn  mmaaii  mmuullttee  
ppuunnccttee  ddee  vveeddeerree 

semestrial CCoonnssiilliieerr  eedduuccaattiivv  
DDiirriiggiinnttii  
IInnvvaattaattoorrii 

CC..JJ..RRAAEE    IIaassii  
PPrriimmaarriiee 

TTiinnttaa::  AAddaappttaarreeaa  ccuurrrriiccuulluumm--uulluuii  llaa  nneevvooiillee  ddee  ffoorrmmaarree  aallee  ccoommuunniittaattiiii((eelleevvii,,  ppaarriinnttii,,  aaggeennttii  eeccoonnoommiiccii  ddiinn  ddoommeenniiuull  
aaggrriiccooll,,  rreeccoonnssiiddeerraarreeaa  ttrraaddiittiiiilloorr  llooccaallee))  
OObbiieeccttiivv  ::  OOffeerrttaa  ccuurrrriiccuullaarrăă  pprriinn  CCDDLL  iinn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  eexxiisstteennţţeellee  ssoocciioo--pprrooffeessiioonnaallee..  
PPrriioorriittaattee::PPrrooiieeccttee  ddee  CCDDLL  ssii  CCDDSS  aaddaappttaattee  iinn  ffuunnccţţiiee  ddee  rreessuurrsseellee  şşccoolliiii  şşii  ssppeecciiffiiccuull  llooccaall  
                                PPrrooiieeccttee  eellaabboorraattee  iinn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  ppaarriinnţţiiii  ssii  ccoommuunniittaatteeaa  llooccaallăă..  
CCoonntteexxtt  ::  PPrriinn  aapplliiccaarreeaa  nnooiilloorr  ssttrraatteeggiiii  ddee  ffoorrmmaarree  pprrooffeessiioonnaallăă,,  ccrreeşşttee  rroolluull  ccuurrrriiccuulluumm--uulluuii  llaa  ddeecciizziiaa  şşccoolliiii..  IInn  aacceessttee  
ccoonnddiittiiii  ddeevviinnee  nneecceessaarrăă  aassiigguurraarreeaa  ccoonnddiiţţiiiilloorr  llooggiissttiiccee  ddee  eellaabboorraarree  aa  pprrooiieecctteelloorr  CCDDSS  ddee  eecchhiippee  ffoorrmmaattee  ddiinn  mmeemmbbrriiii  
ccoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  ddiinn  ssccooaallaa  iinn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  aaggeennttiiii,,  ppaarriinnttiiii  ssii  ccoommuunniittaatteeaa..  

AAccţţiiuunnii  RReezzuullttaattee  TTeerrmmeenn    RReessppoossaabbiilliittaattii    ppaarrtteenneerrii  
11..  RReeaalliizzaarreeaa  ddee  cchheessttiioonnaarree  
ppeennttrruu  ;;  ppaarriinnttii,,  eelleevvii,,  aaggeennttii  
eeccoonnoommiiccii  

BBaazzaa  ddee  ddaattee  ccuu  ssttaattiissttiiccii  
pprriivviinndd  ooppoorrttuunniittaatteeaa  uunnoorr  
ccoommppeetteennttee,,  ccoonnttiinnuuttuurrii,,  
mmoodduullee,,  ddiisscciipplliinnee  

NNooiieemmbbrriiee,,  
ddeecceemmbbrriiee  
ffiieeccaarree  aann  
ssccoollaarr  

CCoonnssiilliieerruull  eedduuccaattiivv  
DDiirreeccttoorruull  

PPaarriinnttii  
EElleevvii  
AAggeennttii  eeccoonnoommiiccii  

22..AAnnaalliizzaa  rreessuurrsseelloorr  
ssccoolliiii((uummaannee  ssii  mmaatteerriiaallee))  

SSttaattiissttiiccii  pprriivviinndd  rreessuurrsseellee  
uummaannee  ssii  mmaatteerriiaallee  aallee  

SSeepptt..  
ffiieeccaarree    aann  

CCoonnssiilliieerruull  eedduuccaattiivv  
RReessppoonnssaabbiillii  ccoommiissiiii  

  
IInntteerrnnii    
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ssccoolliiii  ::  SSWWOOTT  SSII  PPEESSTT((EE))  şşccoollaarr  mmeettooddiiccee  
33..DDiissccuuttaarreeaa    ssii  aapprroobbaarreeaa  
pprrooiieecctteelloorr  CC..DD..SS..  iinn  CCoonnssiilliiuull  
ddee  CCuurrrriiccuulluumm  

PPrrooppuunneerrii  pprriivviinndd  
aammeelliioorraarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  

FFeebbrruuaarriiee  
ffiieeccaarree  aann  
şşccoollaarr  

RReessppoonnssaabbiillii  ccoommiissiiii  
mmeettooddiiccee  

  
IInntteerrnnii    

Domeniul : Resurse materiale  
TTiinnttaa  ::  DDeezzvvoollttaarreeaa  bbaazzeeii  mmaatteerriiaallee  aa  ssccoolliiii  llaa  nniivveell  ooppttiimm  ddeessffăăşşuurrăărriiii  aaccttiivviittăăţţiilloorr  iinnssttrruuccttiivv--eedduuccaattiivvee  ddee  ccaalliittaatteeaa  
ddoorriittăă  
OObbiieeccttiivv  ::    BBaazzaa  mmaatteerriiaallaa  aaddaappttaattaa  nnoouulluuii  CCuurrrriiccuulluumm  
PPrriioorriittăăţţii  ::    AAttrraaggeerreeaa  ddee  rreessuurrssee  nnooii  ppeennttrruu  iinnvveessttiittiiii  iinn  bbaazzaa  mmaatteerriiaallaa  
                                        CCrreesstteerreeaa  ffoonndduurriilloorr  pprroovveenniittee  ddiinn  aauuttooffiinnaannttaarree  
                                          RReeaalliizzaarreeaa  ddee  ppaarrtteenneerriiaattee  ccuu  aallttee  uunniittăăţţii  şşccoollaarree  iinn  vveeddeerreeaa  uuttiilliizzăărriiii  rreessuurrsseelloorr..  
CCoonntteexxtt  ::  --        nnuu  eexxiissttaa  ssaallaa  ddee  ssppoorrtt  ssaauu  ssaallaa  ddee  ffeessttiivviittăăţţii  

--  nnuu  eexxiissttaa  ccaabbiinneettee  ccoonnffoorrmm  pprrooggrraammeelloorr  IIPPTT  
AAccttiiuunnii    RReezzuullttaattee  TTeerrmmeenn    RReessppoonnssaabbiilliittaattii    PPaarrtteenneerrii    

11..  RReeaalliizzaarreeaa  ssttuuddiiiilloorr  ddee  
nneecceessiittaattee  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  
rreessuurrsseelloorr  mmaatteerriiaall  

IInnssttrruummeennttee  ssii  
rraappooaarrttee  ddee  
mmoonniittoorriizzaarree  

IIuunniiee  ffiieeccaarree  
aann  şşccoollaarr  

CCoommiissiiiillee  mmeettooddiiccee  
ddiinn  ssccooaallaa  

  IISSJJ  IIaassii,,  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall,,  
aaggeennttii  eeccoonnoommiiccii  

22..  IIddeennttiiffiiccaarreeaa  ssuurrsseelloorr  ppeennttrruu  
ddeezzvvoollttaarreeaa  bbaazzeeii  ddiiddaaccttiiccee  

SSpprriijjiinnuull  aauuttoorriittaattiilloorr  
llooccaallee  iinn  ddoottaarreeaa  ccuu  
mmaatteerriiaall  ddiiddaaccttiicc  

OOccttoommbbrriiee  CCoommiissiiiillee  ddiinn  ssccooaallaa  IInntteerrnnii    

33..  AAttrraaggeerreeaa  ddee  rreessuurrssee  pprriinn  
pprrooiieeccttee  

AAttrraaggeerreeaa  ddee  ffoonndduurrii  
pprriinn  ffiinnaannttaarree  eexxtteerrnnaa  

AAnnuuaall  CCoonnssiilliieerr  eedduuccaattiivv  
RReessppoonnssaabbiillii  ccoommiissiiii  

IISSJJ  IIaassii,,  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

44..AAccttiivviittaattii  ddee  rreeaabbiilliittaarree  aa  
bbaazzeeii  mmaatteerriiaallee  pprriinn  uuttiilliizzaarreeaa  
pprroopprriiiilloorr  rreessuurrssee  

DDoottaarree  
ccoorreessppuunnzzaattooaarree  

AAnnuuaall  DDiirreeccttoorr  
RReessppoonnssaabbiillii  ccoommiissiiii  

IInntteerrnnii  
CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

Domeniul : Resurse umane  
TTiinnttăă    ::  FFiixxaarreeaa  ccoommppeetteennţţeeii  ccaa  şşii  oobbiieeccttiivv  ppeennttrruu  ttooţţii  iimmpplliiccaaţţii  iinn  pprroocceessuull  ddee  eedduuccaaţţiiee..  
  
OObbiieeccttiivv  ::  FFoorrmmaarreeaa  ccoonnttiinnuuăă  aa  rreessuurrsseeii  uummaannee::  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee,,  ppeerrssoonnaalluulluuii  ddiiddaaccttiicc  aauuxxiilliiaarr  ,,nneeddiiddaaccttiicc,,  mmeemmbbrrii  aaii  
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ccoommuunniittăăţţiiii    
pprriioorriittăăţţii::-- Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin reţeaua IPT 
                                  --  RReeccoonnvveerrssiiaa  pprrooffeessiioonnaallăă  aa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  rreedduucceerriiii  ppooppuullaaţţiieeii  şşccoollaarree  
                 -Consilierea adulţilor pentru reorientare în carieră şi pentru ridicarea nivelului calificării, cu atragerea partenerilor 
sociali implicaţi ca beneficiari.  
CCoonntteexxtt  ::    Reforma actuală a invatamantului se caracterizează printr-o dinamică crescută in domeniul organizării invăţării, 
schimbării repetate a politicilor educationale, a legislatiei in domeniu, a planurilor cadru si a programelor scolare. Toate 
acestea necesită o informare in timp util a tuturor factorilor din scoală. 
Modificările care au loc pe piata fortei de muncă datorită schimbărilor din economie , reducerea populaţiei şcolare determină 
reorientarea cadrelor didactice spre reconversie profesională si implicarea in programe de educaţie a adulţilor. 

AAccţţiiuunnii    RReezzuullttaattee    TTeerrmmeenn    RReessppoonnssaabbiilliittăăţţii    PPaarrtteenneerrii    
11..  AApplliiccaarreeaa  ddee  cchheessttiioonnaarree  
ppeennttrruu  ssttaabbiilliirreeaa  nneecceessiittăăţţiiii  ddee  
ffoorrmmaarree  iinn  rrâânndduull  ccaaddrreelloorr  
ddiiddaaccttiiccee  

BBaazzăă  ddee  ddaattee  ccuu  nneecceessiittăăţţiillee    
ddee  ffoorrmmaarree  aa  ccaaddrreelloorr  
ddiiddaaccttiiccee  
2255  %%  ppaarrttiicciippaarree  llaa  
pprrooggrraammee  ddee  ffoorrmmaarree  
ccoonnttiinnuuaa  
AAccuummuullaarreeaa  cceelloorr  9900  ddee  
ccrreeddiittee  llaa  55  aannii  

ppeerrmmaanneenntt  DDiirreeccttoorr    CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

22..  CCuurrssuurrii  ddee    uuttiilliizzaarree  aa  
ccoommppoonneenntteeii  TTIICC  ppeennttrruu  
mmeemmbbrrii  aaii  ccoommuunniittăăţţiiii  

2200  ddee  mmeemmbbrrii  ppaarrttiicciippaannttii  llaa  
ccuurrssuurrii  

MMaarrttiiee--  aapprriilliiee  PPrrooffeessoorr  
ccoommppeetteennttee  TTIICC  
ddiirreeccttoorr  

IInntteerrnnii    
CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

33  PPaarrttiicciippaarreeaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  
ddiiddaaccttiicc  aauuxxiilliiaarr  llaa  
ppeerrffeeccttiioonnaarrii  ppeerriiooddiiccee  iinn  
vveeddeerreeaa  iinnttooccmmiirriiii  ccoorreeccttee  aa  
pprroocceedduurriilloorr  nneecceessaarree  SSCCMMII  

IInnrreeggiissttrraarreeaa  ddee  ddaattee  
nneecceessaarree  uurrmmăărriirriiii  ttrraasseeuulluuii  
pprrooffeessiioonnaall  aall  eelleevvuulluuii..  
RReeaalliizzaarreeaa  ppllaannuulluuii  ddee  
aacchhiizziiţţiiii  aannuuaall,,  mmeeddiiuu  ssii  
lluunngg  

aannuuaall  SSeeccrreettaarr  
ccoonnttaabbiill  

IInntteerrnnii  
EElleevvii    
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44..PPaarrttiicciippaarree  ppeerriiooddiiccăă  aa  
ppeerrssoonnaalluulluuii  nneeddiiddaaccttiicc  llaa  
ccuurrssuurrii  ddee  ffoorrmmaarree  

5500%%  aannuuaall  ppaarrttiicciippaarree  llaa  
ffoorrmmaarree  

AApprriilliiee  ,,  aannuuaall  RReessppoonnssaabbiill  
ffoorrmmaarree  
DDiirreeccttoorr    

CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

55..SSuussţţiinneerreeaa  şşii  ddeezzvvoollttaarreeaa  
iinnvvăăţţăărriiii  ppee  ttoott  ppaarrccuurrssuull  vviieeţţiiii..  
OOffeerriirreeaa  ddee  ccuurrssuurrii  ddee  ffoorrmmaarree  
mmeemmbbrriilloorr  ccoommuunniittăăţţiiii,,  
ppeerrssooaanneelloorr    ddeeffaavvoorriizzaattee..  

CCrreeşştteerreeaa  nniivveelluulluuii  ddee  
eedduuccaaţţiiee  aall  ppooppuullaattiieeii((  11%%))  
llaa  nniivveelluull  ccoommuunniittăăţţiiii  

ppeerrmmaanneenntt  DDiirreeccttoorr    CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

Domeniul :Dezvoltare organizatională si relatii comunitare  
TTiinnttăă  ::  DDeezzvvoollttaarreeaa  rreellaaţţiiiilloorr  ccuu  ccoommuunniittaatteeaa  îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii  ddee  pprrooiieeccttee  ddee  iinntteerreess  ccoommuunn  ppee  tteemmee  ddee  mmeeddiiuu,,  
pprreevveenniirreeaa  aabbaannddoonnuulluuii  şşccoollaarr,,  rreessoocciiaalliizzaarreeaa  eelleevviilloorr  şşii  aa  ppăărriinnţţiilloorr..  
OObbiieeccttiivvee  ::  rreedduucceerreeaa  aabbaannddoonnuulluuii  şşccoollaarr  llaa  nniivveelluull  ccllaasseelloorr  aa  IIXX  ––  XXII  
PPrriioorriittăăţţii    ::  --  pprreevveenniirreeaa  şşii  rreedduucceerreeaa  aabbaannddoonnuulluuii  şşccoollaarr  
                                        --  pprroommoovvaarreeaa  ssăănnăăttăăţţiiii  şşii  aa  ssttăărriiii  ddee  bbiinnee  

          --  ddeezzvvoollttaarreeaa  ppeerrssoonnaallăă  aa  eelleevvuulluuii,,  ddeezzvvoollttaarreeaa  ssiimmţţuulluuii  cciivviicc,,  iimmpplliiccaarreeaa  iinn  aaccttiivviittăăţţii  ddee  vvoolluunnttaarriiaatt                  
CCoonntteexxtt  ::SSccooaallaa  ccaa  iinnssttiittuuiittee  ssoocciiaallăă  ccuu  ffuunnccţţiiii  mmuullttiippllee,,  ttrreebbuuiiee  ssaa  rraassppuunnddăă  nnuu  ddooaarr  nneevvooiilloorr  iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  aallee  eelleevvuulluuii,,  ccii  ssii  
aa  cceelloorr  ppssiihhoollooggiiccee  ssii  ssoocciiaallee..  SSccooppuull  uullttiimm  aall  eedduuccaaţţiieeii  eessttee  pprreeggăăttiirreeaa  eelleevvuulluuii  ppeennttrruu  vviiaaţţăă..  SSccăăddeerreeaa  nnuummăărruulluuii  ddee  eeşşeeccuurrii,,  
aabbaannddoonn  ssccoollaarr,,  ccoommppoorrttaammeennttee  ddeelliiccvveennttee,,  ddee  ttuullbbuurrăărrii  eemmooţţiioonnaallee  îînn  rraanndduull  eelleevviilloorr,,  iinnddiiccăă  ffaappttuull  ccaa  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  ssee  ffaaccăă  mmaaii  
mmuulltt  iinn  aacceeaassttaa  ddiirreeccţţiiee..    

AAccttiiuunnii    RReezzuullttaattee  TTeerrmmeenn    RReessppoonnssaabbiilliittaattii    ppaarrtteenneerrii  
11..CCuupprriinnddeerreeaa  eelleevviilloorr  ccuu  rriisscc  
ddee  aabbaannddoonn  iinn  aaccttiivviittăăţţii  
eexxttrraaccuurrrriiccuullaarree  

RReedduucceerreeaa  nnuummăărruulluuii  ddee  
aabbsseennttee  

ppeerrmmaanneenntt  CCaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  PPăărriinnttiiii    

22..  CCoonnssiilliieerreeaa  ppăărriinnttiilloorr  ccaarree  
rreeffuuzzăă  ssăă--şşii  ttrriimmiittăă  ccooppiiii  llaa  
şşccooaallăă..  SSpprriijjiinnuull  aauuttoorriittăăţţiiii  iinn  
rreezzoollvvaarreeaa  ssiittuuaaţţiiiilloorr  

RReedduucceerreeaa  nnrr..  ddee  eelleevvii  
ccuu  aabbaannddoonn  şşccoollaarr  

ppeerrmmaanneenntt  ddiirriiggiinnttii  AAssiisstteennttuull  ssoocciiaall  
CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

22..DDeessffăăşşuurraarreeaa  ddee  aaccttiivviittăăţţii  ppee  PPaarrttiicciippaarreeaa  llaa  pprrooiieeccttuull  DDuuppaa  ppllaannuull  ddiirriiggiinnttii  CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  
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tteemmee  ddee  mmeeddiiuu  iinn  ppaarrtteenneerriiaatt  
ccuu  pprriimmăărriiaa  şşii  ccoommuunniittaatteeaa  
llooccaallaa  

LLeettꞌꞌss  DDoo  iitt  RRoommaanniiaa..  
VVaalloorriiffiiccaarreeaa  ddeesseeuurriilloorr  
aadduunnaattee..  

pprrooppuuss  
  
SSaapptt..  AApprriilliiee  

PPăărriinnţţiiii    

33..RReeaalliizzaarreeaa  ddee  aaccttiivviittăăţţii  iinn  
ccoommuunn  ccuu  BBiisseerriiccaa..      

OOmmaaggiieerreeaa  eerrooiilloorr  
««ZZiiuuaa  eerrooiilloorr  »»  

IIuunniiee    CCoonnssiilliieerr  eedduuccaattiivv  BBiisseerriiccaa  
CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  

44..IInnttrreettiinneerreeaa  ssppaaţţiiiilloorr  vveerrzzii  
ddiinn  ccoommuunnăă  şşii  cceellee  ddiinn  jjuurruull  
şşccoolliiii..  

CCrreeşştteerreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  
rreessppoonnssaabbiilliizzaarree  ppeennttrruu  
uunn  mmeeddiiuu  ccuurraatt  

ppeerrmmaanneenntt  DDiirriiggiinnttii  
iinnvvăăţţăăttoorrii  

PPăărriinnttii  
CCoommuunniittaatteeaa  llooccaallăă  

55..AAccoorrddaarreeaa  ddee  sspprriijjiinn  ddiinn  
ppaarrttee  aauuttoorriittăăţţiiii  llooccaallee  ssii  
ppaarrtteenneerriilloorr  ssoocciiaallii  iinn  
rreedduucceerreeaa  ppăărrăăssiirriiii  ttiimmppuurriiii  aa  
şşccoolliiii..  

SSuussttiinneerreeaa  ffiinnaanncciiaarrăă    ppeerrmmaanneenntt  ddiirreeccttoorr  AAuuttoorriittăăţţii  llooccaallee  

4. Voluntariatul-  o şansă 
pentru ameliorarea 
serviciilor comunitare 

  

1100%%  mmaaii    mmuullttii  ppăărriinnttii  
iimmpplliiccaattii  aallăăttuurrii  ddee  
şşccooaallăă  iinn  eedduuccaaţţiiaa  
ccooppiiiilloorr  

sseemmeessttrriiaall  CCoonnssiilliieerr  eedduuccaattiivv  AAuuttoorriittăăţţii  llooccaallee  
PPăărriinnţţii    
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3.4.Activităţi în parteneriat 
Parteneriatele se desfăşoară în activitatea cu părinţii, agentul economic şi alte unităţi 
şcolare cu, care realizăm activităţi extraşcolare, concursuri de cultură 
generală,sportive etc. 
Colaborarea cu părinţii este evidenţiată prin acordul pentru educaţie semnant de cei 
trei beneficiari direcţi şi indirecţi la inceput de an şcolar. 
Colaborarea cu agentul economic se realizează pe seama contractului  cadru semnat, 
ce cuprinde responsabilităţi şi atributii conform OMECT 5033 din 29.08.2016 
 
3.5 Planul de dezvoltare profesională a personalului didactic , didactic auxiliar 
și nedidactic 
 
Acţiunea  Obiectiv  Rezultate 

asteptate 
Parteneri  

1.Identificarea nevoilor 
de formare ale cadrelor 
didactice si personalului 
didactic auxiliar 

Asigurarea 
nivelului de 
pregătire a cadrelor 
didactice pentru 
atingerea tintelor 
propuse 

50% cadre 
didactice  
participante anual 

Interni  

2.Studierea ofertei de 
formare a CCD pentru 
găsirea unui curs 
adaptat intregului 
colectiv  

Insuşirea metodelor 
de predare activ –
participative. 

30% din lectii 
realizate după 
modelul celor 
invăţate 

CCD 

3.Reconversia 
profesională a cadrelor 
didactice în perspectiva 
reducerii populaţiei 
şcolare 

Creşterea 
procentului de 
formare a cadrelor 
didactice conform 
UE 

Cadre didactice 
preocupate de 
participarea la 
activităţi  

CCD 
ISJ  

4.Dezvoltarea unor 
competenţe de mediu ca 
parte din pregătirea 
tehnică generală, pentru 
toate calificările care 
vor include 
competenţe « verzi »/de 
mediu. 

Consolidarea 
pregătirii 
profesionale 

Creşterea 
gradului de 
implicare în 
protejarea 
mediului 

CCD 
Centre de 
formare 
 

5. Participarea   
personalului didactic 

Utilizarea corectă a 
platformelor 

Atingerea nr de 
credite 

Centre de 
formare 
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auxiliar la cursuri de 
formare privind 
implementare SCMI la 
nivelul unității, 
implemnetare noilor 
platforme informatice, 
EDUSAL SI 
FOREXEBUG SI CAB 

informatice, 
transmiterea la 
termen a datelor 
către institutiile 
coordonatoare 

Cresterea 
performantei 
profesionale 

CCD 
ISJ 

Participarea personalul 
nedidactic  la cursuri de 
igienă si SSM. 

Respecatarea 
legislației privind 
regulile de igienă, 
apărare ISU si SSM 

Gestionarea 
corectă a 
incidentelor 
apărute, păstrarea 
spațiilor scolare  
in conditii de 
igienă. 

Centre de 
formare 

 
.6. Finantarea planului 
Dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar este o 
componentă a bugetului de venituri şi cheltuieli cuprinsă in finanţarea de bază. La 
inceputul fiecărui an calendaristic in raport cu necesităţile de formare identificate 
este  repartizată o sumă pentru acest capitol de formarea continuă(10%). 
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           PLAN OPERAŢIONAL 2018-2019 

 

I. Asigurarea şi promovarea unor servicii educaţionale de calitate  
 

Obiective  Masuri si acţiuni Responsabil  Termen  Parteneri  Surse de 
finantare 

Indicatori  
performanta 

 
 
 
 
1. Monitorizarea procesului 
de predare-învăţare din 
perspectiva noului 
curriculum în vederea 
dezvoltării competenţelor-
cheie şi a centrării 
activităţilor pe elevi şi 
nevoile lor educaţionale  

 
Asigurarea aplicării curriculumului 
naţional, în conformitate cu planurile 
cadru şi cu programele şcolare în 
vigoare, cu prioritate pentru clasa a V. 
 

Director  
Resp 
comisie 
metodică 

permanent ISJ, CCD 
ARACIP 

 Parcurgerea 
integrala a 
materiei la toate 
disciplinele 
 

Diversificarea  ofertei curriculare la 
decizia şcolii, în concordanţă cu 
interesele şi nevoile de educaţie ale 
elevilor, cu resursele de care dispune 
şcoala şi cu tendinţele actuale din 
societate  
 

Director  
Resp 
comisie 
metodică 

Conform 
graficului 
MEN 

Comunitate
a locala 

Consiliul 
Local 

Calitatea 
programelor 
Aplicarea de 
chestionare de 
impact elevilor si 
parintilor 

Eficientizarea procesului instructiv - 
educativ, urmare a evaluărilor 
realizate prin inspectii curente sau 
asistente la ore. 

Director, permanent ISJ prin prof 
metodisti 

 Cresterea cu 2 % 
a proc de prom a 
ex. nationale, 
diminuare cu 10 
% a elevilor cu 
esec scolar  

 

 

2.Gestionarea în condiţii 

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

Director  
Resp 
comisie 
metodica 

Permanent    Numărul 
ședințelor cu 
părinții 
Existenta 
contractelor de 
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optime a examenelor 
naţionale (clasele a VIII-a) 
şi a evaluărilor naţionale 
periodice (II, IV, VI). 
  
 

progres şcolar. parteneriat 
scoala-familie 

Organizarea in conditii optime a 
evaluarilor periodice  la nivel de 
clasa II, IV si VI. Prelucrarea 
metodologiilor privind 
desfățurarea acestor evaluări la 
clasele II,IV si VI 

Director, 
profesori, 
invățători 

Conform 
graficului 
MECS 

ISJ MEN  Crestera proc de 
promovare al 
elevilor 

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

Director  Conform 
graficului 
M.E.CS 

Părinţii   Modalităţi de 
informare 

Organizarea simulărilor pentru 
examenele naţionale conform 
graficelor ISJ 

Director Semestrial, 
conform 
graficelor 

ISJ, MEN Buget 
local 

Rezultate ale 
elevilor 
Progresul elevilor 

Desfasurarea  în condiţii optime 
a examenelor naţionale de la cl 
VIII conform metodologiilor 
 

Director  Conform 
graficului 
MEN 

ISJ MEN Cresterea cu 2% a 
procentului de 
promovare 

Monitorizarea inserției 
absolventilor de clasa a VIII si XI 
inv profesional 

Director, 
prof diriginți 

iulie-august 
2019 

parinti  Cuprinderea 
integrala a abs. de 
cl VIII si cresterea 
cu 5 % a abs de 
inv prof in 
continuarea 
studiilor 

 
3.Monitorizarea 
implementării noilor 
programe şcolare la toate 

Asigurarea condițiilor pentru 
implementarea noului curriculum la 
clasa a V si VI 

Director  
Cadre 
didactice 

permanent ISJ, CCD 
 

MEN Asigurarea 
tuturor 
manualelor 
elevilor 
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nivelurile   și disciplinele 
precum si a noilor manuale. 
 

Crearea unor oportunităţi de 
dezvoltare profesională pe 
problematica didacticii 
disciplinelor predate în 
învăţământul primar și 
gimnazial 

Cadre 
didactice 

Permanent 
in cadrul 
activ 
metodice 

ISJ; instituti 
de formare 

Buget 
local 

Calitatea 
activitatilor 
Nr cadre formate 

4. Adaptarea ofertei 
educaționale la specificul 
unității școlare si la 
nevoile comunității locale 
prin promovarea 
Curriculumului in 
dezvoltare locală; 

Realizarea Curriculumului in 
dezvoltare locala in colaborare 
cu agentul ecomomic si resursele 
existente la nivel local. 

Responsabil 
discipline 
tehnice 

Conform 
calendar 
MEN 

Agent 
economic, 
părinți, elevi 

 Existenta CDL 
conform planului 
cadru 
Existenta doc. la 
comisia de 
curriculum, 
existenta CDS, 
PV ale sedintelor 
cu părintii 

5. Dezvoltarea 
capacităţii unităţilor de 
învăţământ de 
monitorizare şi evaluare 
a calităţii serviciilor 
educaţionale oferite și de 
planificare strategică 
(prin Comisia de 
Evaluare și Asigurare a 
Calității, S.I.I.I.R., 
Registrul Matricol Unic). 

Dezvoltarea unei culturi la 
calități la nivelul unității de 
invățământ 

Director, permanent ISJ  Functionarea 
corecta a comisiei 
CEAC 
Existenta RAEI 

Functionarea Comisiei CEAC 
conform legislatiei ARACIP 
Intocmirea RAEI si completarea 
periodica 

Resp CEAC 
director 

Permanent, 
conf 
termenelor 

ISJ, ARACIP  Completarea 
RAEI 
Incarcarea datelor 
solicitate si 
reactualizarea lor 

Managementul, dezvoltarea si 
monitorizarea completarii SIIIR 

director permanent ISJ  Completarea 
corecta a datelor  

 II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale 

Obiective Masuri si acţiuni Responsabil Termen Parteneri Sursa de 
finantare 

Indicatori 
performanta 
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1 Asigurarea accesului 
tuturor copiilor de vârstă 
preşcolară şi şcolară din   
localitate la educaţie;  

Asigurarea accesului în 
învăţământul preşcolar a unui 
număr cât mai mare de copii cu 
vârste intre 3 si 6 ani. 

Educatoare  Conform 
graficului 
MEN 

 Consiliul 
Local 

Cuprinderea 
tuturor copiilor in 
invăţământul 
preşcolar 

 
 
 
 
 
2.Realizarea de activități 
pentru reducerea riscului  
major de abandon şcolar  
in invățământul gimnazial 
si profesional  prin 
implementarea de 
programe educaționale şi 
de formare a cadrelor 
didactice. 
 

Constituirea    comisiei la 
nivelul unitatii  

Director, 
cadre 
didactice 

permanent Asistent 
social 

 Baza de date 
privind frecventa 
Implicarea si 
consilierea 
parintilor 
Reducerea 
numarului de 
absente 

Valorizarea competentelor 
dobandite de profesorii ce vor 
participa la activitatile de 
formare destinate reducerii 
esecului si abandonului scolar 

Comisia de 
combaterea 
abandonului 
scolar 

permanent Primăria 
Politia 
CJRAE 

 Proiecte 
extrascol
are 

Baza de date 
privind frecvenţa 
elevilor pe cicluri 
de învăţământ, nr 
de activitati 
realizate. 
Diminuarea nr de 
absenţe şi a 
cazurilor de 
abandon. 

Continuarea programelor de 
educatie parentala 

Director 
Educator 
parental 

Ian 2019 primaria Finantare 
complem
entara 

Nr de parinti 
participant 
Activitati 
realizate 
Elevi participanti 
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3. Reorganizarea 
învățământului profesional 
și tehnic,găsirea de noi 
parteneri de practică 

Actualizare PAS prin raportarea 
la PLAI si PRAI 

Director, resp 
CEAC 

Dec 2018 ISJ, CLDIPT  Editare PAS 

 III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

Obiective Masuri si acţiuni responsabil termen parteneri Sursa de 
finantare 

Indicatori  
performanta 

 1.Încurajarea şi 
susţinerea elevilor cu 
rezultate deosebite la 
învăţătură pentru 
participarea la concursuri 
la nivel judeţean. 

Implicarea cadrelor didactice in 
pregătirea elevilor si 
participarea lor la concursuri 
judeţene 

Director, 
Consilier 
educative 
Cadre 
didactice 
discipline 

Conform 
graficelor 
ISJ 

 Parinti, 
primaria 

Cresterea nr de 
elevi 
participanți 

IV.  Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin  responsabilizarea și intărirea rolului managementului 
școlii  
Obiective  Masuri  responsabil termen parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori  
performanta 

1. Dezvoltarea şcolii şi a 
unor oferte educaţionale 
corelate cu specificul 
comunităţii 
locale/regionale şi cu            
piaţa muncii, în   general  

Gasirea de noi parteneri de 
practica din perspectiva 
dezvoltarii invatamantului 
profesional dual 

Director  permanent Autorităţi 
locale, 
comunitatea 
locala 
Agenti 
economici 

Buget local Nr de elevi 
integrati pe 
piata muncii 
locale 

2. Aplicarea legislației cu 
privire la implementarea 
descentralizării 

1.Implicarea membrilor 
Consiliului Local din CA la 
rezolvarea problemelor din 
scoala in vederea 
responsabilizarii si intelegerii 
problematicii diverse a scolii 

 
 
Director, 
membri CA 
 

 
 
permanent 

  
 
Autoritati 
locale, 
primaria 

 
 
Funcționarea 
eficientă a CA 

3.Gestionarea eficientă şi Decontarea navetei cadrelor Contabil  permanent  Consiliul Plata integrală a 
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responsabilă a resurselor 
financiare asigurate de 
autorităţile locale 

didactice din bugetul alocat de 
Consiliul Local, asigurarea de 
resurse financiare pentru 
investitii 

Local navetei cadrelor 
didactice, 
reparatii si 
investitii. 

 V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 
Obiective  Masuri si actiuni  Responsabil  Termen  Parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori  
performanta 

1. Evaluarea şi 
consilierea cadrelor 
didactice prin asistente 
la ore; 

Identificarea nevoilor de formare a 
personalului didactic din unitate 

Responsabil 
formare 

permanent ISJ, CCD  Cresterea cu 
10% a nr de 
cadre formate 
anual 

2. Creşterea calităţii 
procesului de formare 
continuă prin activităţile 
metodico – ştiinţifice 
desfăşurate la nivel 
local/judeţean;  

Participarea cadrelor didactice la 
activităţile de formare de la nivel 
local, județean și european din 
perspectiva  proiectelor Erasmus  

Responsabil 
formare 

Conf. 
graficelor 
cercurilor 
metodice 

Școli 
organizatoa
re 

Buget 
proiect 

30 % cadre 
participante 
la activităţi 
de formare 

3. Colaborarea  unităţii 
şcolare cu I.S.J. – C.C.D. 
, ca principal ofertant, în 
concordanţă cu nevoile 
profesionale ale cadrelor 
didactice. 

Identificarea celor mai bune 
programe de formare din oferta 
CCD si organizarea la nivelul 
unităţii şcolare a unui curs de 
formare cu credite; 

Responsabil 
formare 

Conf 
graficului 
CCD 

Consiliul 
local 

Buget 
formare 

50% de cadre 
participante 
la cursuri de 
formare 

Incurajarea înscrierii la grade 
didactice  in vederea avansarii in 
cariera  

Responsabil 
formare 

Conform 
graficului 
ISJ 

ISJ, 
universitati 

Buget 
propriu 

Nr cadre 
inscrise 

 VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 
Obiective Masuri si actiuni    Responsabil Termen Parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori  
performanta 

1.Armonizarea 
intereselor legate de 
dezvoltarea personală a 

Susţinerea activităţii Consiliului 
Elevilor din şcoala şi implicarea in 
proiecte iniţiate de ei; 

Responsabil 
CE 
Consilier 

permanent părinţii Buget local 3 activităţi 
organizate la 
initiativa 
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individului cu cele ale 
comunităţii imediate, 
locale şi regionale şi cu 
solicitările societăţii 
actuale 

educativ elevilor 

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

Derularea unor acţiuni în vederea 
conştientizării cauzelor şi a 
identificării mijloacelor de 
prevenire a fenomenelor de 
violenţă; 

Responsabil 
CE 
Consilier 
educativ 

permanent Politia 
Biserica 
Asistent 
social 

 Reducerea cu 
10% a 
numarul de 
fenomene de 
violentă si a 
notelor 
scăzute la 
purtare 

Realizării unor programe 
diversificate de activităţi în cadrul 
săptămânii „Școala altfel” 

 
Consilier 
educativ 
diriginti 

 aprilie 
2019 

Părintii 
Biserica 
Consiliul 
local 
Politia 

  Implicarea in 
activităţi la 
nivel 
judetean( 
concursuri,) 

Incurajarea unui comportament 
responsabil fata de mediu prin colectarea 
selectivă a deseurilor reciclabile. 
Infiintarea ”Patrulei de reciclare” 

 

Consilier 
educativ 

Anul 
scolar 
2018-2019 

Primaria 
Asociatia 
ROREC 

Asociatia 
ROREC 

1000 kg 
reciclate 

3.Realizarea de 
parteneriate cu alte 
unităţi şcolare prin 
intermediul platformei 
etwining.net   

Realizarea de legături cu alte școli in 
vederea colaborării prin proiecte 
educationale 

 
Consilierul 
educativ 
Educatorul 
parental 

 
 
permanent 

Comitetul 
de parinti 
 

 
 

Derularea a 2 
proiecte 
anual 

 VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 
Obiective Masuri si actiuni Responsabil Termen Parteneri Sursa de 

finantare 
Indicatori 
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1.Formarea şi 
dezvoltarea atitudinii de 
responsabilizare socio-
culturală pozitivă a 
tuturor actorilor 
educaţionali faţă de 
educaţia permanentă, 
personală şi 
profesională (implicarea 
comunităţii locale, 
parintilor) 
 

Organizarea unor întâlniri 
periodice cu părinţii, folosirea 
părintilor din cadrul proiectului 
”Impreună pentru copii” ca 
persoane resursă. 

Reponsabil 
activitate cu 
părinţii 
Consilier educ 
Educator 
parental 

2 întâlniri 
/semestru 

Comitetul 
de parinti 
Consiliul 
local 

Buget 
proiect 

Cresterea 
numărului de 
părinti 
participanti 
la intâlniri 

Prezentarea de exemple de 
abordare pozitivă a copilului in 
vederea imbunătățiri rezultatelor 
școlare și o mai bună integrare.. 

Consilier 
educativ 
Educator 
parental 

1 intâlnire 
/semestru 

Comitetul 
de parinti 

 Cresterea 
rolului 
parintilor in 
viata scolii. 
Red nr. de 
copii care 
abandonează 
scoala 
timpuriu. 

2. Accentuarea rolului 
activ al şcolii ca centru 
de informare în 
domeniul educaţiei şi de 
formare a adulţilor/ 
partenerilor  
educaţionali. 

Campanii  de informare a 
părinţilor cu privire la importanţa 
educaţiei 

Director, 
Consilier 
educativ 

1intalnire/
semestru 

Comitetul 
de parinti 

Buget 
propriu 

Nr de parinti 
participanti 

3. Monitorizarea inserției  
absolventilor 

Aplicarea de chestionare tuturor 
absolventilor conform procedurii 
CEAC 

Secretar, 
Diriginte  
 

Iulie 2019   Nr de 
chestionare 
inregistrate 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

Obiective Masuri si actiuni responsabil termen parteneri Surse de 
finantare 

Indicator de 
performanta 
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Obtinerea unor noi 
finantari in cadrul  
proiectelor Erasmus + 

Urmarirea atingerii obiectivelor 
propuse si a indicatorilor de calitate 
propusi 

 

Coordonator  Conform 
graficului 
ANPCDE
FP 

ISJ,  
A.N.P.C.D.E.
F.P.  
 

Buget 
proiect 

100 % realizat 
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CAPITOLUL IV 
 Consultare, monitorizare şi evaluare PAS 

4.1 Modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării unei 
noi ediţii. 
Pentru elaborarea Planului de acţiune al Şcolii s-au organizat două sesiuni 
pregătitoare cu participarea persoanelor interesate, desemnate de Consiliul 
profesoral. Cu acest prilej au fost stabilite priorităţile PAS, structura informaţiilor 
care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei. 
Obiectivele şi măsurile pentru PAS au fost conturate de grupul operaţional, reunit in 
cadrul unei sesiuni de lucru organizată in acest scop şi definitivate pe baza 
consultărilor ulterioare.  
In cadrul acestui proces au avut loc o serie de intâlniri şi consultări cu reprezentanţi 
ai Primăriei şi Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al părinţilor şi 
agentului economic. 
Pentru implementarea PAS s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi 
evaluare precum şi responsabilităţile fiecăruia. 
Pentru monitorizare se vor aplica chestionare colaboratorilor. Se vor realiza rapoarte 
trimestriale privind stadiul implementării. 
Coordonarea generală a activităţilor se va realiza de directorul şcolii, CEAC şi 
Consiliul de administraţie. 
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare a 
planului 
Raportul de monitorizare va furniza informaţii in legătură cu toate priorităţile 
cuprinse in PAS 2015-2020.  
Parcurgand priorităţile cuprinse in PAS se poate spune că aprecierea generală asupra 
progresului inregistrat in implementare este – progres bun si satisfăcător pe unele 
din priorităţi. 
Recomandările au vizat : 

• formarea continuă a cadrelor didactice, personalului auxiliar şi nedidactic 
• colaborarea mai intensă cu agenţii economici 
• colaborarea cu Comunitatea Locală 
• promovarea ofertei scolare IPT 
• accesarea de fonduri extrabugetare pentru completarea bazei materiale. 
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Nr. 
crt. 

Activităţi Rezultate aşteptate Indicatori de 
realizare 

Mijloace de 
verificare 

Persoane 
responsabile 

Costuri. Surse 
de finanţare 

1. Constituirea 
echipei de 

monitorizare 
şi evaluare 

PAS 

Echipa constituită îşi 
asumă sarcinile de 

monitorizare şi 
evaluare 

Se constituie la 
inceputul fiecarui 

an şcolar 

Procesele 
verbale al CLD-

ului 

Consiliul Local  
Scoala 

Agent economic 

Costuri de 
funcţionare 

CLD 

2 Elaborarea 
planului de 

monitorizare a 
actiunilor din 

PAS 

Planul cuprinde toate 
acţiunile si sunt 

stabilite proceduri şi 
responsabilităţile de 

monitorizare 

Se elaborează la 
început de an 

şcolar 

Procesele 
verbale al CLD-

ului 

Consiliul Local  
Scoala 

Agent economic 

Costuri de 
funcţionare 

CLD 

3 Monitorizarea 
acţiunilor din 

PAS 

Acţiunile din PAS 
sunt monitorizate 
incepând cu 2007-

2008 

Sunt completate 
fişe de evaluare şi 

monitorizare 

Rapoarte 
semestriale de 
monitorizare 

Consiliul Local  
Scoala 

Agent economic 

Costuri 
necesare 
derulării 

acţiunii de 
monitorizare 

4 Evaluarea 
gradului de 
indeplinire a 
acţiunilor din 

PAS 

Obiectivele din PAS 
sunt evaluate anual. 

Reactualizarea anuala 
se face pe baza 

evaluării 

Toate obiectivele 
sunt evaluate 

Rapoarte anuale 
de evaluare a 
gradului de 
indeplinire a 

obiectivelor din 
PAS 

Consiliul Local  
Scoala 

Agent economic 

Costuri 
necesare 
derulării 
acţiunii 

evaluare. Buget 
scoală alocat de 

CL. 
5       
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Abrevieri şi termeni utilizaţi 

 
 
AJOFM- Agenţia Judeteană de Ocupare a Forţei de Muncă 
ANOFM- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Muncă 
BDNE- Baza Naţională de Date pentru Educaţiei 
CLD- Consiliul Local de Dezvoltare 
CLDIPT- Consiliul Local pentru Dezvoltarea Invatăţământului Profesional şi Tehnic 
CCD- Casa Corpului Didactic 
CDL- Curriculum de Dezvoltare Locală 
CDŞ- Curriculum la Decizia Şcolii 
CJRAE- Centru Judetean de Resurse si Asistenta Educationala  
FPC- Formarea Profesională Continuă 
IMM - Intreprinderi Mici şi Mijlocii 
IPT- Invăţământul Profesional şi Tehnic 
ISJ- Inspectoratul Şcolar Judetean 
INS- Institutul National de Statistica 
ISCED- Clasificarea Internationala a Educatiei 
MEN-Ministerul Educatiei Naţionale 
PIB- Produsul Intern Brut 
PIBR- Produsul Intern Brut Regional 
VAB-Valoare adăugată brută 
VABR- Valoarea Adaugata Bruta Regionala 
PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ 
PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Invăţământ 
PAS- Planul de Acţiune al Şcolii 
TIC- Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării 
SNIE-Sistemul Nationale de Indicatori in Educaţie 
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ANEXA 1 

    la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

                        Modelul contractului educaţional 

   ȘCOALA PROFESIONALĂ PLUGARI 

 

    Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aprobat prin  OMEN nr. 5079/2016, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, 

    Se încheie prezentul: 

                             

 

  CONTRACT EDUCAŢIONAL 

    I. Părţile semnatare 

       1. (Unitatea de învăţământ)......, cu sediul în ......., reprezentată prin director, dna/dl. ........ . 

       2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ....... părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în 
......., 

       3. Beneficiarul direct al educaţiei, ........ elev. 

    II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 
implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

    III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute 
în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. 

    IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*) 

────────── 

    *) Contractul educaţional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, 
prin decizia consiliului de administraţie. 
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────────── 

      1. Unitatea de învăţământ se obligă: 
      a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 
      b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de 
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 
      c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de 
personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 
      d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în 
limita prevederilor legale în vigoare; 
      e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 
educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil; 
      f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 
socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului; 
      g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii 
şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora; 
      h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze 
imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 
      i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 
agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii. 
      j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei 
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la 
părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. 
      k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune 
în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul 
religios. 
      2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are 
următoarele obligaţii: 
      a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua 
măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor; 
      b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal 
are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat 
sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi 
elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ; 
      c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 
legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul 
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 
      d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 
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      e) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 
      h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a 
personalului unităţii de învăţământ. 
      3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii: 
      a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 
însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
      b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, 
particular şi confesional autorizat/acreditat cu frecvenţă; 
      c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea 
de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă 
redusă; 
      d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi 
în afara ei; 
      e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de 
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, 
normele de protecţie a mediului; 
      f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 
documente din portofoliu educaţional etc.; 
      g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 
mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de 
învăţământ etc.); 
      h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 
atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 
intoleranţa; 
      i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de 
învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar; 
      j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara 
acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 
      k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau 
alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri 
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi 
psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 
      l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
      m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 
colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a 
acestora; 
      n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 
      o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 
profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 
primar/profesorului diriginte. 
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    V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 
învăţământ. 
    VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
 
    Încheiat azi, .........., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 
 
    Unitatea şcolară,                        Beneficiar indirect**), 
 
 
 
    Am luat la cunoştinţă, 
  Beneficiar direct, elevul, 
    (în vârstă de cel puţin 14 ani) 

 
 


