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ARGUMENT 

 
 

 

Motto: 

 “Idealul educațional al școlii românești vizează  dezvoltarea liberă, integrală și 

armonioasă a individualității umane, formarea personalității autonome și creatoare.” 
 

Planul de acţiune al Liceului Tehnologic ”Carol I” din Galaţi este planul strategic prin care 

se asigură implementarea politicilor publice privind învăţământul profesional şi tehnic pe termen 

mediu. Prin urmare, planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământul 

profesional şi tehnic (IPT) în cadrul Liceului Tehnologic ”Carol I” este în acord cu politicile locale, 

regionale şi naţionale privind dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale cât şi cu obiectivele 

asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.  

Obiectivul major al planificării strategice a dezvoltării Liceului Tehnologic ”Carol I” se 

încadrează în obiectivul major al planificării strategice a dezvoltării IPT care constă în creşterea 

contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie 

competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. Planificarea strategică a 

ofertei Liceului Tehnologic ”Carol I” are în vedere realizarea corelării cu o cerere previzionată a 

forţei de muncă locale, regionale şi naţionale şi, prin aceasta, facilitarea tranziţiei de la şcoală la 

viaţa activă.  

În susţinerea relevanţei ofertei de formare profesională a Liceului Tehnologic ”Carol I” faţă 

de cererea pieţei muncii sunt abordate atât aspectele cantitative, legate de deficitul de competenţe şi 

calificări de pe piaţa muncii, cât şi cele calitative, referitoare la concordanţa dintre competenţele 

care descriu o calificare şi nevoile pieţei muncii pe de o parte, şi calitatea rezultatelor învăţării pe de 

altă parte. Proiectarea dezvoltării Liceului Tehnologic ”Carol I” din Galaţi conform planului de 

acţiune al şcolii pentru perioada 2021-2025, este corelată cu direcțiile de proiectare a reformei 

educaţionale din România, din nevoia ca şcoala să răspundă cererii de educaţie exprimate de 

comunitate, la nivel local (PLAI), judeţean, regional (PRAI) şi naţional (PNAI). Proiectarea 

dezvoltării instituţionale – constituie procesul integrativ – operativ, de transpunere a viziunii şi a 

valorilor în rezultate semnificative, concrete, oportune.  

Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) vizează îmbunătăţirea corelării ofertei educaţionale şi 

formării profesionale cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, regional, şi naţional 

din perspectiva următorilor 4 ani. PAS descrie modul în care Liceul Tehnologic ”Carol I”:  

 va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale;  

 va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale;  

 va îmbunătăţii calitatea programelor de educaţie şi formare profesională oferite;  

 va îndeplini programul de reformă pentru IPT;  

 va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi;  

 va asigura utilizarea eficientă a resurselor;  

 va asigura formarea continuă a personalului şcolii;  

 va lucra în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în vederea 

furnizării unor servicii eficiente şi pentru dezvoltarea reţelelor locale.  

 Planul de Acţiune al Şcolii este util atât pe plan intern, ca instrument de lucru al 

managementului dar şi pe plan extern, pentru realizarea parteneriatelor şi dezvoltarea unităţii 

şcolare prin proiecte. 

 

 

 

 

 

 



 

PARTEA I - CONTEXTUL 
  

 

1.1  Viziunea și misiunea şcolii 

 

Viziunea şcolii 

 

Liceul Tehnologic „Carol I” vizează formarea educativă și profesională care are la bază 

calitatea, performanţa, promovarea valorilor, egalitatea şanselor pentru toţi elevii, astfel încât să se 

integreze socio-profesional şi să se poată adapta la schimbările economico-sociale. 

 

Misiunea şcolii 

 

Liceul Tehnologic „Carol I”oferă tinerilor oportunităţi de formare iniţială şi continuă de 

înaltă calitate în domeniile electronică și automatizări, electromecanică, informatică și mecanică. 

Valorile pe care le împărtăşim pentru reuşita în misiunea noastră, privind elevii, au menirea de a 

orienta gestionarea vieţii personale (sănătatea, împlinirea şi dezvoltarea personală), de a promova 

un stil de viaţă sustenabil, cetăţenia activă, incluziunea socială, antreprenoriatul şi integrarea pe 

piaţa muncii. 

Demersul educativ se remarcă printr-o stimulare adecvată a inteligenței emoționale, prin 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare eficientă şi relaționare, prin facilitarea dobândirii unei 

solide culturi generale și de specialitate, dar și prin cultivarea unei gândiri analitice și critice.       

 

Valorile pe care le împărtăşim pentru reuşita în misiunea noastră sunt:  

- respectarea legii şi a tradiţiilor;  

- profesionalism, etică şi sensibilitate cu efecte pozitive asupra procesului de învăţare;  

- responsabilitate, corectitudine, respect reciproc;  

- conştientizarea dimensiunii afectiv-atitudinale aferente formării personalităţii din perspectiva 

fiecărei discipline.  
 

1.2  Profilul actual al şcolii 

1.2.1. Scurt istoric al liceului 

Liceul Tehnologic ”Carol I” a fost înființată la 1 septembrie 1962, într-o clădire nouă cu 16 

săli de clasă şi două laboratoare, construită în fostul cartier „Aviaţie”, bld George Coșbuc nr. 225, 

sub denumirea de „Şcoala Medie nr. 6” Galaţi. În acel an urmările războiului încă erau vizibile în 

oraşul Galaţi. Cele câteva şcoli care existau erau concentrate în centrul oraşului şi nu puteau 

cuprinde în totalitate copiii, al căror număr a devenit tot mai mare prin creşterea rapidă a numărului 

de locuitori ai municipiului nostru pornit spre o importantă dezvoltare industrială. 

Liceul nostru a funcţionat în primul an al existenţei sale, anul şcolar 1962 – 1963, cu 4 clase 

a IX-a şi 12 clase de şcoală generală (a VI-a, a VII-a, a VIII-a), clase care au intrat treptat în 

lichidare. Prima promoţie de absolvenţi de liceu a fost cea din 1966. 

În anul 1972 s-a produs o schimbare în evoluţia viitoare a Liceului Teoretic Nr. 6 prin 

transformarea lui în liceu industrial de specialitate, iniţial în subordinea Consiliului Popular al 

Judeţului Galaţi, iar ulterior în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, 

respectiv Regionala CF Galaţi, potrivit HCM nr. 663 din 9 iunie 1972. Hotărârea luată avea ca scop 

pregătirea forţei de muncă calificată în domeniul feroviar, necesară Regionalei CF Galaţi a cărei 

rază de cuprindere era extinsă pe teritoriul a şapte judeţe. 

Începând cu anul 1975 Regionala de CF Galaţi s-a implicat în dezvoltarea patrimoniului 

liceului cu un program vast de investiţii, care în 5 – 6 ani îşi triplează valoarea. Baza materială s-a 



 

îmbogăţit cu un atelier de instruire practică cu două nivele, un internat cu 108 locuri, un punct 

termic, o cantină şcolară, o sală de sport, un transformator electric de 110 KWA. 

Prin dispoziția nr. 76 din 31.12.1990 a Inspectoratului Școlar Județean Galați, întocmită în 

baza adresei Ministerului Învățământului și Științei nr. 33847/26.06.1990 se transformă profilul și 

se schimbă denumirea unității din ”Liceul Industrial nr. 6” în Grupul Școlar Industrial de 

Transporturi Căi Ferate Galați. 

  În anul școlar 2012-2013 denumirea şcolii s-a schimbat în Liceul Tehnologic Transporturi 

Căi Ferate conform HCL Galați nr. 95/18.10.2012. 

Începând cu 1 septembrie 2019 noua denumire a liceului este Liceul Tehnologic ”Carol I” 

conform HCL Galați nr. 704/19.12.2018. 

Liceul Tehnologic ”Carol I” școlarizează elevi din municipiul Galați, din alte orașe ale 

județului Galați (Berești, Târgul Bujor, Tecuci), precum și din zonele limitrofe municipiului și 

județului.  

 În instituţia noastră sunt promovate valori precum: binele, frumosul, adevărul, curajul, 

integritatea, altruismul, toleranţa, tenacitatea, perseverenţa, cooperarea, responsabilitatea, disciplina, 

toate acestea coroborate dezvoltând personalităţi complexe, armonioase, aflate în interdependenţă 

cu idealul educaţional promovat de societatea românească actuală, dar și de către cea europeană. 

          Şcoala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională care au la bază calitatea, 

performanţa, excelență, libertatea, reușită, competitivitatea, promovarea valorilor europene, 

ancorarea tinerilor în cadrul realităților europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în 

procesul instructiv-educativ, fundamentând autoeducaţia, respectiv educaţia permanentă necesară 

omului pe tot parcursul vieţii, permiţând, totodată, dezvoltarea personală a acestuia. 

 

1.2.2. Profilul liceului 

1.2.2.1. Date de identificare a Liceului Tehnologic ”Carol I”  

 

Tipul unității de învățământ 

(cf.    OMECTS    nr.    6564/2011,    completat    

și modificat prin OMECTS nr. 3283/2012) 

Liceu, unitate cu personalitate juridică 

Cod Sirues ■     99520 

Mediul de rezidență ■    urban 

Locație ■    Bdul George Coșbuc, nr. 225,  

cod 800506 

Contact ■ Tel/fax: +40236/319422, 494599 

■ web: www.liceulcfrgalati.ro   

■ Email: secretariatcfr@yahoo.com 

Tipul liceului în funcție de forma de finanțare ■    public 

Tipul liceului în funcție de forma de educație ■    învăţământ tradiţional 

Nivelurile de învățământ existente în liceu ■ liceal 
■ postliceal 

Filiere prezente în liceu ■ teoretică 
■ tehnologică 

Profiluri de formare pentru filiera teoretică ■ real 

Profiluri de formare pentru filiera tehnologică ■ tehnic 

Forma de învățământ din liceu ■    zi 

       ■    seral 

       ■    frecvență redusă 

Limbi străine studiate în liceu ■    engleza,    franceza 

http://www.liceulcfrgalati.ro/
mailto:secretariatcfr@yahoo.com


 

Numărul de schimburi în care funcționează ■    2 

 

1.2.2.2. Baza tehnico-materială și servicii oferite 

În ceea ce priveşte dotările şi baza tehnico-materială, Liceul Tehnologic ”Carol I” deţine: 

■ 15 săli de clasă 

■ 9 laboratoare (chimie-fizică, biologie,  informatică, electronică, electrotehnică/ 

electromecanică, transporturi, mecanică/aparatură electromedicală) 

■ 3 ateliere şcolare 

■ bibliotecă cu un fond de carte de 19 620 de volume 

■ sală pentru activităţile extracurriculare (Sala de conferințe) 

■ sală de sport şi teren de sport amenajat cu gazon sintetic 

■ cămin şi cantină 

■ cabinet medical (cu medic şcolar şi asistent); 

■ cabinet de asistenţă psihopedagogică (1 consilier şcolar). 

 

1.2.2.3. Structura Liceului Tehnologic ”Carol I” 

Una dintre caracteristicile Liceului Tehnologic ”Carol I”  o reprezintă diversitatea profilurilor 

și a specializărilor. În anul școlar 2021-2022 structura liceului pe filiere, profiluri și specializări se 

prezintă astfel: 

a. liceu zi: filiera tehnologică, profil tehnic, calificările: Tehnician operator tehnică de calcul, 

Tehnician în automatizări, Tehnician electromecanic 

b. liceu zi: filiera teoretică, profil real – matematică-informatică  

c. liceu frecvenţă redusă: filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică  

d. liceu seral - filiera tehnologică, profil tehnic, calificările: Tehnician în automatizări, 

Tehnician electrotehnist, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

e. școală postliceală zi: - domeniul electronică automatizări, calificarea tehnician aparate 

electromedicale  

f. școală postliceală seral:  

- domeniul informatică, calificarea Administrator rețele locale și de comunicații  

- domeniul transporturi, calificarea Tehnician transporturi auto interne și internaționale 

Distribuția elevilor pe fiecare ciclu de învățământ: 

Nr. 

Crt

. 

CLASA PROFILUL 
DOMENIUL/  

SPECIALIZAREA 

NR.  

ELEVI 

LICEU – rută directă 

1.  9A Real Matematică-informatică 26 

2.  9B Tehnic Electromecanică 27 

3.  9C Tehnic Electronică automatizări /Tehnician 

operator tehnică de calcul 

25 

4.  9D Tehnic Electronică automatizări /Tehnician 

operator tehnică de calcul 

25 

5.  10A Tehnic Electronică automatizări Tehnician 

operator tehnică de calcul/automatizări 

25 

6.  10B Tehnic Electromecanică/Tehnician electromecanic 20 

7.  11A Real Matematică-informatică 26 

8.  11B Tehnic Electronică automatizări/Tehnician 

operator tehnică de calcul 

15 

  Electronică automatizări/Tehnician în 

automatizări 

16 

9.  12A Real Matematică-informatică 23 



 

10.  12B Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 22 

LICEU – frecvenţă redusă 

11. 9Ef Real Matematică-informatică 25 

12. 12Df Real Matematică-informatică 31 

13. 13Ef Real Matematică-informatică 35 

LICEU - seral 

14. 10Cs Tehnic Mecanică/ Tehnician transporturi 33 

15. 11Cs Tehnic Mecanică/ Tehnician transporturi 30 

16. 11Ds Tehnic Electromecanică /Tehnician 

electromecanic 

18 

17. 12Cs Tehnic Mecanică/ Tehnician transporturi 30 

18. 12Es Tehnic Electromecanică /Tehnician 

electromecanic 

30 

19. 13Es Tehnic Electromecanică /Tehnician 

electromecanic 

35 

ŞCOALA POSTLICEALĂ- zi 

20. SP1B Electronică 

automatizări 

Tehnician aparate electromedicale 30 

21. SP2B Electronică 

automatizări 

Tehnician aparate electromedicale 28 

ŞCOALA POSTLICEALĂ- seral 

22. SP1A Informatică Administrator reţele locale şi comunicaţii 30 

23. SP2A Informatică Administrator reţele locale şi comunicaţii 30 

24. SP1C Transporturi Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 

30 

25. SP2C Transporturi Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 

29 

TOTAL 
25 clase cu 692 

elevi 

 

Planul de școlarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galați, în baza 

Proiectului şi a Notei de fundamentare, elaborate de către director şi aprobate de Consiliul de Administraţie 

şi Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. 

Admiterea în învăţământul liceal se realizează după Metodologia de admitere elaborată anual de 

Ministerul Educaţiei Naționale. 

 

1.2.3.Exigenţele calificărilor oferite 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este aceea de 

creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale. 

Exigenţele se vor concretiza prin: 

a) adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică şi 

socială, la nivel local, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare personală şi 

profesională a elevilor; 

b) dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva 

parteneriatului social şi spiritului antreprenorial; 

c) aplicarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 

dobândite; 

d) asigurarea formării adulţilor în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

e) întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin 

învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio - profesională 

şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă; 



 

f) asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale. 

Până la sfârşitul anului 2022, Liceul Tehnologic ”Carol I” va fi cunoscut pe plan naţional şi 

european prin: 

- calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale; 

- parteneriate solide cu agenții economici; 

- participare prin educaţie şi instruire la propria educaţie; 

- calitate a educaţiei şi a procesului de predare - învăţare focalizat pe elev (elevul în centrul 

procesului de educaţie şi instruire); 

- absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului informatic, al 

unei limbi de circulaţie internaţională, al limbajelor tehnice standardizate la nivel european; 

- responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 

- management performant; 

- climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

- motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al elevilor; 

- experienţă educaţională deosebită oferită pentru mediul local şi naţional; 

- stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a lucra în echipă; 

- contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a municipiului Galați; 

- cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene; 

- cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

- creşterea cuantumului resurselor financiare atrase; 

- promovarea modelelor de gândire creatoare şi strategice; 

- responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

- promovarea şi susţinerea activităţii extraşcolare; 

- resurse materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii de ultimă generaţie. 

 

1.3 Analiza rezultatelor din anul școlar 2021-2022 

1.3.1. Formarea și dezvoltarea profesională 

Într-o şcoală eficientă, profesorul trebuie să realizeze o comunicare optimă, să manifeste un 

comportament empatic, să favorizeze schimbul de informaţii, să creeze un climat de lucru 

favorabil, o stare afectivă pozitivă, o relaţie permisivă care să încurajeze gândirea creativă a 

elevilor, apreciindu-le răspunsurile originale şi astfel reușind să impună elevilor, indiferent de 

gradul de instruire, o anumită calitate a învăţării, a stimei de sine, a spiritului autocritic şi a 

încrederii în sine. 

În acest sens, activitatea de formare continuă reprezintă o modalitate de a dobândi noi abilităţi 

în domenii diferite şi de a evolua profesional. 

1.3.2. Evaluarea randamentului școlar 

1.3.2.1. Distribuția efectivelor de elevi 

Nr. 

Crt. 
CLASA PROFILUL 

DOMENIUL/  

SPECIALIZAREA 

NR.  

ELEVI 

LICEU – rută directă 

1.  9A Real Electronică automatizări 25 
2.  9B Tehnic Electromecanică 26 

3.  10A Real Matematică-informatică 27 

4.  10B Real Electronică automatizări 30 

5.  11A Real Matematică-informatică 23 

6.  11B Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 24 

7.  12A Real Matematică-informatică 22 



 

8.  12B Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 25 

9.  12C Tehnic Tehnician în automatizări 25 

LICEU – frecvenţă redusă 

10. 11Ef Real Matematică-informatică 31 

11. 12Ef Real Matematică-informatică 36 

LICEU - seral 

12. 9Cs Tehnic Mecanică 27 

13. 10Ds Tehnic Mecanică 33 

14. 11Ds Tehnic Tehnician transporturi 31 

15. 11Es Tehnic Tehnician electromecanic 30 

16. 12Ds Tehnic Tehnician electromecanic 36 

17. 13Ds Tehnic Tehnician în automatizări 33 

18. 13Es Tehnic Tehnician în automatizări 33 

ŞCOALA POSTLICEALĂ- zi 

19. SP1B Electronică 

automatizări 

Tehnician aparate electromedicale 30 

20. SP2B Electronică 

automatizări 

Tehnician aparate electromedicale 27 

ŞCOALA POSTLICEALĂ- seral 

21. SP1A Informatică Administrator reţele locale şi comunicaţii 30 

22. SP2A Informatică Administrator reţele locale şi comunicaţii 28 

23. SP1C Transporturi Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 

30 

24. SP2C Transporturi Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 

28 

TOTAL 
24 clase cu 690 

elevi 

 

 

 

1.3.2.2. Date statistice 

1.3.2.3. Rezultatele la învăţătură anul şcolar 2021-2022 

 

Promovabilitatea 

Din analiza comparativă a datelor din situaţiile statistice de la sfârşitul anilor şcolari 2021 -

2022 şi 2020 - 2021 se pot trage următoarele concluzii: 
 numărul elevilor repetenţi a fost de 11 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 0 în anul școlar 2020-2021; 
 numărul elevilor exmatriculaţi a fost de 7 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 11 în anul școlar 2020-

2021; 
 procentul de promovare a fost de 98,35 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 100 în anul școlar 2020-2021;  
 procentul de promovare diferă de la un nivel de studiu la altul şi de la un 

  an la altul, astfel: 

 liceu zi – 97,78% în anul şcolar 2021-2022 faţă de 100 %  în anul școlar 2020-2021; 

 liceu frecvenţă redusă – 98,46% în anul şcolar 2021-2022 faţă de 100% în anul școlar 

2019-2020; 

 liceu seral – 97,66% în anul şcolar 2021-2022 şi 100% în anul școlar 2020-2021;  

 şcoala postliceală  – 100% în anul şcolar 2021-2022 şi de 100% în anul școlar 2020-

2021. 



 

11 

 

     Randamentul şcolar pentru anii şcolari 2020 - 2021  și  2021 - 2022 

 

 

Nivel 

educational 

Nr. elevi 
Nr. elevi 

rămaşi 

Elevi ieşiţi din 

sistem 

Rezultate şcolare 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi Abandon 
Cu medii la sfârşitul anului şcolar 

5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10 

21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

 

20/21 

 

21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 

LICEU ZI 227 261 226 260 4 1 221 260 5 0 0 0 0 0 28 20 172 

 

220 

 

21 20 

LICEU FR 67 87 65 84 2 0 64 84 1 0 0 3 0 0 59 77 5 7 0 0 

LICEU SERAL 223 180 214 175 7 0 209 175 5 0 4 5 0 0 111 58 96 117 2 0 

ŞCOALA 

POSTLICEALĂ 
173 169 163 166 7 0 163 166 0 0 3 3 0 0 72 0 87 95 4 71 

TOTAL 690 697 668 685 20 1 657 685 11 0 7 11 0 0 198 155 345 439 114 91 

Diferenţe 

2021/2022 faţă 

de 2020/2021 

-7 -17 +19 -28 +11 -4 0 +43 -94 +23 
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1.3.2.3. Starea disciplinară 

Clasa 

2021-2022 

Înscrişi 

 
Veniţi 
prin 

transfer 
 

Plecaţi 
prin 

transf sau 
retraşi 

Exmatriculați 
 

Repetenţi 
 

Rămaşi 
la 

sfârşitul 
anului 

a IX-a 51 3 2  3 49 

a X-a 57  2   55 

a XI-a 47    2 45 

a XII-a 72     72 

Total liceu zi 227 3 4  5 221 

a XI-a FR 31  1  1 29 

a XII-a FR 36  1   35 

Total liceu FR 67  2  1 64 

a IX-a seral 27  1 1  25 

a X-a seral 33   2 1 30 

a XI-a seral 61 2 4 1  58 

a XII-a seral 36  1   35 

a XIII-a seral 66  1  4 61 

Total liceu seral 
 

223 
2 7 4 5 

 

209 

Şcoala postliceală 
anul I 

90  2   88 

Şcoala postliceală 
anul II 

83  5 3  75 

Total scoala postli-
ceală 

173  7 3  163 

TOTAL GENE-
RAL 

690 5 20 7 11 657 

 

MEDIILE LA PURTARE  

AN ŞCOLAR   2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Medii la purtare sub 7 

2020-2021 2021-2022 

1.  9A 0 0 

2.  9B 0 4 

3.  10A 1 0 

4.  10B 0 0 
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5.  11A 0 0 

6.  11B 0 2 

7.  12A 0 0 

8.  12B 0 0 

9.  12C 0 0 

10.  11FR 0 0 

11.  12FR 2 0 

12.  9SERAL 4 1 

13.  10SERAL 0 0 

14.  11C SERAL 0 1 

15.  11D SERAL - 0 

16.  12D SERAL 0 0 

17.  13D SERAL 0 0 

18.  13E SERAL 0 0 

19.  SP1A 0 0 

20.  SP1B 0 0 

21.  SP1C 0 0 

22.  SP2A 3 0 

23.  SP2B 0 0 

24.  SP2C 0 2 

TOTAL 

LICEU 
10 9 

 

SITUAŢIA  FRECVENŢEI PE CLASE 

ANUL ŞCOLAR 2021  – 2022 

 

CLASA 
TOTAL 

ABSENŢE 

ABSENŢE 

MOTIVATE 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

9A 1310 1095 215 

9B 2401 1627 774 

TOTAL 

CLS a 9-a 
3711 2722 989 

10A 865 854 11 

10B 1325 933 392 

TOTAL 

CLS a 10-a 
2190 1787 403 

11A 949 800 149 

11B 2455 1307 1148 

TOTAL 

CLS a 11-a 
3404 2107 1297 

12A 865 610 255 

12B 1559 1161 398 
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 se remarcă o creștere a numărului total de absenţe de 16796 în anul şcolar 2021-2022 

faţă de 2368  în anul școlar 2021-2022;  

  din tabel se evidențiază la clasele de liceu – zi: clasa 10A cu cel mai mic număr de absen-

țe nemotivate – 11A la liceu zi şi clasa 11B cu cel mai mare număr de absențe nemotivate 

– 1148 la liceu zi. 

 

  Printre cauzele cele mai frecvente ale absenteismului putem aminti:  

- deprecierea   climatului   familial   (lipsa   de   supraveghere,    neînţelegeri   cu   părinţii,   familii 

dezorganizate, părinţi divorţaţi, părinți plecați la muncă în străinătate); deprecierea mediul social 

(elevi, mai ales dintre nelocalnici, care intră sub influența unor persoane cu un comportament 

necorespunzător, antisocial și delincvent); 

- lipsa interesului elevilor de a veni la şcoală; 

- lipsa de implicare a părinţilor în a-i trimite la şcoală; 

- probleme financiare care uneori îi împiedică pe cei care fac naveta să vină la şcoală; 

- neprezentarea unor elevi de la începutul anului şcolar; 

- problemele de sănătate avute de elevi. 

12C 1741 1321 420 

TOTAL 

CLS a 12-a 
4165 3092 1073 

TOTAL 

LICEU ZI 
13470 9708 3762 

11FR 29 1 28 

12FR 9 0 9 

TOTAL 

LICEU FR 
38 1 37 

9 SERAL 459 240 219 

10 SERAL 854 319 535 

11C SERAL 17 13 4 

11E SERAL 315 96 219 

12D SERAL 377 10 367 

13D SERAL 322 43 279 

13E SERAL 508 52 456 

TOTAL 

LICEU SERAL 
2852 773 2079 

SP1A 72 0 72 

SP1B 86 86 0 

SP1C 0 0 0 

SP2A 45 0 45 

SP2B 0 0 0 

SP2C 233 81 152 

TOTAL SC. POSTL. 436 167 269 

TOTAL ȘCOALĂ 16796 10649 6147 
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Măsurile luate au fost aplicarea regulamentului şcolar, discuţii cu elevii, discuţii cu părinţii, 

aplicarea sancţiunilor până la aplicarea sancţiunii de exmatriculare pentru unii elevi, contactarea 

organelor şi instituţiilor competente pentru a încerca rezolvarea situaţiei (primărie, poliţie). 

 

 

1.3.2.6. Rezultate obţinute la Examenul de Bacalaureat 2022 
SITUAŢIA COMPARATIVĂ PRIVIND REZULTATELE  

EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

PROMOŢIILE:  2015 - 2016,  2016 - 2017, 2017 – 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 – 

2021, 2021 - 2022     

     

 
 Din analiza comparativă rezultă că în anul şcolar 2021-2022  procentul de promovare la 

examenul de bacalaureat a crescut faţă de cel din anul şcolar 2020-2021 

PROMOŢIA 2021 - 2022 

BACALAUREAT 

 

Clasa Absolvenţi Înscrişi Prezentaţi 
Total 

promovaţi 
Procent 

XII A 22 21 21 18 85,71% 

XII B 25 24 24 20 83,33% 

XII C 25 23 23 19 82,60% 

XIII Ds 31 2 2 1 50 

XIII Es 30 - - - - 

TOTAL 133 71 70 58 82,85 

 

Promoţia Înscrişi Prezentați 

Promovaţi 

Procent de 

promovare Sesiunea 

iunie-iulie 

Sesiunea 

august-

septembrie 

2015-2016 52 49 18 6 48,97% 

2016-2017 36 34 23 3 76,47% 

2017-2018 39 37 16 4 54,05% 

2018-2019 45 40 12 3 37,5% 

2019-2020 65 59 28 6 57,62% 

2020-2021 73 72 35 14 68,05% 

2021-2022 71 70 48 10 82,85% 
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REZULTATE LA BACALAUREAT 2022 

 

P – prezentați       R – reușiți (note peste 5,00)      N – nereușiți (note sub 5,00) 

 

PROBA E) a) -  LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

 

 

 

PROBA E) c) -  MATEMATICĂ 

 

 

Nr. 

crt. 
Profesor/clasă 

12A 12B 12C TOTAL 

P R N P R N P R N P R N 

1. 
CIOBOTARU 

Georgiana 
20 20 - - - -    20 20 - 

2 
TÂRU 

Adrian 
- - - - - - 23 21 2 23 21 2 

3. ISAIA Viorica - - - 24 23 1 - - - 24 23 1 

Nr. 

crt. 
Profesor/clasă 

12A 12B 12C TOTAL 

P R N P R N P R N P R N 

1. 
ROŞU 

Cristina 
20 19 1 - - - - - - 20 19 1 

2. 
TÂMPU 

Andreea 
- - - - - - 23 22 1 23 22 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

12A 12B 12C

2021 - 2022 85,71 83,33 82,6

P
ro

ce
n

te

BACALAUREAT
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PROBA E) d) – Biologie, Chimie, Fizică, Informatică 

 

 

5. Analiza rezultatelor obținute de elevi  în cadrul examenului de Bacalaureat, comparativ 

cu rezultatele evaluării curente. 

 

 

LB 

ROMÂNĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 1 0 1 0  2 

Neprezentați 0 1 0 0 0 0 

<4.99 0 0 0 1 0 2 

5-5,99 12 6 4 6 16 10 

6-6,99 3 5 9 12 6 9 

7-7,99 1 5 7 3 2 1 

8-8,99 4 4 4 1 1 0 

9-9,99 2 0 1 1 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 

3. 
NOVAC 

Mădălina 
- - - 24 23 1 - - - 24 23 1 

Nr. 

crt. 
Profesor/clasă 

12A 12B 12C TOTAL 

P R N P R N P R N P R N 

1. 
CLAPA 

Anca Daniela 
Biologie 

9 9 - 14 13 1 11 9 2 34 31 3 

2 
CLAPA 

Anca Daniela 
Anatomie 

2 2 - - - - - - - 2 2 - 

3. 
TURCESCU 

Dumitru 
Chimie 

6 5 1 10 10 - 3 3 - 19 18 1 

4. 
SZABO 

Geta 
Fizică 

2 2 - - - - - - - 2 2 - 

5. 
TONIȚĂ 

Corrina 
Fizică 

- - - - - - 9 7 2 9 7 2 

6. 
DONDERA 

Nina 
Informatică 

1 1 - - - - - - - 1 1 - 
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MATEMATICĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 1 0 1 0 2 

Neprezentați 0 1 0 0 0 0 

<4.99 0 1 0 1 0 1 

5-5,99 15 3 18 2 16 1 

6-6,99 2 7 5 4 4 3 

7-7,99 5 4 0 6 3 10 

8-8,99 0 5 2 9 2 5 

9-9,99 0 0 0 2 0 3 

10 0 0 0 0 0 0 
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12C Evaluare curentă 12C Rezultate bacalaureat
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INFORMATICĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 1 
- 
- 

- 
- 

Neprezentați 0 
- 
- 

- 
- 

<4.99 0 
- 
- 

- 
- 

5-5,99 0 
- 
- 

- 
- 

6-6,99 1 
- 
- 

- 
- 

7-7,99 0 
- 
- 

- 
- 

8-8,99 0 
- 
- 

- 
- 

9-9,99 0 
- 
- 

- 
- 

10 0 
- 
- 

- 
- 
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12C MATEMATICĂ

12C Evaluare curentă 12C Rezultate bacalaureat
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BIOLOGIE 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 0 0 

Neprezentați 1 0 0 

<4.99 0 1 2 

5-5,99 4 4 4 

6-6,99 2 7 3 

7-7,99 3 0 1 

8-8,99 0 2 1 

9-9,99 0 0 0 

10 0 0 0 

 

 

 

 
 

CHIMIE 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 0 0 

Neprezentați 0 0 0 

0

2

4

6

8

10

12

14

BIOLOGIE

12A Rezultate bacalaureat 12B Rezultate bacalaureat2 12C Rezultate bacalaureat2
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<4.99 1 0 0 

5-5,99 0 4 1 

6-6,99 1 2 1 

7-7,99 2 2 0 

8-8,99 1 2 1 

9-9,99 1 0 0 

10 0 0 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIZICĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 0 0 

Neprezentați 0 0 0 

<4.99 0 0 2 

5-5,99 1 0 2 

6-6,99 1 0 3 

7-7,99 0 0 1 

8-8,99 0 0 1 

0

1

2

3

4

5

6

CHIMIE

12A Rezultate bacalaureat 12B Rezultate bacalaureat2 12C Rezultate bacalaureat2
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9-9,99 0 0 0 

10 0 0 0 

 
 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE  

ATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE – MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ   

ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

 

Nr. candidaţi 

înscrişi 
Nr. prezentaţi Nr. admişi Nr. respişi 

22 20 20 0 

 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE  

CERTIFICARE  A  CALIFICĂRII PROFESIONALE  

A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL  

NIVEL 4, ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

 

Calificarea 

Nr. 

candidaţi 

înscrişi 

Nr. prezentaţi Nr. admişi Nr. respişi 

Tehnician operator tehnică de 

calcul 
25 24 24 0 

Tehnician în automatizări - zi 25 24 24 - 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

FIZICĂ

12A Rezultate bacalaureat 12B Rezultate bacalaureat2 12C Rezultate bacalaureat2
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Tehnician automatizări - seral 43 42 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE  

CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE  

NIVEL 5, ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Școala 

postliceala/  

școala de 

maiştri 

Domeniul Calificarea Înscrişi Prezentaţi Admişi Respinşi 

1 
Școala 

postliceală 
Informatică 

Administrator 

rețele locale și 

comunicații 

25 21 21 0 

 

2 

 

Școala 

postliceală 

Electronică 

automatizări 

Tehnician 

aparate 

electromedicale 

30 26 26 0 

3 
Școala 

postliceală 
Transporturi 

Tehnician 

transporturi auto 

interne și 

internaționale 

21 19 19 0 

 

 

GRAFIC DE MONITORIZARE A ABSOLVENŢILOR - 2022 

SITUAŢIA PE CLASE LA 1 OCTOMBRIE 

 

 

Clasa 

Nr. de 

absolve

nţi 

 
Ocupaţia după terminarea liceului 

Observaţii 

 
Urmează 

studii 

superioare 

Urmează o 

școlală 

postliceală 

Angajat Şomer 

 

XIIA 22 13 1 5 3  

XIIB 25 1 1 6 1  

XIIC 25 14 2 5 4  

XIII Ds 32  5 31   

XIII Es 30   27 3  
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

1.  
Amenajarea sălii de clasă „Care clasă-i 

mai frumoasă?” 
Răileanu Vasilica 9B 

Septembrie 2021 

 

2.  
Cum ne păstrăm imunitatea? Dezbatere 

pe marginea unor filme, articole, cărți. 
Roşu Cristina 12A 

3.  Generația digitală Ungureanu Georgeta SP2A 

4.  Ziua Mondiala fara Transport Schornig Georgeta SP1C 

5.  Semnele toamnei Isaia Viorica 12B 

6.  
“O lume fără violenţă” - “Fără violenţă 

în şcoala mea” 
Stoian Caterina 10B 

7.  

 
Ziua Internaţională a Curăţeniei 

Zaharciuc Viorica 9A 

Szabo Geta 10A 

Stoian Caterina 10B 

Dondera Nina 11A 

8.  
"Educația și implicațiile ei asupra 

dezvoltării adolescenților" dezbatere 
Ciobotaru Georgiana 11A 

9.  STOP BULLYINGI Film sau realitate 

Dolea Lenuţa 

Bîrjovanu Elena 

Clapa Anca 

10A 

10.  Ziua Europeană  a Limbilor 

Stratulat Anca – 

Ramona 

9A 

SP2C 

Palade Laura 12B 

Chiţac AnaMaria 10Cs 

11.  Cum ne păstrăm imunitatea? Dondera Nina SP1A 

12.  
Cum să ne protejăm sănătatea şi să ne 

ferim de bolile virale 
Turcescu Dumitru SP1B 

13.  Ziua Mondială a Zâmbetului 

Răileanu Vasilica 9B 

Octombrie 2021 

 

Szabo Geta 10A 

Toniţă Corina 11A 

Tătaru Gabriela 12B 

14.  Ziua Mondială a Educaţiei 

Ungureanu Georgeta 

Zaharciuc Viorica 

Stoian Caterina 

Ciobotaru Georgiana 

Oancă Aneta 

Roşu Cristina 

Isaia Viorica 

Tâmpu Andreea 

9A, 

10B,11A,11

B, 12A, 

12B,12C 

Necula Anca 9Cs 

Palade Laura 12Ds 

Schornig Georgeta SP1C 

15.  La mulţi ani tuturor cadrelor didactice! Szabo Geta 10A 

16.  Ziua educatorului Oancă Aneta 11B 

17.  Am aflat de la profesorii noștri Roşu Cristina 12A 

18.  Din nou despre educaţie(muzicală) Dondera Nina SP1A 

19.  Împreună pentru o educaţie mai bună! Turcescu Dumitru SP1B 

20.  
Prevenirea traficului de persoane in 

rAndul tinerilor 

Dolea Lenuţa 

Şef Centru de 

protecţie a 

victemelor traficului 

de persoane adulte – 

Ghiorghiu Mioara 
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Asistent social – 

Terezina Dorofte 

21.  
Ziua Internaţională a Educaţiei 

"Împreună pentru o educaţie mai bună" 

Zaharciuc Viorica 

 
9A 

22.  Să fim ZEN! Ciobotaru Georgiana 11A 

23.  Audiţie muzicală – mari compozitori Tâmpu Andreea 12C 

24.  
Halloween – Mituri şi tradiţii 

Chiţac AnaMaria 10Cs 

25.  
Stratulat Anca – 

Ramona 
SP2C 

26.  Despre mine... ice-breaking activities Toniţă Corina 13Ds 

27.  
Ziua Europeană Împotriva Traficului 

de Persoane 
Stoian Caterina 10B 

28.  Un stil de viață sănătos Ungureanu Georgeta SP2A 

29.  Bullyingul- surse și resurse Isaia Viorica 12B 

30.  Împreună pentru un internet mai bun Clapa Anca 11Cs 

31.  
Importanța vaccinului pentru a 

combate pandemia actuală 
Ţâru Adrian 13Es 

32.  
Ziua internaţională împotriva violenţei 

asupra femeii 

 

Ilie Ion SP2B 

33.  ''Open Science'' - ''Ştiinţă Deschisă'' Toniţă Corina 11A 

Noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2021 

 

34.  Dezvoltarea durabilă Roşu Cristina 12A 

35.  
Vizionarea unei piese de 

teatru/spectacol muzical 
Isaia Viorica 12B 

36.  Cum să-ți redactezi un CV Europass Ţâru Adrian 13Es 

37.  
Cel mai iubit din Babilon – educaţie 

financiară 
Dondera Nina SP1A 

38.  
Vizionarea unei piese de teatru Szabo Geta 10A 

Ziua internaţională a toleranţei 
Stoian Caterina 10B 

Palade Laura 12Ds 

39.  Turism virtual Tâmpu Andreea 12C 

40.  Atelier de inițiere în arta fotografică Ungureanu Georgeta SP2A 

41.  
Vizită la Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Galaţi 
Oancă Aneta 11B 

42.  Stop violenței în familie Clapa Anca 11Cs 

43.  Auditie muzicala-Mari compozitori Schornig Georgeta SP1C 

44.  
Informare – educare – conştientizare în 

legătură cu riscurile consumatorului de 

droguri 

Ioniţă Lenuţa 

Cms. Şef Tănase 

Cristina din cadrul 

Centrului de 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Galaţi 

Bîrjovanu Elena 

Ungureanu Georgeta 

10 

45.  Ziua recunoştinţei 

Chiţac AnaMaria 10Cs 

Stratulat Anca – 

Ramona 
SP2C 

46.  Zilele Galațiului Răileanu Vasilica 9B 

47.  Farmecul toamnei 
Ciobotaru Georgiana 11A 

Tâmpu Andreea 12C 

48.  1 Decembrie 1918 Marea Unire Ilie Ion SP2B 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/despre-mine-icebreaking-activities
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49.  Mesagerii antibullying 

Ungureanu Georgeta 

Zaharciuc Viorica 

Răileanu Vasilica 

Szabo Geta 

Isaia Viorica 

9A, 9B, 10A, 

12B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2021 

50.  
“1 Decembrie” – zi cu dubla 

semnificatie : Ziua Nationala a 

Romaniei şi Ziua mondiala antisida 

Toniţă Corina 11A 

51.  Hour of Code 

Necula Anca 12A 

Ungureanu Georgeta 

Bîrjovanu Elena 
12B 

 O lume fără violenţă Zaharciuc Viorica 9A 

 
Integrarea pe piața muncii- noi meserii 

în nomenclator 
Ţâru Adrian 13Es 

52.  O lume fără violenţă Turcescu Dumitru SP1B 

53.  Surâsuri de Crăciun Toţi profesorii Toate clasele 

54.  Colind de Crăciun 
Ungureanu Georgeta 

Szabo Geta 
10A, 12B 

55.  
Colide, colinde- Datini și obiceiuri de 

Crăciun 

Răileanu Vasilica 9B 

Stoian Caterina 10B 

56.  Datini şi obiceiuri de Crăciun Szabo Geta 10A 

57.  Sărbătorile de iarnă 

Roşu Cristina 12A 

Tâmpu Andreea 12C 

Schornig Georgeta SP1C 

58.  Crăciunul la români Oancă Aneta 11B 

59.  
Urmările consumului de alimente 

nesănătoase 
Clapa Anca 11Cs 

60.  Spiritul sărbătorilor Isaia Viorica 12B 

61.  Obiceiuri de Crăciun 
Chiţac AnaMaria 10Cs 

Palade Laura 12Ds 

62.  "Dăruind vei dobândi" Ciobotaru Georgiana 11A 

63.  
Sărbătorim de Crăciun. "Tradiţii în 

cultura naţională şi mondială" 
Necula Anca 9Cs 

64.  
Crăciunul o magie. 20 citate despre 

Crăciun 
Dondera Nina SP1A 

65.  Christmas Traditions 
Stratulat Anca – 

Ramona 
SP2C 

66.  Emoţii şi bucurie de Crăciun 
Ungureanu Georgeta SP2A 

Ilie Ion SP2B 

1.  
Unirea Principatelor Române. ”Moș 

Ioan Roată și Unirea” 
Zaharciuc Viorica 9A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
Omagiu poetului nepereche: Mihai 

Eminescu 
Răileanu Vasilica 9B 

3.  
Omagiu poetului nepereche: Mihai 

Eminescu 
Szabo Geta 10A 

4.  
Unirea Principatelor Române “Hai să 

dăm mână cu mână!” 
Stoian Caterina 10B 

5.  Despre poeți și poezie Ciobotaru Georgiana 11A 

6.  24 Ianuarie 1859 – Unirea Oancă Aneta 11B 

7.  Ziua Unirii Principatelor Române Roşu Cristina 12A 

8.  Ziua Unirii Principatelor Române Isaia Viorica 12B 

9.  Ziua Unirii Tâmpu Andreea 12C 

10.  Ziua Unirii Principatelor Române Necula Anca 9Cs 
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11.  Zilele Eminescu Chițac Anamaria 10Cs  

 

 

Ianuarie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2022 

12.  Zilele Eminescu Clapa Anca-Daniela 11Cs 

13.  ,,Eminescu în sufletul nostru’’ Palade Laura 12Ds 

14.  Zilele Eminescu Toniță Corina-Elena 13Ds 

15.  
M. Eminescu, poet național și 

universal 
Țâru Adrian 13Es 

16.  Zilele Eminescu Dondera Nina SP1A 

17.  Unirea Principatelor Române Turcescu Dumitru SP1B 

18.  Ziua Unirii Schornig Georgeta SP1C 

19.  24 ianuarie 2018 - Mica Unire Ilie Ion SP2B 

20.  Valentine’s Day versus Dragobete Stratulat Anca 11Es 

21.  
Sănătatea noastră depinde de deciziile 

noastre 

Zaharciuc Viorica 

Răileanu Vasilica 

9A 

9B 

22.  Eminescu, veşnic tânăr 

Zaharciuc Viorica 

Bîrjovanu Elena 

Stratulat Anca 

Turcescu Dumitru 

9A 

Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 

Roșu Cristina 

9B 

Tâmpu Andreea 12C 

Stoian Caterina 10B 

23.  
Ziua Unirii 

Stoian Caterina 10B 

Ungureanu Georgeta 12B 

24.  Schornig Georgeta SP1C 

25.  Mica Unire din 24 Ianuarie 1859 

Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 

Roșu Cristina 

9B 

26.  
”Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet (Safer Internet Day)” 
Zaharciuc Viorica 9A 

Februarie 2022 

 

27.  Dragobetele - Sărbătoarea dragostei Răileanu Vasilica 9B 

28.  Sfântul Valentin vs Dragobetele Szabo Geta 10A 

29.  
Ziua internaţională a siguranţei pe 

Internet 10 februarie Împreună facem 

Internetul mai bun! 

Stoian Caterina 10B 

30.  Ziua siguranței pe internet Ciobotaru Georgiana 11A 

31.  Spune NU VIOLENȚEI! Oancă Aneta 11B 

32.  
Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet 
Roşu Cristina 12A 

33.  Despre dragoste în orice chip Isaia Viorica 12B 

34.  „Valentine’s Day” Tâmpu Andreea 12C 

35.  „Valentine’s Day” Necula Anca 9Cs 

36.  Sarbatoarea Iubirii Chițac Anamaria 10Cs 

37.  Dragobetele Clapa Anca-Daniela 11Cs 

38.  Dragobete – obiceiuri şi tradiţii Palade Laura-Dora 12Ds 

39.  Agresivitate și violență Toniță Corina-Elena 13Ds 

40.  Ziua Națională a Lecturii Țâru Adrian 13Es 

41.  „Valentine’s Day” Dondera Nina SP1A 

42.  
”Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet (Safer Internet Day)” 
Turcescu Dumitru SP1B 

43.  Ziua Internaţională a Limbii Materne Schornig Georgeta SP1C 
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44.  Ne pregatim de Mărţişor! Ilie Ion SP2B 

45.  Valentine’s Day versus Dragobete Stratulat Anca 11Es 

46.  
Ziua Internațională a Cititului 

Împreună 

Prof diriginți 

Vlăsceanu Daniela 
Toate clasele 

Tătaru Gabriela 12C 

47.  Dragobete 

Stratulat Anca 
9A 

10B 

Szabo Geta 10A 

Botez Mariana  

48.  
Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet 
Ungureanu Georgeta 12B 

49.  Ziua Națională a Lecturii 

Profesori 

Profesori diriginți 

Bibliotecar 

Vlăsceanu Daniela 

Toate clasele 

50.  
Ziua Internațională a Limbii Materne 

Zaharciuc Viorica 

Isaia Viorica 

Stoian Caterina 

Vlăsceanu Daniela 

9A 

9B 

12B 

51.  Botez Mariana 
Elevii din 

cămin 

52.  „Prețuim apa!” - Ziua apei Zaharciuc Viorica 9A 

Martie 2022 

 

53.  MAMA - Icoana din sufletele noastre Răileanu Vasilica 9B 

54.  
Doar despre tine – Spectacol închinat 

femei 
Szabo Geta 10A 

55.  „Preţuim apa!”- Ziua Apei Stoian Caterina 10B 

56.  Despre noi, adolescenții - dezbatere Ciobotaru Georgiana 11A 

57.  Îndrăznește să fii mare! Oancă Aneta 11B 

58.  Ziua Mondială a Apei Roşu Cristina 12A 

59.  Femeia, al cincilea anotimp Isaia Viorica 12B 

60.  Mărţişorul …o bucurie a primaverii Tâmpu Andreea 12C 

61.   Necula Anca 9Cs 

62.  “Femeia, iubita si mama” Chițac Anamaria 10Cs 

63.  Sănătatea fără tutun, alcool şi droguri Clapa Anca-Daniela 11Cs 

64.  
Le 20 mars – Journée internationale de 

la Francophonie 
Palade Laura-Dora 12Ds 

65.  
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - 

Ziua mondială a sănătăţii 
Toniță Corina-Elena 13Ds 

66.  
Protejarea mediului înconjurător în 

contextul încălzirii globale 
Țâru Adrian 13Es 

67.   Dondera Nina SP1A 

68.  “Caragiale mereu actual” Turcescu Dumitru SP1B 

69.  Marţişorul ...o bucurie a primăverii Schornig Georgeta SP1C 

70.  
Ziua femei 

Regina Maria şi istoricul Marii Uniri" 
Ilie Ion SP2B 

71.  Tradiţii şi repere europene 
Stratulat Anca-

Ramona 
11Es 

72.  Gânduri închinate mamei 
Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 
9B 

73.  Bucurii cu parfum de cireșe și copilărie 

Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 

Manole Monica 

Elevii clasei 

a VIII a a 

Şcolii 



 

31 

 

Gimnaziale 

Lascăr 

Catargiu 

Schela 

74.  Ziua Internațională a Francofoniei 
Palade Laura-Dora 10A 

Mariana Mirica 11A 

75.  Ziua Internațională a Poeziei Botez Mariana Elevii din 

căminul 

liceului 
76.  Ziua Creioanelor Colorate Botez Mariana 

77.  Ziua Națională a Meseriilor 

Răileanu Vasilica 

Tătaru Gabriela 

Şcoala Gimnazială 

Nr 22 

Şcoala Gimnazială 

Lascăr Catargiu 

Schela 

12C 

78.  Sărbători Pascale Zaharciuc Viorica 9A 

Aprilie 2022 

 

79.  Hristos a înviat! Răileanu Vasilica 9B 

80.  Hristos a înviat! Szabo Geta 10A 

81.  “Spune NU drogurilor” Stoian Caterina 10B 

82.  "Spring Day" Ciobotaru Georgiana 11A 

83.  Ziua Pământului Oancă Aneta 11B 

84.  
“Sănătatea, bunul cel mai de preț” - 

Ziua Mondială a Sănătății 
Roşu Cristina 12A 

85.  
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - 

Ziua mondială a sănătăţii 

Ziua Pământului 

Isaia Viorica 12B 

86.  Tradiţii şi sărbători româneşti Tâmpu Andreea 12C 

87.  Traditii Pascale Necula Anca 9Cs 

88.  Traditii Pascale Chițac Anamaria 10Cs 

89.  Să înlăturăm violenţa Clapa Anca-Daniela 11Cs 

90.  
Paştele – simbol al renaşterii şi 

reînoirii 
Palade Laura-Dora 12Ds 

91.  Un mediu curat, o viață sănătoasă Toniță Corina-Elena 13Ds 

92.  
Sărbătoarea Paștelui în religia creștin- 

ortodoxă 
Țâru Adrian 13Es 

93.  Traditii Pascale Dondera Nina SP1A 

94.  Sărbători Pascale Turcescu Dumitru SP1B 

95.  Tradiţii şi sărbători româneşti Schornig Georgeta SP1C 

96.  Ziua Pământului Ilie Ion SP2B 

97.  7 aprilie – Ziua mondială a sănătăţii 
Stratulat Anca-

Ramona 
11Es 

98.  
Educatie ecologica și protecția 

mediului 

Răileanu Vasilica 

Ungureanu Georgeta 
9B 

Tâmpu Andreea 

Răileanu Vasilica 
12C 

99.  Ziua Bibliotecarului 
Vlăsceanu Daniela 

Răileanu Vasilica 
9B 

100.  Ziua educației financiare 

Szabo Geta 

Stanescu Ionel 
9B 

Ungureanu Georgeta 

Szabo Geta 

Palade Laura-Dora 

10A 
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Roşu Cristina 

Szabo Geta 
11A 

Tătaru Gabriela 11B 12C 

101.  Ziua Mondială a Sănătății Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

102.  Trafic persoane Chioralia Tudorel 
10A 

10B 

103.  9 mai - Ziua Europei Zaharciuc Viorica 9A 

 

 

Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2022 

 

104.  Zilele Liceului Răileanu Vasilica 9B 

105.  Zilele Liceului Szabo Geta 10A 

106.  “Ziua  Europei” Stoian Caterina 10B 

107.  Festivalul gastronomic Ciobotaru Georgiana 11A 

108.  Ziua Europei Oancă Aneta 11B 

109.  Festivitatea de absolvire Roşu Cristina 12A 

110.  
Ziua Europei în Istoria românilor şi în 

Istoria Europei 
Isaia Viorica 12B 

111.  Zilele liceului/ Festivitate absolvire Tâmpu Andreea 12C 

112.  Zilele liceului Necula Anca 9Cs 

113.  “Spring  Day” Chițac Anamaria 10Cs 

114.  Ce ştim despre BTS Clapa Anca-Daniela 11Cs 

115.  Ziua Europei Palade Laura-Dora 12Ds 

116.  Ziua Astronimiei Toniță Corina-Elena 13Ds 

117.  
Școala online vs Școala onsite: 

avantaje și dezavantaje 
Țâru Adrian 13Es 

118.  Zilele liceului Dondera Nina SP1A 

119.  9 mai - Ziua Europei Turcescu Dumitru SP1B 

120.  Zilele liceului Schornig Georgeta SP1C 

121.  Noaptea bibliotecilor Ilie Ion SP2B 

122.  9 mai – Ziua Europei 
Stratulat Anca-

Ramona 
11Es 

123.  
Vizită la Târgul de oferte educaționale 

al Universității Dunărea de Jos Galați 

Ungureanu Georgeta 

Răileanu Vasilica 

Tâmpu Andreea 

12A 

12B 

12C 

124.  
Ziua Națională a Egalității de Șanse 

între Femei și Bărbați 

Zaharciuc Viorica 9A 

Răileanu Vasilica 9B 

Szabo Geta 10A 

Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

125.  Biomimetismul în design și inginerie Ungureanu Georgeta 10A 

126.  Bullying Ungureanu Georgeta 9B 

127.  Ziua Internațională a Astronomiei 

Zaharciuc Viorica 9A 

Stoian Caterina 10B 

Toniță Corina-Elena 11A 

Roşu Cristina 12A 

Tâmpu Andreea 12C 

128.  Ziua biodiversității Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

129.  Ziua Europei Botez Mariana 
Elevii din 

căminul 



 

33 

 

Programe de cooperare comunitare, relaţii şi parteneriate 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară desfăşurată în  Liceul Tehnologic ,,Carol I” 

Galaţi pe parcursul anului şcolar 2021 - 2022 a avut în vedere îmbunătăţirea calităţii educaţiei 

oferite prin realizarea următoarelor obiective:  
 creşterea gradului de implicare a elevilor la luarea deciziilor pentru buna desfăşurare a activi-

tății instructiv-educativă în şcoală;  

 educarea elevilor pentru cetăţenie activă şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă;  

 valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

 afirmarea, într-un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capaci-

tăţi, de manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, muzică, pictură, IT ;  

 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare. 

 Demersul educativ derulat în acest an şcolar s-a caracterizat prin diversitate (din punct 

de vedere al tematicilor abordate), complexitate (formele de manifestare au fost diverse: 

concursuri, panouri expoziţionale, campanii, etc.) şi arie largă de extindere.  

liceului 

130.  Ziua familiei Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

131.  1 IUNIE - Ziua copilului Zaharciuc Viorica 9A 

Iunie 2022 

 

132.  Gala Premianților Răileanu Vasilica 9B 

133.  Vizionarea unor spectacole teatrale Szabo Geta 10A 

134.  Gala Premianţilor Stoian Caterina 10B 

135.  "Noi perspective" Ciobotaru Georgiana 11A 

136.  Ziua Mondială a mediului Oancă Aneta 11B 

137.  
Cireșar/ Cireșari 

Un nou început de drum 
Isaia Viorica 12B 

138.  Ziua Mondială a mediului Necula Anca 9Cs 

Iunie 2022 

 

139.  Gala Premiantilor Chițac Anamaria 10Cs 

140.  
Cum pritejăm mediul 

 
Clapa Anca-Daniela 11Cs 

141.  Ziua Copiilor Palade Laura-Dora 12Ds 

142.  Ziua Mondială a mediului Dondera Nina SP1A 

143.  „Bilanțul muncii noastre” Turcescu Dumitru SP1B 

144.  Ziua Mondială a Mediului Schornig Georgeta SP1C 

145.  
Bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenţi 
Ilie Ion SP2B 

146.  
5 iunie – Ziua internaţională a 

mediului 
Stratulat Anca 11Es 

147.  Ziua oceanelor 
Mariana Botez 

Elevii din 

căminul 

liceului 
148.  Ziua prieteniei 

149.  
Școli fără bullying(Campaniei Globale 

pentru Educație) 

Zaharciuc Viorica 

Isaia Viorica 

9A 

11B 

150.  
Sărbătorea Înălțării Domnului 

Ziua Națională a Eroilor 
Vizinteanu Onița 

9A 

9B 

10B 

151.  Ziua Dunării Ungureanu Georgeta 
9A 

9B 

152.  Rusaliile - Buciumeni Vizinteanu Onița 

9B 

10A 

11B 
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 Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de 

către diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi 

cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative, cu un 

impact educaţional deosebit. 
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 PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 
 

Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Instituția/ 

instituțiile 

partenere 
Obiective 

TIPUL  
(județean, 

interjudețean/ 

regional, 

național, 

internațional 

Responsabil  
(din partea 

instituției 

noastre) 

1. 2756/18.10.2021 
Asociaţia 

eLiberare 

Colaborarea dintre părţi în 

realizarea activităţilor 

proiectului extracurricular, 

cu finanţare extrabugetară, 

de prevenire a traficului ce 

persoane şi a exploatării 

exuale în România 

Naţional 
Ungureanu 

Georgeta 

2. 3020/13.12.2021 
AtelierR de 

Cuvinte 

Colaborarea dintre părţile 

contractante în vederea 

desfăşurării proiectului 

educaţional naţional ,,Arta 

Povestirii, metodă 

interactivă în arta 

educaţiei” de la clasa a IX-

a B 

Naţional 
Răileanu 

Vasilica 

3. 
CJ14-00027134 
/20.12.2021 

JA Romania 

Facilitează învățarea 

blended, ajutând tinerii să 

parcurgă ușor și să rețină pe 

termen lung informațiile 

din cadrul programelor JA 

de STEM pentru a-i pregăti 

pentru piața muncii după 

absolvire. 

Naţional 
Ungureanu 

Georgeta 

4 134/18.01.2022 

ASOCIAȚIA 

CULTURAL 

ȘTIINȚIFICĂ 

VASILE POGOR 

IAȘI 

Valorificarea cunoștințelor 

participanților la expoziția 

– concurs, sintetizarea și 

promovarea celor mai 

importante informații 

generate de lucrările 

prezentate 

Internațional 
Novac Nela 

Mădălina 

5 1383/09.06.2022 

ASOCIAȚIA 

PENTRU 

PROTECȚIA 

ANIMALELOR 

AJUTAȚI-L PE 

LĂBUȘ 

Desfășurarea de proiecte și 

activități educative de 

voluntariat 
Însușirea elevilor de la 

Liceul Tehnologic Carol I a 

noțiunilor legate de 

importanța proteșării 

animalelor fără stăpân, 

cunoașterea legislației 

privind protecția animalelor 

 
Clapă Anca 

Daniela 

6 17362/15.07.2022 
Universitatea 

POLITEHNICA 

Desfășurarea în parteneriat 

a activităților de interes 
Național 

Ungureanu 

Georgeta 
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Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Instituția/ 

instituțiile 

partenere 
Obiective 

TIPUL  
(județean, 

interjudețean/ 

regional, 

național, 

internațional 

Responsabil  
(din partea 

instituției 

noastre) 

din București comun, precum informarea, 

promovarea și 

conștientizarea asupra 

importanței accederii la 

sistemul de învățământ 

tehnic în unitatea de 

învățământ liceal . 

7  Teatrul Dramatic 
Parteneriat pentru derularea 

acțiuiunilor de lectură 

Citim fără frontiere 
Regional 

Ciobotaru 

Georgiana 

8 377/28.02.2022 
Școala Gimnazială 

Nr 22 

 

Participarea la activități de 

informare privind 

specificul liceului și natura 

specializărilor, pe care 

acesta le propune pentru o 

mai bună orientare școlară 

a elevilor de gimnaziu. 

Regional 
Răileanu 

Vasilica 
 

9 378/28.02.2022 
Școala Gimnazială 

Lascăr Catargiu 

 

Participarea la activități de 

informare privind 

specificul liceului și natura 

specializărilor, pe care 

acesta le propune pentru o 

mai bună orientare școlară 

a elevilor de gimnaziu. 

Regional 
Răileanu 

Vasilica 

 

 

PROIECTE EDUCATIVE 

 

Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Denumire 

proiect 
Obiective Tipul  

Perioada 

de 

desfăşurare 

Responsabil  
(din partea instituției 

noastre) 

1. 130/28.09.2021 

Arta 

Povestirii, 

metodă 

interactivă 

în arta 

educaţiei 

Crearea unui cadru de 

educaţie non-formală 

care să aibă ca rezultat 

interesul pentru lectură, 

creativitatea, 

imaginaţia, fantezia şi 

spontaneitatea, talentul 

artistic şi oratoric a 

elevilor de la Instituţia 

Parteneră. 

Naţional 
An şcolar  

2021 - 2022 
Răileanu Vasilica 
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Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Denumire 

proiect 
Obiective Tipul  

Perioada 

de 

desfăşurare 

Responsabil  
(din partea instituției 

noastre) 

2. 2871/05.11.2021 

Traficul de 

fiinţe umane 

– formă 

modernă de 

sclavie 

Dezvoltarea spiritului 

de investigaţie pentru a 

deosebi o persoană 

sinceră şi binevoitoare 

de una motivată de 

câştigul rapid şi facil. 

Local 
An şcolar  

2021 - 2022 
Zaharciuc Viorica 
Novac Mădălina 

3. 2899/2.11.2021 

Dă BLOCK 

agresivității. 

Stop 

bullyingului! 

Conștientizarea nevoii 

de intervenție integrată 

școală–familie, pentru 

gestionarea corectă și 

sănătoasă a 

comportamentelor de 

bullying 

Local 
An şcolar  

2021 - 2022 
Ungureanu Georgeta 

4 
3/03.01.2022 
 

,,HAI ÎN 

P.A.S. CU 

NOI’’ 

Prudență, 

Anturaj, 

Sănătate 

 sensibilizarea 
elevilor participanți 
cu privire la 
efectele negative 
ale consumului de 
droguri; 

 dezvoltarea de 
abilităţi personale 
şi sociale; 

promovarea unor 

modalități alternative 

de petrecere a timpului 

liber 

LOCAL 
An şcolar 

2021-2022 
 

Ungureanu Georgeta 
 

5 12/05.01.2022 

NOUĂ NE 

PASĂ! 

IMPLICĂ-

TE ȘI TU! 

 Implicarea activă a 
elevilor în acţiuni 
de protejare a me-
diului înconjurător 

 Conştientizarea 
impactului negativ 
al deşeurilor asupra 
calităţii mediului 
înconjurător 

 Recunoaşterea 
impactului negativ 
al neglijenţei 
umane asupra na-
turii 

LOCAL 
An şcolar 

2021-2022 
 

Ungureanu Georgeta 
 

Parteneriate cu agenți economici  2021-2022 
  

SC REMICO COMPREST SRL,  

SC ROMÂNIA EUROST SA,  

SC CRIOMEC SA,  

SC TECHDENT HEXAGON SRL,  

DOCTOR CARS SERVICE SRL 
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Analiza economico-financiară pe anul 2021 

Bugetul aprobat al entităţii, pe titluri şi pe surse de finanţare, pentru anul financiar 2021 şi 

anul financiar 2022 se prezintă astfel: 

  

        - lei - 

BUGET DE STAT 

DENUMIRE INDICATORI TRIM IV 2021 TRIM I - III 2022 

TOTAL CHELTUIELI 795.571 3.303.563 

TITLUL I . Cheltuieli de personal  790.283 3.445.848 

TITLUL IX. Asistență socială 2.741 13.000 

TITLUL XI. Alte cheltuieli 2.547 33.990 

TITLU XIV. Cheltuieli aferente programelor cu 

finantare rambursabila 
 178.007 

   

 

BUGET LOCAL  

DENUMIRE INDICATORI TRIM IV 2021 TRIM I - III 2022 

TOTAL CHELTUIELI 362.400 944.000 

TITLUL II . Bunuri şi servicii 328.900 365.000 

TITLUL IX. Asistență socială 13.000 15.000 

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduriexterne 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. 
0 417.000 

TITLUL XI. Alte cheltuieli 20.500 147.000 

 

            - lei - 

BUGET AUTOFINANTARE  

DENUMIRE INDICATORI TRIM IV 2021 TRIM I - III 2022 

TOTAL CHELTUIELI 69.400 300.000 

TITLUL II . Bunuri şi servicii 16.400 92.000 

Hrană 46.000 186.000 

Bunuri de natura obiectelor de inventar  7.000 14.000 

Pregatire profesională  0 2.000 

Protecția muncii 0 6.000 

          

                  - lei - 

BUGET AUTOFINANTARE 

DENUMIRE INDICATORI 
ÎNCASĂRI REALIZATE 

ÎN TRIM IV 2021 

ÎNCASĂRI REALIZATE 

TRIM I - III 2022 

TOTAL VENITURI   87.516 232.800 

Venituri din concesiuni și închirieri 17.340 25.125 

Taxe și alte venituri în învățământ 0 7.790 

Contribuția elevilor și studenților 

pentru internate, cămine și cantine 
70.176 199.885 

  

În anul 2021 trimestrul IV și 2022 trimestrul I-III, planul s-a realizat astfel :    

           lei 
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BUGET DE STAT 

TOTAL PLATI 

PLATI 01.10.2021-

31.12.2021 

PLĂȚI 01.01.2022-

30.09.2022 

1.012.549 3.119.755 

 Salarii 988.700 3.021.694 

 Ajutoare sociale , transport elevi  6.215 11.422 

 Burse,despăgubiri civile și  fd. handicap   17.634 27.481 

 Cheltuieli aferente programelor cu finantare 

rambursabila 
0 59.158 

             - 

lei -  

BUGET LOCAL 

TOTAL PLATI 

PLATI 

01.10.2021-

31.12.2021 

PLĂȚI 

01.01.2022-

30.09.2022 

410.970 823.037 

 Cheltuieli materiale din care :  284.335 344.372 

 Furnituri de birou 0 0 

 Materuiale pentru curățenie 2.551 209 

 Incalzit , iluminat si forta motrica  22.546 175.482 

 Apa , canal si salubritate  26.980 78.080 

 Transport  1.193 4.609 

 Posta, telecomunicatii , radio, tv., internet  914 7.469 

 Materiale si prestari servicii cu caracter functional  21.551 77.240 

 Alte bunuri și servicii 3.600 0 

 Alte obiecte de inventar 5.000 0 

 Pregătire profesională 0 1.272 

 Asistență socială 4.762 7.262 

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020. 
100.200 351.206 

 Burse  21.673 120.198 

           

           - lei - 

BUGET AUTOFINANTARE 

TOTAL PLATI 

PLATI 

01.10.2021-

31.12.2021 

PLĂȚI 01.01.2022-

30.09.2022 

 Cheltuieli materiale din care :  85.245 199.638 

 Furnituri de birou  1.510 948 

 Materiale pentru curatenie  4.437 17.936 

 Incalzit , iluminat si forta motrica  1.337 3.766 

 Poștă, telecomunicații  1.581 0 

 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare  

17.333 37.948 

 Hrană 45.809 129.014 

 Alte obiecte de inventar   11.998 6.522 

 Pregatire profesională    0 1.000 

 Protecția muncii 1.240 2.503 
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Activitatea serviciului contabilitate s-a desfășurat conform fișei postului cu respectarea sarcinilor de 

serviciu și a termenelor de realizare .       

1.4. Colaborare școală- părinți  

Colaborarea cu familia trebuie se concretizează într-un program comun de activități ale 

școlii cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări 

școlare).   

Școala identifică situațiile-problemă din familiile copiilor și dirijează pe cât este posibil 

strategiile educative în favoarea elevului. Profesorul consilier școlar menține în permanență 

colaborarea cu părinții, profesorul diriginte, alți profesori sau conducerea școlii, în vederea stabilirii 

unui parteneriat educațional eficient, în beneficiul elevului, în păstrarea unei armonii intrafamiliale 

și în mediul școlar, de relaționare strânsă în asigurarea triunghiului educațional și preîntâmpinarea 

sau identificarea disfuncționalităților educaționale interindividuale/intraindividuale în timp util, cu 

corectarea, combaterea și ameliorarea lor.  

 

 

1.5. Priorităţi şi obiective la nivel european şi naţional 

1.5.1. Contextul european 
 Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și indicatorilor 

derivați din Strategia Europa 2020:  

1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:  

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 

75%2; b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;  

c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în 

consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;  

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor 

cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020;  

e) reducerea la nivelul UE a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 

20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.  

2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:  

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

învățare de-a lungul vieții;  

b. până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire, 

matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %; 3) până în 2020, proporția 

persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 

40 %;  

c. până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii10 din sistemele de educație și formare, ar 

trebui să fie sub 10 %; 

d. până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru 

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

e. până în 2020, proporția de absolvenți angajați11 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, care au 

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

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2012.  

 

 3. Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele asumate de 

România pentru 2020, rezultă următoarele constatări:  

a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015,  cu 5,3 puncte procentuale peste media 

europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un progres 

semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 
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b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția țintei 

naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toate 

acestea, se constată un decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel 

naţional şi cele la nivelul UE 28: media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% 

pentru 2020.  

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care ar contribui 

semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât 

și de către familii și cadre didactice;  

d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante în programul 

PISA19. În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la 

matematică, rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani,  indică un procent foarte ridicat al celor 

cu competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același an, a fost de 

22,1%. În 2015 se înregistrează  o creştere a ponderii tinerilor cu competenţe scăzute  la citire şi la 

ştiinţe faţă de 2012.  La citire, 38,7% din tinerii din România au  un nivel scăzut, faţă de numai 

19,7% cât este media la nivelul celor 28 de state europene.  La ştiinţe, 38,5% din tinerii din 

România au  un nivel scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state 

europene Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul  educației și formării 

profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 

criterii, citire, matematică şi ştiinţe;  

e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârsta cuprinsă 

între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluție descrescătoare după anul 

2009, cu o uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților de învățământ secundar superior 

ISCED 3-4, rata de ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 

DE 70,9%. Cu o rată a ocupării absolvenților de 68,1% în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de 

educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 puncte procentuale sub media europeană, de 

76,9% şi departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020;  

f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare în 

România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progrese semnificative în 

perioada analizată, în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel  național pentru anul 2020;  

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în 2015, de 

1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și departe de ținta de 10% 

propusă de România pentru 2020. 

 

4. Ponderea relativ bună a tinerilor înscriși în învățământul profesional și tehnic în totalul elevilor 

înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%,  în România, față de media 

UE-28 de 48,1%20, demonstrează importanța formării profesionale inițiale pentru piața muncii din 

România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a înregistrat o scădere continuă a valorii 

indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015.  

 

1.5.2. Contextul naţional 
 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 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 57,2% în 2014   

 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.  
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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 49,8% în 2014   

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014   

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

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

dobândite în context nonformal şi informal.  

2. 8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră. 

3. 9. 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 2014   

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014  

 c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014  

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

 

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

nivel de sistem.  

2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării.  

3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în 

evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal.  

4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue.  

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 la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014   

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014 .  

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

 

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

cadrul programelor de formare profesională.  
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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.  

  

1.5.3. Contextul regional 
 

 Contextul regional este definit în principal de următoarele documente strategice:  

 Planul de Dezvoltare Regională Sud – Est, 2014 – 2020;  

 Strategia de Dezvoltare a Judeţului Brăila, 2014 – 2020;  

 Strategia de Dezvoltare Durabilă şi Planul de Acţiune ale Judeţului Buzău, 2014 – 2020;  

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Polul de Creștere Constanţa, Raport Final, Noiembrie, 

2015;  

 Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi, 2016-2021;  

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, 2014 – 2020;  

 Strategia de Dezvoltare Integrată a Judeţului Vrancea, 2014 – 2020.  

  

 

 Obiectivul specific care priveşte domeniul educaţiei în Strategia de Dezvoltare a Regiunii 

Sud - Est pentru perioada 2014-2020, parte a PDR 2014-2020, este „Creșterea ratei participării 

populației în sistemul de învățământ prin îmbunătățirea serviciilor de educație și a infrastructurii din 

sistemul educațional”  Acest obiectiv este susţinut prin prioritatea 7 „Îmbunătăţirea calității în 

domeniile educaţie, sănătate și incluziune socială”, domeniu de intervenție 1 „Investiții în educație 

pentru îmbunătățirea calității învățământului și dezvoltarea infrastructurii din mediul urban și rural”.  

  Operațiunile orientative/activitățile aferente domeniului de intervenţie mai sus menţionat 

sunt :   

- Construcția/ reconstrucția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 

educaţionale;   

- Dotarea infrastructurii antepreșcolare (creșe), grădinițe;   

- Dotarea infrastructurii educaţionale (școli, licee);   

- Înființarea/dezvoltarea infrastructurii de after-school;   

- Dotarea infrastructurii de after-school;   

- Construcția/ reconstrucția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii 

culturale;   

- Dotarea infrastructurii culturale;   

- Construcția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de educație 

universitară;   

- Construcția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea campusurilor universitare;  - 

Dotarea infrastructurii universitare;   

- Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională, la activităţi sportive 

şi culturale, în special din categoriile dezavantajate;   

- Înființarea/dezvoltarea bazelor sportive, dotarea bazelor de agrement și de recreere;   

- Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale pieţei 

muncii;   

- Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă;   

- Dezvoltarea de programe educaționale specifice pentru categorii speciale (copii cu potențial înalt 

de educație);   

- Dezvoltarea parteneriatelor între unitățile de învățământ și mediul de afaceri, universități și 

administrația publică și susținerea cercetării și inovării;   

- Dezvoltarea acțiunilor inovative în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la piața muncii;   

- Dezvoltarea de programe educaționale specifice și promovarea tehnicilor TIC în educație;   

- Monitorizarea inserției absolvenților din învățământul preuniversitar și universitar;   

- Acțiuni întreprinse pentru reducerea abandonului școlar;   
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- Campanii de informare și conștientizare cu privire la rolul educației în dezvoltarea durabilă. 

Documentele strategice elaborate la nivelul judeţelor şi municipiilor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud - Est plasează educaţia şi formarea profesională între priorităţile de dezvoltare. 

 

 

1.6. Priorităţile la nivel regional și local conform PRAI sunt următoarele: 

 
PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare 

Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare 

Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Obiectivul 1.3: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a 

competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare 

Obiectivul 1.4: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile 

din ÎPT 

PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectivul 2.1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din ÎPT 

Obiectivul 2.2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de 

pregătire profesională a unităţilor şcolare ÎPT 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare ÎPT 

Obiectivul 3.2: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale 

personalului didactic din ÎPT 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie 

şi ocuparea unui loc de muncă 

PRIORITATEA 5: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere 

în educaţie 

Obiectivul 5.1: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi 

reducerea abandonului şcolar 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 6.1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de 

parteneriat, pentru   asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de 

calitate prin sistemul de ÎPT 

 

 

PARTEA A II-A - ANALIZA NEVOILOR 

2.1  Analiza mediului extern 

 

 

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele 

tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. Se reţin din analiza demografică, diversitatea 

etnică, gradul ridicat de urbanizare al regiunii dar şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale din 

unele judeţe.  

Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei regiunii şi mai ales scăderile înregistrate în 

ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 ani va influenţa structura reţelei şcolare prin 

concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli ceea ce conduce la dezvoltarea unui 
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mediu concurenţial tot mai pronunţat între unităţile şcolare care vor trebui să pună accent pe calitate 

în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor.  

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural decât cea 

din mediul urban ridică problema adaptării ofertei educaţionale de formare profesională iniţială şi a 

adoptării unor măsuri eficiente privind asigurarea accesului acestei categorii şi asigurarea egalităţii 

de şanse.(PLAI Galaţi 2016-2025). 

 

Date demografice  
Populaţia judeţului Galaţi era la data de 1 iulie 

2010 de 608904 persoane ceea ce reprezintă 21,67% 

din populaţia Regiunii Sud -Est (vezi Anexa 1 

DEMOGRAFIE, Anexa 1a). În perioada 1990-2010, 

populaţia judeţului a înregistrat o scădere continuă. 

Toate judeţele regiunii au cunoscut scăderi ale 

populaţiei în perioada de analiză.  

Proiecţii demografice al orizontul anului 

2025  
Pe grupe mari de vârstă, la nivelul 

judeţului scăderea prognozată pentru populaţia cu 

vârsta între 0-14 ani este mai mare decât în cazul 

celorlalte grupe de vârstă (scădere cu 33% , 

valoare superioară mediei regionale de 29,3%).  

Populaţia din grupa de vârstă peste 65 de 

ani va creşte în perspectiva 2025 cu 18% faţă de 

anul 2005(vezi fig. 2.1.). La grupa de vârstă 15-64 

ani reducerea prognozată este de 15,3%. 

     

Populaţia şcolară pe nivele de 

învăţământ  
Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani  

Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani, 

previziunea pentru orizontul anului 2025 arată o scădere la nivelul judeţului, pentru toate grupele de 

vârstă.  

Cea mai mare scădere se preconizează pentru populaţia din grupa de vârstă 15-24 ani, 

această scădere estimată fiind cu 41,9% . Şi la toate cele 3 grupe de vârstă judeţul Galaţi se 

preconizează că va înregistra scăderi mai accentuate decât media regională.  
 Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele 

tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. De asemenea, se reţin din analiza demografică, 

nivelul scăzut de educaţie al populaţiei, diversitatea etnică, ponderea semnificativă a populaţiei rurale, 

nivelul de trai scăzut.  

Din punct de vedere al influenţelor datelor din analiza demografică asupra educaţiei şi 

formării profesionale, apreciem următoarele: 
Scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 dar şi scăderile 

prognozate pentru populaţia de vârstă şcolară, la toate grupele de vârstă, la orizontul anului 2030, 

impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin:  

 Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al potenţialului local şi 

zonal de dezvoltare socio-economică;  

 Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli 

apropiate;  

 Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi nevoile locale 

şi regionale;  

 Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a resurselor şi 

acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială;  
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Județul Galați se numără printre județele cu cei mai mulți emigranți sunt Galați (831 

persoane, din care 561 persoane din grupa de vârstă 25-64 de ani);  
Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, apreciem că va conduce la 

sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să răspundă 

prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum 

adaptat;  

Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor de 

formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolar interesate în 

compensarea diminuării populaţiei şcolare.  

Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate 

în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor. În acest 

context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri 

în concordanţă cu nevoile acestora.  

Ponderea mare a populaţiei cu vârsta şcolară din mediul rural, în toate judeţele regiunii, ridică 

problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente 

pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaţie şcolară la educaţie şi formare profesională, cu 

asigurarea egalităţii şanselor. Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină 

valorizarea patrimoniului cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural.  

Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru asigurarea accesului la educaţie 

şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru populaţia rromă.  

Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, are ca efecte, datorită migraţiei 

externe, un important deficit de forţă de muncă. Fenomenul este deja sesizat în Regiunea Sud Est 

în special în industria construcţiilor navale şi în construcţii. Se impun măsuri de creştere a 

atractivităţii locurilor de muncă şi de stimulare a angajării proaspeţilor absolvenţi de învăţământ 

profesional şi tehnic, măsuri la care să contribuie toţi factorii de la nivel naţional şi local. 

> Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, apreciem că 

are implicaţii în structura ofertei de formare iniţială. Este necesară adaptarea ofertei prin 

calificări specifice atât populaţiei şcolare de sex masculin cât şi feminin 

> Nivelul de trai din Regiunea Sud-Est, cel mai scăzut între toate regiunile de dezvoltare 

ale României, nivel apreciat prin rata deprivării materiale severe şi rata riscului de sărăcie 

sau excluziune socială (AROPE), este un factor de influenţă important în abandonul şcolar şi 

nivelul scăzut de educaţie al unei importante părţi din populaţie. Se impune continuarea şi 

amplificarea măsurilor de sprijinire a elevilor din familiile cu nivel de trai scăzut pentru 

continuarea studiilor (burse şcolare, susţinere financiară pentru cazare şi masă la internate 

şcolare, asigurare/ decontarea transportului, etc.) 

> Structura populaţiei pe nivele de educaţie arată nevoia ca atât şcoala cât şi factorii 

responsabili să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a 

şanselor pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de învăţământ primar şi gimnazial 

diminuând în acest fel procentul de populaţie cu nivel de pregătire primar, gimnazial sau 

fără şcoală absolvită. În acelaşi sens, apreciem că şcolii îi revine o importantă sarcină de a 

aborda forme de învăţământ pentru adulţi în condiţiile în care cerinţele pieţei muncii vor 

afecta şi mai mult categoriile de populaţie cu nivel scăzut de educaţie. 
 

CONCLUZII 
 

Scăderea populaţiei cu vârsta între 0-14 ani va influenţa structura reţelei şcolare prin 

concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Se impune restructurarea reţelei şcolare 

şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii, dezvoltarea de programe pentru prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii. Se recomandă promovarea diferitelor forme de susţinere pentru creşterea 

participării la diferitele forme organizate de unităţilor ÎPT de învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

În această situaţie, Liceul Tehnologic ”Carol I” Galaţi va trebui să pună accent pe 

CALITATE în formarea profesională, certificată prin inserţie socio-profesională a absolvenţilor. 
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ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

  Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că domeniile de formare profesională 

iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, mecanica prin calificări ce se 

adresează industriei navale, agricultura şi industria alimentară. Prioritizarea acestora şi ponderile 

recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea (vezi 

capitolul Piaţa muncii). 

Adaptarea formării profesionale iniţiale la schimbările tehnologice şi organizaţionale din economie  

impun o serie de direcţii de acţiune: 

- Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu agenţii economici 

- Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 

instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi 

economici 

- Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea sistemului de 

asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională 

- Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide 

- Promovarea învăţării pe tot parcursul întregii vieţi 

- Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică 

  

Concluzii şi implicaţii pentru Liceul Tehnologic ”Carol I” din Galaţi  
 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării profesionale, 

apreciem următoarele:  

 Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 7-14 ani şi 15-24 ani impun 

optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin structurarea ofertei educaţionale în 

formarea iniţială pe două direcţii şi anume: calitatea formării profesionale şi integrarea absolvenţilor 

pe piaţa muncii.  

 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri de calitate 

certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor.  

 Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de peste 65 ani va conduce la sporirea nevoilor 

asistenţei sociale şi medicale, învăţământului revenindu-i rolul de promotor al ofertei de formare 

atât prin programe de formare pentru adulţi cât şi prin curriculum adaptat.  

 Compensarea diminuării populaţiei şcolare poate fi realizată prin oferta de formare 

continuă care să răspundă nevoilor de formare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani.  

 

Cultura organizațională este mediul intern ce caracterizează unitatea de învățământ și care 

îi determină comportamentul și eficiența in raport cu sarcinile sale specifice. 

Puncte de interes maxim: 

 oferta şcolii să fie în concordanţă cu necesităţile comunităţii locale și a agenților economici; 

 profesionalizarea elevilor să se facă în vederea obţinerii unui loc de muncă după absolvire 

şi asigurării dezvoltării personale a acestora. 

 

2.2 Analiza mediului intern 

 

2.2.1. Predare – Învăţare 

Liceul Tehnologic ”Carol I” pune la dispoziţia elevilor programe de formare diverse, 

construite pe baza curriculumului naţional, dar şi o componentă în dezvoltare locală.  
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Şcoala este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de învăţare, oferind 

condiţii egale de acces şi sprijinind toţi elevii în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de 

nevoile speciale ale elevilor, se proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru 

elevii care au dificultăţi de învăţare.  

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

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

întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI: 

 Pentru creșterea gradului de utilizare a metodelor interactive, responsabilii ariilor curriculare 

au verificat, periodic, proiectele de strategie didactica (mai ales în cazul debutanților şi a cadrelor 

didactice cu gradul definitiv) dar şi programul de utilizare de către fiecare membru al catedrei a 

materialelor didactice din dotare. 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încât profesorii pot 

să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor, catalogul clasei, 

proiectarea lecţiilor); 

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

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai 

bune la învăţătură; 

 Elevii primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 

 Profesorii folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica 

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

 Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale 

comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării 

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

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile 

profesorilor);  

 Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente; prin activităţile de învăţare s-a urmărit nu 

numai facilitarea comunicării profesor – elev, ci şi a comunicării elev – elev şi dezvoltarea 

capacităţii de lucru în echipa (aspect atestat de fişele asistenţelor la ore şi de proiectarea unităţilor 

de învăţare); 

 S-au încheiat convenţii cu agenți economici din localitate/zonă, în vederea desfăşurării 

practicii comasate. 

 

          PUNCTE SLABE:  

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

(dovezi: rapoarte catedre); 

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

(pregătirea pentru concursuri   şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare; 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

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

fiecăruia. 

 

Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ - plan operaţional pentru asigurarea 

calităţii; 
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 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de 

învăţare pe baza testelor iniţiale; 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici; 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică  învăţarea centrată pe elev; 

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor desfășurate în sălile dotate prin 

proiectul ROSE utilizând mijloacele multimedia - table interactive,.; 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a 

înregistrărilor; 

 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare - învăţare; 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea 

motivaţiei învăţării; 

 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire 

iniţială mai bună; 

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

absenteismului şi prevenirii abandonului. 

 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 
 În cele 3 ateliere şcoală,  baza materială permite desfăşurarea în bune condiţii  instruirii 

practice. Aceste ateliere au fost reabilitate şi dotate; 

 Existenţa a 15 săli de clasă pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ; 

 Biblioteca şcolii este dotată cu un număr mare de  volume  şi 85% dintre elevii şcolii au 

fişe la bibliotecă (sursa:  statisticile şcolii); 

 S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace didactice moderne: videoproiector , xerox, 

calculator, imprimantă, radio – CD; 

 La cabinetele şi laboratoarele de fizică, biologie şi chimie s-a realizat dotarea cu truse, 

aparatură, ustensile, conform noilor programe şcolare (fişe de gestiune); 

 Existenţa celor 9 laboratoare: de informatică (3), chimie-fizică (1), biologie (1), electronică 

(1), electrotehnică (1), tehnologic (1), mecanic auto (1); 

   Existenţa sălii de sport şi a unui teren de sport; 

   Existenţa internatului şcolii cu 108 locuri; 

   Existenţa unei cantine; 

   Existenţa unui punct termic pentru încălzirea şcolii. 

 

 

Analiza SWOT 
Puncte tari Puncte slabe 

 

 şcoală cu tradiţie în zonă;  

 spaţii de învăţământ suficiente, cămin, cantină, sală 

şi terenuri de sport, bibliotecă, cabinet medical (medic 

şi asistentă);  

 laboratoare şi cabinete de specialitate amenajate şi 

dotate  

 bază materială îmbunătăţită;  

 3 laboratoare de informatică conectate la internet;  

 laptop-uri şi videoproiectoare care permit o 

 

 insuficienta utilizare a materialelor 

didactice, a tehnicii informaţionale 

şi a metodelor active în demersul 

didactic;  

 condiţii satisfăcătoare de cazare a 

elevilor  

 starea fizică a sălii de sport şi a 

spaţiilor sanitare aferente  

 starea nesatisfăcătoare a gardului 
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prezentare optimă a informaţiilor;  

 cabinet şi personal abilitat pentru efectuarea 

activităţilor de consiliere şi orientare şcolară a 

elevilor.  

 sprijin financiar, acordat prin programul 

guvernamental „Bani de liceu”, pentru elevii ai căror 

părinţi au venituri mici şi foarte mici;  

 activităţi extracurriculare desfăşurate în parteneriat cu 

instituţii locale şi ONG-uri.  

 existenţa reţelei de informatizare la nivelul scolii;  

 asigurarea unei bune securităţi şi protecţii la 

nivelul întregii unităţi şcolare prin sistemul de pază 

şi alarmare şi sistemul de supraveghere video;  

 preocuparea continuă pentru sănătatea elevilor prin 

programul de funcţionare al cabinetului medical;  

 exploatarea eficientă a resursei de timp în 

respectarea programelor, în pregătirea suplimentară 

a elevilor etc. 

împrejmuitor  

 

Oportunităţi 

 

 disponibilitate/deschiderea Consiliului Local faţă 

de problematica şcolii;  

 sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale;  

 existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare 

prin relaţii de parteneriat (Asociaţia părinţi-cadre 

didactice-elevi C.T. Radu Negru Galaţi);  

 preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii 

locale precum şi a părinţilor pentru dezvoltarea 

bazei materiale. 

Ameninţări 

 

 sistemul centralizat de control a 

mobilităţii cadrelor didactice şi de 

repartizare a fondurilor bugetare;  

 subfinanţarea cronică a sistemului 

de învăţământ. 

 

 

 

2.2.3. Resurse fizice şi umane 

În anul şcolar 2020-2021 au funcţionat în şcoala noastră 42 de cadre didactice astfel: 23 

profesori şi ingineri titulari, 3 profesori detaşați,  6 profesori suplinitori,  2 profesori și ingineri 

pensionari, 8 cadre didactice asociate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE UMANE 
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1. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

În anul şcolar 2021-2022 au funcţionat în şcoala noastră 38 de cadre didactice astfel: 23 

profesori şi ingineri titulari,  6 profesori suplinitori,  1 inginer pensionar, 8 cadre didactice asociate. 

 

 
1. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre 

didactice 

cu norma 

de bază în 

unitatea de 

învăţământ 

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   

ale unităţii 

de 

învăţământ 

 

Număr de cadre   

didactice 

calificate 

/procent din 

numărul total  al 

cadrelor 

didactice 

 

Modalitatea angajării pe 

post 

(de ex:concurs titularizare, 

detaşare, suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul de 

cadre didactice pentru fiecare 

situaţie 

38 33,40 27 22 37 / 97,37% 

- concurs titularizare: 7 

- transfer: 7 

- pretransfer: 8 

- completare: 1 

- suplinire: 6 

- plata cu ora (pensionari): 1 

- plata cu ora (personal 

asociat): 8 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

3.1 Număr personal didactic calificat 
4.1 Număr personal 

didactic 

cu 

docto

rat 

grad

ul I 

gra

dul 

II 

cu 

definitivat 

fără 

definitiva

t 

Necalificat 

4 19 6 4 3 1 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant 
3 - 5 

ani 

6 - 10  

ani 

11 - 15 

ani 

16-20  

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 30 

ani 

în învăţământ 2   4 6 7 7 4 8 

în unitate 7 11 5 5 3 4 1 2 

 

 

 

 

 

 

2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  
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Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativel

or privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

Secretar şef 1 1 1  X  

Secretar 1 1 1  X  

Contabil şef 1 1 1  X  

Administrator 

financiar 
1 1 1  X  

Administrator 

patrimoniu 
1 1 1  X  

Informatician 1 1 1  X  

Bibliotecar 1 1 1  X  

Laborant 1 1 1  X  

Pedagog 1 1 1  X  

Supraveghetor 

noapte 
2 2 2  X  

 
3. PERSONALUL NEDIDACTIC  

 

Categorie 

de personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr 

de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Muncitor 

calificat 
6 6 6  X  

Îngrijitor 4 4 4 X   

Paznic 2 2 2  X  
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2.2.4. Consiliere şi orientare şcolară / în carieră 

Puncte tari: 

 Modalități alternative de educație reflectate de activități extracurriculare diverse la nivelul şcolii şi 

la nivelul claselor de elevi;  

 Valorificarea experienței personale a elevilor în activitățile educative, dovedește importanța 

pregătirii elevilor pentru viața reală, la fel de mult, cât se realizează în cadrul altor discipline de 
studiu;  

 Alternarea formelor de organizare a activității : frontal, perechi, grupuri mici, individual contribuie 
la formarea elevilor în cadrul activităților educative desfășurate;  

 Prin activitățile educative nonformale se creează o diversitate de experiențe de învățare;  

 Conștientizarea responsabilității, a deciziilor sau de susținere a propriilor opinii;  

 Alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic și asumarea de diferite roluri de către elevi 
generează dezvoltarea competențelor de autoevaluare a propriei contribuții a elevilor implicați;  

 Responsabilizarea consiliului școlar al elevilor în problemele specifice şcolii;  

 Colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național;  

 Remarcăm creșterea accentuată a numărului de cadre didactice și elevi care participă la activitățile 

educative.  

 

Puncte slabe  

 Descreşterea interesului elevilor şi a familiei față de activitățile educative şi extracurriculare 
precum si minimalizarea importanței acestora;  

 Responsabilizarea consiliului elevilor în problemele specifice şcolii.  

  30% dintre profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind cariera 

oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit; 

 

2.2.5. Calificări şi curriculum 

 
Liceul Tehnologic ”Carol I” este o unitate de învăţământ din  municipiul Galați, structurată 

și specializată pentru profilul tehnic. 

Nivelurile de formare profesională si oferta educaţională s-au prezentat la 1.2. 

Prin oferta educaţională existentă, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate urmăreşte să 

se constituie într-un centru puternic de pregătire a forţei de muncă, răspunzând astfel cerinţelor 

pieţei muncii locale, în ceea ce priveşte obţinerea şi comercializarea produselor alimentare. Şcoala 

este dotată cu echipamente specializate pentru realizarea pregătirii practice conform cerinţelor 

programei şcolare atât pentru laborator cât şi pentru pregătirea practică tehnologică. 

Prin formarea iniţială pregătim elevi prin formele de învăţământ: liceu (zi, seral şi 

frecvenţă redusă).  

 

Suntem acreditați pentru: 

 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 

Informatică Administrator reţele locale şi de comunicaţii 

Electronică şi 

automatizări 
Tehnician aparate electromedicale 

Transporturi Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale 
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În fiecare an, şcoala elaborează în parteneriat cu agenţii economici locali şi cu alte instituţii 

interesate, Curriculum-uri în Dezvoltarea Locală.  

 

Analiza portofoliului de produse 

 

Nr. Domeniul/ Argumente Strategii 
Crt. Specializare   

  - acoperă un segment mare de piaţă  dintr-

un sector de activitate aflat în creştere în 

zonă (sursa - PLAI); 
- absolvenţii sunt încadraţi pe piaţa muncii 
în domeniul de pregătire în procent 

mare(sursa-monitorizarea absolvenţilor). 

- dezvoltarea produsului prin lărgirea 

segmentului de piaţă pe care îl deserveşte: 

creşterea ponderii calificării 
pe nivel III şi a formării adulţilor. 

  

1 Electromecanică 
  

  - acoperă un segment mare de piaţă  
dintr-un sector de activitate aflat în 

creştere în zonă (sursa - PLAI); 
- solicitarea din partea elevilor este mare 
(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea în 
clasa a -IX- a). 

- investiţii pentru dezvoltarea bazei 

materiale în domeniul  - lărgirea 

segmentului de piaţă deservit prin 

dezvoltarea parteneriatelor şi formarea 

adulţilor. 

  

2 Informatică 
  

  - acoperă o piaţă nouă, în plină 
dezvoltare în perspectiva integrării 
europene ( sursa -PLAI); 
- solicitarea din partea elevilor este mare 
(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea în 
Clasa a - IX - a). 
 
 

- intensificarea eforturilor de marketing 

pentru a păstra sau creşte segmentul de 

piaţă acoperit. 
  
 Electrotehnică şi 

3 automatizări 

 Cursuri de - activitate generatoare de venit 
(cursurile se oferă contra-cost); 
- cererea pe piaţă este stabilă, fără un 
cost mare al resurselor şi dezvoltării 
(sursa-statisticile şcolii). 

- menţinerea produsului din profitul căruia 

se vor susţine activităţi de marketing şcolar 

pentru alte domenii; 
- dezvoltarea produsului prin extinderea 
ofertei de formare a adulţilor pe mai multe 

domenii. 

 formare 
 profesională a 

4 adulţilor 
  

  - acoperă un segment mare de piaţă 
dintr-un sector de activitate aflat în 
creştere în zonă (sursa - PLAI); 
- solicitarea din partea elevilor este mare 
(sursa-opţiunile elevilor la înscrierea în 
clasa a -IX- a). 
- acoperă un segment mare de piaţă 

- investiţii pentru dezvoltarea bazei 

materiale în domeniul  - lărgirea 

segmentului de piaţă deservit prin 

dezvoltarea parteneriatelor şi formarea 

adulţilor. 
- investiţii pentru dezvoltarea 

5 Mecanica 

  - sector de activitate aflat în scădere în 
zonă (sursa -PLAI) 
există în zonă concurenţa altor şcoli(sursa-

anexe PRAI); 
- existenţa în şcoală a personalului 

didactic titular calificat în domeniul 

electrotehnic (sursa –fişa de încadrare). 

- reducerea treptată a 
numărului de clase şi 
şcolarizarea pentru acest 
domeniu numai la cererea 
agenţilor economici. 

  
 Electrotehnică şi 

6 automatizări 
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2.3 Analiza PESTE 

 

Contextul politic, economic, social, tehnologic, ecologic 

Contextul politic 
Politica educaţională propusă de reforma învăţământului preuniversitar se caracterizează 

prin:  

 obiectivul prioritar al procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi tehnic 

preuniversitar îl reprezintă realizarea formării profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii 

Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice, în concordanţă cu evoluţia pieţei 

muncii din România;  

 noile programe şcolare facilitează aplicarea unor metode moderne, astfel structurate încât 

interesul să se focalizeze pe elevi;  

 activităţile educative desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului 

educaţional întemeiat pe valorile democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar ţinând cont şi de 

aspiraţiile societăţii româneşti;  

 formarea la elevi a unor trăsături pozitive de caracter, dezvoltarea unor puternice sentimente 

patriotice, ceea ce îi va ajuta să devină oameni fermi, rezistenţi moral;  

 stimularea şi cultivarea demnităţii, a spiritului toleranţei şi a schimbului liber de opinii.  

 

Nevoile interne ale şcolii din punct de vedere al politicii educaţionale se concretizează în:  

 asigurarea calităţii educaţiei - o cerinţă imperativă a timpului pe care îl trăim;  

 promovarea ofertei educaţionale a şcolii ţinând cont de realităţile economice şi nevoile 

comunităţii locale;  

 proiectarea unei imagini pozitive a şcolii realizată printr-o publicitate constant şi coerent 

susţinută;  

 recunoaşterea publică a meritelor şi recompensarea elevilor care au obţinut premii în cadrul 

Olimpiadelor interdisciplinare tehnice, precum şi la Concursurile de meserii;  

 motivarea administraţiei publice locale în vederea dezvoltării şi modernizării bazei 

materiale.  

 

Contextul economic 
Situaţia economică este într-o vizibilă transformare: desfiinţarea unor unităţi industriale (ex. 

ISCL – care producea sârmă, lanţuri şi cuie, MEHID – care producea pompe hidraulice) şi 

restructurare – cu disponibilizări de personal: Combinatul ArcelorMittal SA. 

Unităţi industriale viabile: Şantierul naval Damen, AFDJ, etc. Se dezvoltă I.M.M.-uri pentru 

industrializarea cărnii , produse de patiserie, pâine, băuturi. 

Cel mai bine reprezentată în municipiul Galaţi, atât ca cifră de afaceri cât şi ca număr de 

salariaţi, este industria, iar ca ramuri industriale: industria constructoare de nave, urmată de 

industria metalurgică.  Urmează  ca cifră de afaceri, construcţiile şi serviciile. 

Majoritatea agenţilor economici înregistraţi în municipiul Galaţi au ca obiect de activitate 

comerţul. În oraş se dezvoltă comerţul prin lanţuri de magazine  internaţionale (METRO, Carrefour, 

Billa, Lidl, etc.) şi de aceea preţurile practicate sunt  echilibrate. 

Sectorul prestărilor de servicii nu este suficient dezvoltat. Agenţii economici care au ca 

obiect de activitate, prestări de servicii sunt grupaţi în următoarele domenii de activitate: hoteluri şi 

restaurante, transporturi, turism, poştă şi telecomunicaţii, tranzacţii imobiliare, realizarea de produse 

software şi servicii informatice, ş.a. 

Analiza economică a mediului extern relevă următoarele aspecte:  

 Galațiul este un oraş cu o situaţie economică bună ceea ce se reflectă pozitiv în potenţialul 

economic al Primăriei municipiului;  

 Nevoile şcolilor au fost multă vreme neglijate, dar prin trecerea instituţiilor de învăţământ în 

grija Consiliului Local, fondurile alocate pentru satisfacerea acestora s-au îmbunătăţit considerabil;  
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 Prin Direcţia Patrimoniu Primăria municipiului Galați alocă fonduri pentru întreținerea şi 

repararea clădirilor, pentru consolidarea, precum şi pentru modernizarea acestora;  

 Descentralizarea sistemului de învăţământ înseamnă implicit şi creşterea influenţei 

comunităţii locale asupra unităţilor şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza 

nevoilor şi a cererii de educaţie exprimată de comunitate;  

 Individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în funcţie de necesităţile reale ale 

comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete (financiare, geografice şi de mediu) în care 

funcţionează unitatea şcolară, pe de altă parte;  

 Atragerea agenţilor economici în formarea iniţială a forţei de muncă prin încheierea 

parteneriatelor cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea profesională 

în cadrul şcolii;  

 Instruirea practică în stagiile de pregătire derulate în săptămâni comasate se face la agenţii 

economici cu care s-au încheiat convenţii de parteneriat.  

Analiza economică a mediului intern aduce în prim plan realizarea resurselor extrabugetare 

prin:  

 Realizarea contractelor de parteneriat cu agenţii economici care manifestă interes în direcţia 

dezvoltării resurselor umane;  

 Organizarea cursurilor de reconversie profesională.  

 Derularea prin planul de şcolarizare a claselor de şcoală postliceală  

Contextul social 
În condiţiile reculului metalurgiei, a numărului mare de societăţi comerciale care nu au 

desfăşurat activitate, a lipsei investiţiilor de capital străin, şomajul a devenit un fenomen 

îngrijorător, aproximativ 14% din totalul populaţiei active sunt şomeri. 

Această situaţie afectează starea materială şi financiară a locuitorilor municipiului Galaţi. Numărul 

familiilor nevoiaşe a crescut în ultimii ani. Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat 

dramatic.  

Prin activităţile de parteneriat pe care şcolile le realizează cu componente importante ale 

comunităţii locale se urmăreşte diminuarea unor asemenea comportamente sau prevenirea lor. 

Analiza contextului social pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Elevii provin din mediul economic slab dezvoltat, din familii numeroase, cu venituri 

modeste, din familii în care cel puţin un părinte este în şomaj sau nu realizează venituri 

sigure, ori din familii monoparentale;  

 Potenţialul economic scăzut al familiilor din care provin elevii este cauza principală pentru 

care aceştia nu pot plăti cantina şi internatul ceea ce conduce la fenomene sociale nedorite 

cum ar fi abandonul şcolar;  

 Numărul sporit de burse acordate (în cuantum destul de mic) oferă informaţii asupra situaţiei 

materiale precare a familiilor din care provin elevii;  

 Copiii proveniţi de la centrele de plasament manifestă probleme specifice de socializare şi 

adaptare;  

 Marea majoritate a elevilor care vin în şcoala noastră au un nivel de instruire redus, ceea ce 

presupune un efort mare de acoperire a lacunelor existente.  

 

Contextul tehnologic 
Analiza din punct de vedere tehnologic  

- pentru mediul intern se pot contura următoarele observaţii:  

 Informatizarea şcolii este bună: există trei cabinete de informatică dotate cu calculatoare, dar 

mişcarea rapidă din industria electronică nu ne permite racordarea permanentă la noutăţile 

apărute în domeniu.  

 Internetul cu posibilităţile sale de informare multiple este utilizat în şcoală pentru informare 

şi documentare.  
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 Utilizarea sistemului informatizat AEL permite desfăşurarea lecţiilor interactive ceea ce se 

reflectă în centrarea demersului didactic pe elev ca factor direct implicat în procesul de 

predare-învăţare.  

 Predarea interactivă cu ajutorul mijloacelor moderne : retroproiector, videoproiector, tabla 

SMART  

- pentru mediul extern aducem în prim plan următoarele aspecte:  

 Televiziunea prin cablu care oferă emisiuni cu caracter educativ (Animal Planet, Discovery, 

National Geographic etc) este accesibilă pentru puţini copii (avem în vedere că în localităţile 

rurale pot fi recepţionate mai ales posturile naţionale); posturile naţionale şi televiziunea 

privată au ofertă educaţională săracă, sunt axate pe difuzarea de filme cu multe scene de 

violenţă sau emisiuni în care senzaţionalul este dat de fapte de violenţă, infracţiuni, 

prostituţie, consum de droguri, dispariţii, accidente, într-o expresie cinică, mult vehiculată, 

prezintă “viaţa aşa cum este ea”.  

 Disponibilitate redusă a agenţilor economici față de transferul de tehnologie în vederea 

modernizării dotărilor.  

 

Contextul ecologic 
Pe măsură ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. 

Liceul Tehnologic ”Carol I” nu afectează prin activităţile ce se derulează în cadrul său, 

mediul. Dimpotrivă, în cadrul instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se 

derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, de protejare a mediului, ş.a. 

 

2.4 Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- rata de promovare a examenului de 

bacalaureat seria curentă 82,05%;  

- inserția absolvenților pe piața muncii (7 

elevi cu statut de șomer din 72 elevi 

promoția curentă); 

- utilizarea auxiliarelor curriculare moderne: 

ghiduri, fişe de lucru, softuri educaţionale; 

- introducerea softului educaţional în procesul 

didactic - utilizarea Chrome ca browser 

principal pentru suita de aplicatii Google 

pentru Educatie/GSuite și a platformei 24edu 

(catalog electronic): configurare, gestionare, 

personalizare, comunicare și predare sincronă 

la distanță prin intermediul aplicației Meet;  

- încadrarea cu personal didactic cu un nivel 

ridicat de calificare (din cele 25 cadre 

didactice titulare, 19 au gradul didactic I, din 

care 4 dețin și titlul științific de doctor); 

- personal didactic auxiliar și nedidactic cu 

nivel de calificare corespunzător postului; 

- participarea cadrelor didactice la 

perfecţionări prin grade didactice şi cursuri 

- existența, în spațiile destinate procesului 

didactic, a unor echipamente și materiale 

uzate fizic și moral; 

- infrastructură încă slab modernizată și 

ineficientă din punct de vedere energetic; 

- management deficitar în stimularea implicării 

unor familii în dezvoltarea copiilor; 

- pregătirea psihopedagogică insuficientă a unor 

cadre didactice;  conservatorismul și rezistența 

la schimbare a acestora; 

- dificultăți în selectarea unor resurse digitale de 

calitate; 

- abordarea, în mică măsură, a demersului didactic 

prin raportare la experiențe cotidiene și la 

condițiile specifice formării gândirii critice; 

- dificultăți de adaptare a curriculum-ului la 

particularităţile unor categorii speciale de 

elevi; 

- dificultăți în utilizarea unor instrumente de 

evaluare online; 

- lipsa unui Centru de Documentare şi Informare, 

organizat și dotat conform normelor legale;  
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de formare;  

- integrarea  noilor tehnologii în activităţile de 

formare; 

- oferta educaţională contribuie la 

personalizarea procesului instructiv-educativ; 

- existenţa bibliotecii şcolare cu o bogată 

ofertă de literatură de specialitate şi metodică 

de actualitate; existenţa unei cantine şi a unui 

internat şcolar;  

- -asigurerea unei bune securităţi şi protecţii la 

nivelul întregii unităţi şcolare prin sistemul 

de pază şi alarmare şi sistemul de 

supraveghere video; 

- preocuparea continuă pentru sănătatea 

elevilor prin programul de funcţionare al 

cabinetului medical;  

- laptop-uri şi videoproiectoare care permit o 

prezentare optimă a informaţiilor; 

- cabinet şi personal abilitat pentru efectuarea 

activităţilor de consiliere şi orientare şcolară 

a elevilor. 

- experiența în accesarea și implementarea 

proiectelor finanțare externă (4 proiecte FSE 

în calitate de beneficiar și 1 in calitate de 

partener, proiectul Grant finanțat de BANCA 

MONDIALĂ - Proiect ROSE, 4 Proiectele de 

tip etwinning în parteneriat  

 

 

 

 

- număr redus de activități extrașcolare realizate la 

învățământul seral și postliceal 

OPORTUNITĂȚI AMENINŢĂRI 

- posibilitatea obţinerii unor fonduri 

extrabugetare prin închirierea unor spaţii ale 

şcolii (săli de clasă, sala de sport); 

- existența furnizorilor de formare continuă 

pentru cadrele didactice (CCD, Universități, 

ONG-uri, etc.); 

- existenţa instituțiilor de învăţământ superior 

în Galaţi, fapt ce permite  continuarea 

traseului educativ, în aceeași specializare; 

- creşterea asistenţei financiare din partea 

Uniunii Europene/alte state europene prin 

programe ROSE, POCU, Erasmus Plus, 

Programul de cooperare elvețiano-român, 

EEA Grants, etc; 

- existența mass-media diversă în vederea 

diseminării rezultatelor elevilor, a planului de 

şcolarizare şi promovarea imaginii unităţii 

noastre; 

- existența comunității (Primăria, Poliția, 

ONG-uri, școli gimnaziale, licee, universități, 

- creșterea cifrei abandonului școlar în 

învățământul gimnazial micșorează numărul 

de elevi care urmează cursurile liceale; 

- sporul demografic negativ cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic;  

- mentalitatea părinților față de liceele tehnologice 

și reticența elevilor față de profilul tehnic; 

lipsa informației și existența unor idei 

preconcepute în familiile elevilor; 

- migrația părinților pentru muncă în străinătate 

determină lăsarea copiilor în grija bunicilor 

sau a altor rude care nu au aceiași autoritate ca 

a părintelui; 

- scăderea ponderii unor domenii de activitate, în 

principal a celor legate de transporturile 

feroviare; 

- interesul scăzut al părinţilor elevilor față de rolul 

lor de principal partener educaţional al şcolii;  

- nivelul scăzut al pregătirii inițiale a elevilor; 
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diferiți agenți economici, Jandarmeria 

Județului Galați, ITM Galați, Biblioteca 

franceză, Biblioteca ”V.A. Urechia”, etc.) 

pentru parteneriate locale, regionale și 

naționale; 

- existența Asociației de părinți; 

- programele guvernamentale: Bani de liceu, 

bursa profesională, burse de merit, burse 

sociale, burse pentru elevi cu CES. 

- existența unor programe şcolare încărcate; 

- localizarea județului în zonă dezavantajată, 

slab dezvoltată: Regiunea Sud-Est; 

- slaba atractivitate a profesiei didactice, mai 

ales în ceea ce privește unele specialități; 

- sistem legislativ inflexibil, complicat şi 

restrictiv, în privinţa utilizării optime a 

resurselor de către şcoli; 

 

1.5  Obiective strategice 

 

 Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic 

(IPT) în cadrul Liceului Tehnologic ”Carol I” este în acord cu politicile locale, regionale şi 

naţionale privind dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale cât şi cu obiectivele asumate de 

România ca stat membru al Uniunii Europene. 

 În acord cu misiunea asumată și analiza diagnostică realizată, Liceul Tehnologic ”Carol I”, 

Galați își asumă următoarele priorităţi, obiective şi ţinte: 

 

PRIORITATEA 1 : Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea 

ofertei pentru formarea profesională a adulţilor  

Obiectivul 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare 

identificate, pe domenii şi calificări  

Ţinta - Adaptarea ofertei curriculare școlare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea a 

cel putin trei noi CDȘ-uri  și a trei noi CDL-uri, până în anul 2025 

Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate 

la nevoile unei economii a cunoaşterii  

Ţinta -  Creșterea anuală cu 2% în următorii patru ani a procentului de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat 

PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

Obiectivul 2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire 

profesională a unităţilor şcolare IPT  

Ţinta - Dotarea sălilor de clasă, până la finele anului 2025,  cu table magnetice și echipamente 

pentru integrarea TIC în activitatea didactică; Dotarea laboratorului de electronică-automatizări 

cu echipament tehnologic modern pentru o pregătire motivațională în domeniu 

PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET  

Obiectivul 3.2. : Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din 

ÎPT 

Ținta - 100% din cadrele didactice să aplice metode didactice moderne,  

Cel puţin 30% dintre cadrele didactice de specialitate participă anual la stagii de formare 

organizate de instituțiile abilitate 

PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere  

Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea 

unui loc de muncă  

Ţinta - Adaptarea ofertei extrașcolare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea a cel 

putin  două programe de consiliere și orientare, anual, până în 2026 pentru îmbunătățirea 

rezultatelor școlare și  facilitarea tranziției de la școală la viața activă. 

PRIORITATEA 5 : Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în 

educaţie  

Obiectivul 5.1. : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului 
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şcolar  

Ţinta - Promovarea diversității și a interculturalității prin creșterea anuală cu 25% a numărului de 

activități pe care elevii le desfășoară în cadrul școlii; 

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT  

Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru 

asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de calitate 

Ţinta - Cel puțin 90% din elevii claselor a XI-a și a XII-a liceu zi desfăşoară instruirea practică 

comasată la agenţi economici, anual până în 2025; desfășurarea, în fiecare an, a cel puțin 4 

proiecte în parteneriat în vederea valorizării elevilor prin implicarea în activități formale și 

noformale 
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PARTEA a IV-a - CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE 
Calitatea şcolii rezultă în urma aplicării unui sistem evaluativ, care implică existenţa unei 

culturi a evaluării în spiritul ideilor moderne privind învăţământul şi o trecere discretă de la evaluare 

la autoevaluare.  

 Putem defini autoevaluarea ca fiind modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care 

instituţia şcolară îşi evaluează ea însăşi performanţa; are rolul de a descrie modul în care o instituţie 

şcolară funcţionează şi se dezvoltă.  

 Autoevaluarea se face atât de fiecare cadru didactic în parte cât şi la nivelul şcolii şi este 

absolut necesară în condiţiile actuale, deoarece :  

- este un pas iniţial, benefic şi util, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona;  

- asigura autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei;  

- reprezintă asumarea reală a rezultatelor ei de către toţi cei implicaţi.  

 Structura responsabilă de auto evaluare la nivelul şcolii este Comisia pentru evaluare şi 

asigurare a calităţii, care are rolul de a :  

 coordona aplicarea procedurilor activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii;  

 elabora un raport de evaluare (autoevaluare) privind calitatea educaţiei, care este făcut 

public;  

 propune măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Etapele demersului de autoevaluare 

sunt:  

 selectare domeniului / temei / temelor supuse procedurilor de autoevaluare,  

 diagnoza nivelului de realizare pentru fiecare dintre temele selectate:  

- prin observare, folosind un ghid de observare;  

- prin ancheta folosind chestionarul, interviul;  

- prin analiza documentelor, folosind ghidul de analiza documentară.  

- judecarea nivelului de realizare: satisfăcător, bun, foarte bun;  

- identificarea punctelor tari, a slăbiciunilor şi a ţintelor (analiza SWOT) -  

- crearea unui grup de lucru pentru iniţierea şi aplicarea măsurilor de remediere / dezvoltare 

din care fac parte şi reprezentanţii beneficiarilor;  

- modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi planurilor operaţionale 

asociate;  

- desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere cu implicarea tuturor celor 

interesaţi;  

- reaplicarea instrumentelor de evaluare după minim trei luni pentru a evidenţia progresul 

realizat.  

 Standardele naţionale reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termeni de reguli sau 

rezultate, care definesc nivelul de realizare a unei activităţi de educaţie; se referă la domeniile şi 

criteriile menţionate de lege şi sunt elaborate pentru fiecare etapă de funcţionare a instituţiilor de 

învăţământ.  

 De asemenea standardele naţionale sunt aceleaşi pentru instituţiile şcolare de stat, cât şi 

pentru cele private şi vor fi adaptate pe niveluri de învăţământ şi pe tipuri de unităţi şcolare; ele vor 

fi utilizate pentru : autoevaluare - de către unităţile şcolare; controlul calităţii - de catre ISJ; evaluare 

externă - de către ARACIP. Acestea vor fi actualizate periodic de catre ARACIP, care 

operaţionalizează fiecare indicator printr-o serie de descriptori. In completarea lor instituţiile de 

învăţământ îşi pot formula standarde proprii, în funcţie de specificul lor.  

 Deşi calitatea este un concept relativ, a fost recunoscut faptul că prin adoptarea unitară a 

indicatorilor de performanţă, a procedurilor de asigurare a calităţii, a standardelor naţionale şi 

internaţional, a unor proceduri de evaluare externă, audit şi inspecţie se realizează un cadru obiectiv 

de evaluare a eficienţei serviciilor de educaţie.  

 Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii propus de Grupul Tehnic de Lucru al Comisiei 

Europene şi adoptat de România presupune ca furnizorii de educaţie şi formare profesională să îşi 
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evalueze performanţa atât din perspectiva internă, cât şi din perspectiva externă; este conceput ca un 

metacadru care va facilita cadrelor de la nivel naţional şi sectorial din fiecare ţară europeană, să se 

coreleze, să comunice reciproc, sprijinind astfel transparenţa la nivel european. Cu alte cuvinte va fi 

facilitat transferul, transparenţa şi recunoaşterea calificărilor ca rezultate a evaluărilor învăţate şi 

certificate de un organism abilitat la nivel naţional sau sectorial; se va consolida încrederea 

reciproca între diferiţi actori sociali implicaţi în învăţarea pe parcursul întregii vieţi. Acest aspect 

este important pentru reducerea barierelor în recunoaşterea rezultatelor învăţării şi pentru facilitarea 

celor implicaţi în procesul de învăţare să folosească mai bine cunoştinţele, deprinderile şi 

competenţele dobândite. De asemenea va fi facilitată mobilitatea celor care învaţă, precum şi 

mobilitatea pe piaţa muncii.  

 Dependenţa sistemelor de asigurare a calităţii de valorile promovate de societate la un 

anumit moment dat, al evoluţiei ei, ne conduce spre o concluzie evidentă: nu pot exista sisteme 

„universale" de asigurare a calităţii pentru că (aşa cum am mai menţionat) nu există un concept unic 

al calităţii, ci doar proceduri standardizate şi principii generale care se aplică sistemelor de 

management al calităţii.  

 În România sunt cunoscuţi indicatorii de performanţă utilizaţi în sistemele ISO 9001, EFQM 

şi ai Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic conform tabelului 

de mai jos: 

ISO 2001 EFQM Cadrul de asigurare a calităţii CNDIPT 

1.Orientare pe client 

2.Conducere 

3.Implicarea oamenilor 

4.Abordare de tip 

procesual 

5.Abordare de tip 

sistemic 

6.Îmbunatatire continua 

7. Abordare faptica a 

procesului de luare a 

deciziilor 

8. Relatia cu furnizorii 

1. Conducere 

2. Politici si 

strategie 

3. Oameni 

4. Parteneriate si 

resurse 

5. Proces 

6. Rezultate 

privind 

clientul 

7. Rezultate 

privind 

oamenii 

8. Rezultate 

privind 

performantele 

cheie 

1.Calitatea programelor de învatare şi îmbunătăţirea 

continuă a acestora. 

2. Eficacitate   în   ceea   ce   priveşte   calitatea   şi 

dezvoltarea curriculum-ului/învăţării. 

3. Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi se 

asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de 

personal competent şi 

calificat. 

4. Organizaţia este receptivă la nevoile indivizilor, 

agenţilor economici şi comunităţii. 

5. Organizaţia oferă condiţii egale de acces la 
programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 
6. Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi 
monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 
7. Performanţa organizaţiei este monitorizată, evaluată 
şi se stabilesc paşi pentru îmbunătăţire prin asigurarea 
calităţii şi 
autoevaluare. 
8. Planificarea îmbunătăţirii. Îmbunătăţirile sunt 
implementate şi monitorizate. 

În educaţie folosirea termenului indicator, la fel ca şi termenul criteriu generează numeroase 
probleme. Relaţia criteriu - indicator este una foarte strânsă; criteriul desemnează o caracteristică, iar 
indicatorul „semnalează" nivelul de dezvoltare, de prezenţă a acestei caracteristici într-o anumită 
situaţie evaluativă. 

În cadrul indicatorilor, descriptorii de performanţă sunt instrumente de evaluare, instabile în 
timp, care trebuie adaptate, pe fiecare referenţial. 

În conformitate cu Legea 87/2006, art. 10, asigurarea calităţii în educaţie se referă la 
următoarele domenii: 

A. Capacitate instituţională. 
B. Eficacitate educaţională. 
C. Managementul calităţii. 
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Domeniile menţionate împreună cu criteriile, subdomeniile şi indicatorii corespunzători 
formează structura standardelor pentru acreditare şi evaluare periodică. La fiecare indicator sunt 
elaboraţi descriptori specifici pentru evaluarea în vederea autorizării şi acreditării, precum şi descriptori 
de calitate. 

De obicei evaluarea are de-a face cu proiecte şi programe în care oamenii muncesc în echipa. 

După evaluare, ei vor continua să muncească şi să-şi îmbunătăţească performanţele împreună.Învăţarea 

colectivă sau organizaţională este vitală pentru creşterea performanţelor colective. Prin urmare, 

evaluarea trebuie organizată astfel încât să permită utilizarea constructivă a concluziilor rezultate în 

organizaţia şcolară. 

Individul care învaţă astfel îi poate influenţa pe alţii prin transfer direct al cunoştinţelor şi 

experienţei dobândite sau, acest tip de învăţare poate fi transformat în schimbări sau îmbunătăţiri ale 

structurilor, metodelor, tehnologiilor, regulilor şi regulamentelor organizaţiei. 

Indicatorii de calitate şi mai ales componenţa care se referă la valoarea adăugată (VaAd) 

reprezintă contribuţia efectivă a şcolii la educaţie, dincolo de factorii de intrare; din această perspectivă 

un progres în calitate îl va reprezenta creşterea nivelului de realizare a obiectivelor asumate, ca urmare 

a îmbunătăţirii activităţii interne. 

Pentru a exista un sentiment de proprietate şi responsabilitate faţă de acest plan, este 

importantă implicarea unei varietăţi cât mai mari de factori interesaţi în elaborarea planului. Printre 

aceştia trebuie să se numere cadre didactice, personal administrativ şi de sprijin. De asemenea, 

trebuie să aibă loc consultări şi discuţii care să ofere informaţii în vederea întocmirii planului, cu 

părinţi, tineri, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, angajatori şi asociaţii ale angajatorilor, 

consilii locale şi judeţene şi alţi factori interesaţi. Planul nu trebuie să fie un document elaborat 

exclusiv de director sau membrii conducerii superioare. În mod similar, cu cât activităţile de zi cu zi 

includ mai multe procese de analiză şi evaluare, cu atât mai uşor personalul va putea fi implicat în 

procesul de planificare a acţiunilor la nivelul şcolii:  

a) Identificarea factorilor interesaţi care pot avea un anumit impact asupra dezvoltării şcolii 

şi/sau care pot fi beneficiarii serviciilor sau produselor şcolii.  

b) Stabilirea modalităţii de lucru pentru planificare şi întocmirea planului de proiect pentru 

elaborarea PAS.  

Modalitatea de lucru trebuie să includă următoarele:  

 discuţii cu membrii personalului referitoare la: ce îşi doreşte şcoala să devină în viitor , cum 

îşi percepe şcoala rolul său în cadrul comunităţilor locale, judeţene şi regionale, modul în 

care contribuţia şcolii trebuie/ ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli, modul în care aria sa 

de activităţi ar putea să se schimbe în viitor, de exemplu prin oferirea mai multor servicii 

educaţionale pentru adulţi. Membrii personalului din cadrul organizaţiei trebuie să 

împărtăşească un scop comun 

 analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate (seturile de 

date stabilite de comun acord a fi colectate trebuie clar definite)  

 aplicarea unui model de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi termenele de 

realizare, care va aria sa de cuprindere  

 stabilirea surselor de date /informaţii care se vor utiliza, stabilirea responsabilităţii pentru 

colectarea datelor şi a termenelor pentru această activitate  

 planificarea analizării datelor – cine va face acest lucru şi care este termenul limită  

 stabilirea de comun acord a unei modalităţi şi a responsabilităţii pentru formularea 

concluziilor care rezultă din analiza mediului intern şi extern – în ce mod vor fi verificate 

aceste concluzii cu factorii interesaţi  

 mecanismele pentru formularea şi convenirea obiectivelor şi ţintelor  

 modalitatea de analizare a problemelor care au dus la formularea obiectivelor astfel încât să 

poată fi stabilite acţiuni pentru depăşirea acestor probleme  

 introducerea elementelor de planificare operaţională prin implicarea unui număr mare de 

membri ai personalului, de exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru  
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 modul în care alte activităţi, de exemplu activităţile de elaborare a planurilor privind 

parteneriatele locale sau desfăşurarea auto-evaluării, vor fi integrate într-un singur plan de 

acţiune  

 scrierea planului – de către cine. Formatul în care va fi distribuit – prin internet, pe hârtie  

 

c) Programarea unui anumit timp pentru a face posibilă îndeplinirea sarcinilor de elaborare a 

planului.  

Surse de informaţii:  

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare  

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale 

şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)  

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Galați 

 PRAI Regiunea Sud - Est  

 PLAI Galați  

 Anuarul statistic al judeţul Galați  

 Date statistice – AJOFM Galați 

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MECI întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală  

 

Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS  
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor;  

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie, Comisia pentru asigurarea calităţii in educaţie;  

 revizuire periodică şi corecţii;  

 se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se 

vor compara cu rezultatele aşteptate;  

 se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, 

formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii -formării profesionale, calitatea 

consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea 

pachetelor de formare);  

 se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de 

timp;  

 se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor 

implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;  

 se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;  

 se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere 

prin intermediul reuniunilor de bilanţ.  

 

Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul 

operaţional.  

Monitorizarea și evaluarea, propunerea acțiunilor și repetarea încercărilor sunt sarcini care 

revin ministerului, consorțiilor regionale și comitetelor locale de dezvoltare. Aceste organisme au 
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acces la informații privind tendințele și evoluțiile de pe piața forței de muncă în principal prin 

cooperarea comună cu partenerii externi.  

Managementul școlii urmărește derularea programului în școală și colaborarea cu partenerii 

economico-sociali și întocmește raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari și punctele 

slabe ale școlii, iar pe baza acestora planul de îmbunătățire a activității cu ținte și responsabilități 

precise.  

Planul de îmbunătățire a activității școlii este amendat cu propunerile evaluatorilor externi 

(Raportul Inspectoratului Şcolar), precum și cu propunerile partenerilor economici și sociali.  

 

Monitorizarea situației absolvenților scolii (angajați, continuarea studii, șomeri etc.) oferă feed- 

back pentru prognozarea evoluției cererii de muncă pe calificări pentru actualizarea PAS. 

 

Nr. 

crt. 
Acțiune Etape 

Persoane 

responsabil

e 

Participanți Termen 

1.  Consultare  

Consultări care să ofere 

informaţii în vederea 

întocmirii planului  

Grupul de 

lucru 

desemnat 

prin decizia 

directorului  

Părinţi  

Elevi  

Personalul şcolii  

Cadre didactice 

C.A.  

Inspectori de 

specialitate Agenţii 

pentru ocuparea 

forţei de muncă  

Angajatori  

Angajaţi  

Octombrie  

2.  Monitorizare  

Controlarea implementării 

acţiunilor  

Măsurarea efectului 

acestor acţiuni  

Revizuirea acţiunilor în 

lumina progresului 

realizat  

Raportarea progresului 

înregistrat managerilor, 

personalului şi altor 

factori interesaţi  

Managerii  

C.A.  

CEAC  

Personalul didactic  

Elevi  
Permanent  

3.  Revizuire  

Folosirea constatărilor şi 

concluziilor în vederea 

reactualizării continue a 

planului  

Întocmirea planului 

operaţional pentru anul 

şcolar 2020- 2021 

Managerii  

C.A.  

Personalul didactic  

Elevi  
Noiembrie  
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ANEXE 

GLOSAR 
 

 
abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire sarcini şi 

pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului European al calificărilor, abilităţile 

sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi 

creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, 

unelte şi instrumente) 
analiza factorilor 

interesaţi  
Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de proiectul 

propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a problemelor şi potenţialului 

fiecărui grup. Concluziile analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 
analiza mediului extern Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic, demografic şi 

educaţional actual şi previzionat 
analiza mediului intern Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 
analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii problematice sau care se 

doreşte a fi schimbată pentru a stabili cauzele şi efectele acestora 
analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului extern 

(context socio – economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat) şi a 

mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 
analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei 

organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care 

aceasta se confruntă. 
autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor puncte tari, 

puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se realizează în etapa de 

analiză a ciclului de planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii 

capacităţii organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare   
cadru naţional al 

calificărilor 
Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care 

corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror scop este integrarea şi 

coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, 

accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea 

civilă 
calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este obţinut atunci 

când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate ca urmare a 

învăţării la anumite standarde 
ciclul de planificare 

strategică 
Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau actualizarea 

planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde etapele de fundamentare, analiză, 

planificare, implementare,  monitorizarea, evaluare şi feedback. 
competenţă Capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale 

şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru dezvoltarea profesională 

şi personală. În contextual Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă 

din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 
cultura organizaţională 

a şcolii 
Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate relaţiile dintre şcoală şi 

comunitate. 
cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de 

fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. 

În contextual Cadrului European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice 

şi/sau faptice 
durabilitate 

(sustenabilitate) 
Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după terminarea perioadei de 

sprijin financiar şi suport tehnic extern 
eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului proiectului 
eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât de bine au 
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fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate 
evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea coerenţei 

rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând eficienţa, eficacitatea şi 

impactul planului propus 
factori interesaţi  Orice persoană, grupuri de persoane, instituţii sau firme care pot avea o relaţie cu 

proiectul unităţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi afectaţi, direct sau indirect, 

pozitiv sau negativ de procesele sau produsele finale ale proiectului. De regulă 

abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor 

din care fac parte. (eng. stakeholder) 
feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea rezultatelor 

monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la diferite 

niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici 
fezabilitate Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 
fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea cadrului general al 

planificării pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la analiza rezultatelor şi 

evoluţiilor anterioare.  
grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului reprezintă 

grupul cu care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul. 
impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea obiectivelor 

politicilor sectoriale 
implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea în aplicare a planului 

operaţional, utilizând resursele alocate. 
indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele social-economice (ca 

structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe 

informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi legalitatea acestuia. 

 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine şi le promovează. 

 
monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea progresului obţinut în 

implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a 

acestuia. 
monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea deciziei şi 

managementul proiectului. 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de beneficii pe termen 

lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri mai largi. Ele arată cum se 

integrează programul în politicile regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor 

respective şi ale CE. Obiectivele generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, 

acesta va furniza o contribuţie la realizarea obiectivului general. 
ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o desfăşoară o 

persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru 

aceasta sursă de existenţă. 
PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat de unitatea 

de învăţământ profesional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

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

nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani  
PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu scopul de 

a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de 

dezvoltare socio - economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 
planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea unor obiective şi ţinte 

strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, încadrate în timp (SMART) 

si elaborarea planului operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru 

atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă rezultatele aşteptate 

şi termenele până la care trebuie obţinute 
planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 ani a ofertei ÎPT 

realizată în contextual modelului propus de CNDIPT 
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel regional în scopul 

de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de 

dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului 

superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani 
pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, respectiv să poată 

începe derularea activităţilor. 
proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un rezultat specific într-
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un interval de timp delimitat. 
relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu problemele reale, nevoile 

şi priorităţile grupului ţintă şi ale beneficiarilor cărora se adresează proiectul, precum şi 

cu mediul fizic şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge scopul proiectului, 

respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile pentru grupurile ţintă. 
rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea procesului 

de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe. 
rezultat imediat (output) Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării resurselor utilizate. 
riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului şi 

care nu au o probabilitate mare de producere. 

sistem naţional de 

calificări 
Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea educaţiei şi a altor 

mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea civilă. 

Aceasta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor 

instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un 

sistem naţional de calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi poate include 

unu cadru naţional al calificărilor 
supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului dar asupra cărora 

managerul proiectului nu are control 
surse de verificare Indică locul şi în ce formă pot fi găsite informaţiile despre realizarea obiectivelor 

generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii  
termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele proiectului, 

intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi descrierea sarcinilor 
ţinte SMART Ţintele definite: Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare cu cine şi 

până când, Măsurabile – cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau 

care se poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, dar 

realiste, Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – trebuie 

realizate într-o anumită perioadă de timp. 
viziunea şcolii Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia doreşte să o 

creeze prin activităţile sale. 

 

 

 

 

ABREVIERI 
 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI  Planul Local  de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă   

CJ Consiliul Judeţean 

CAEN Nomenclatorul Activităţilor Economice  Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională  

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

CR Consorţiu Regional 

CLD Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

COR Codul Ocupaţiilor din România  

CDR Consiliul de Dezvoltare Regională 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică  

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca 

FSE Fondul Social European  

UE Uniunea Europeană  

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Universitar 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 
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INS Institutul Naţional de Statistică ( România) 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

ISCED 

Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard 

Classification of Education  

ISCO Intenational Standard Classification of Occupations 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean  

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)  

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 

PDL Planul de Dezvoltare Locală  

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MECI Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

PCM Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

RO România 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SAM Şcoala de Arte şi Meserii 

SWOT Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats)  

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

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank)  

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

PP  Standarde de Pregătire Profesională  

 
 



 

 

 

PARTEA a III-a - PLANURI OPERAŢIONALE 

 

  

 

 

PRIORITATEA 1:  Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii 

OBIECTIVUL 1.2:  Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare și la situația actuală  

Ţinta - Adaptarea ofertei curriculare școlare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea a cel putin trei noi CDȘ-uri  și a trei noi CDL-uri, până în anul 2025 

Context:  

Dinamica şi tendinţa de evoluție a pieţei muncii impun ponderea domeniilor de formare profesională iniţială reprezentată în planul de școlarizare stabilit anual conform 

metodologiei. 

Piaţa muncii regională şi judeţeană nu suportă dezvoltări imprevizibile pe termen scurt. 

Măsuri / Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului: 
Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

Proiectarea anuală a planului de 

școlarizare şi a notei de 

fundamentare pentru planul de 

școlarizare 2023-2024  în 

concordanţă cu recomandările din 

PRAI şi PLAI  

 Plan de școlarizare 2023-2024 

avizat de C.L.D.P.S. şi CA al I.S.J 

Galaţi 

 Realizarea planului de școlarizare 

Ianuarie 2023 

Directori 

Consiliul de 

Administraţie 

Secretar şef 

ISJ Galaţi 

Agenţi economici 
  

Dezvoltarea CDL-ului şi a 

auxiliarelor curriculare în 

parteneriat cu agenţii economici 

 CDL adaptat nevoilor angajatorilor 
Anual 

Aprilie 2023 

Director 

Membrii comisia de 

curriculum(subcomi

sia tehnologii) 

ISJ 

CNDIPT 

Agenţii economici 

parteneri 

100  
Bugetare şi 

extrabugetare 

Dezvoltarea CDȘ-ului ca răspuns 

la așteptările beneficiarilor 
 CDȘ adaptat nevoilor 

beneficiarilor 
Anual 

Director 

Membrii comisia de 

curriculum 

ISJ 

Părinți 

Elevi 

100 
Bugetare şi 

extrabugetare 

Elaborarea/ actualizarea anuală a 

PAS 
 PAS revizuit Anual 

Director 

Director adjunct 

MECS, ISJ; 

CLDPS 
150 Bugetare  
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PRIORITATEA 1:  Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii  

Obiectivul 1.3 : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare  

Ţinta- Creșterea anuală, cu 2%,  în următorii patru ani a procentului de promovabilitatela Bacalaureat 

Context:   Scăderea motivației învățării are la bază cauze, identificate la clasele XII-a, cum ar fi: rezultate școlare scăzute, implicare scăzută în activități extrașcolare, percepția 

elevilor că școala nu oferă un viitor profesional, că societatea nu promite un loc de muncă,  prezența modelelor  negative din mass-media, etc. Elevii care se înscriu la BAC uneori 

promovează cu medii peste 5 la disciplinele de BAC dar nu reuşesc să obţină media 6. Nepromovând BAC-ul îi regăsim în mare parte în şcolile postliceale locale, programul 

permiţându-le să aibă și loc de muncă şi să urmeze și şcoala. 

Măsuri / Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

Acțiuni de colaborare interdisciplinară pentru 

consolidarea pregătirii de bază şi a pregătirii 

tehnice generale. 

Min 2 proiecte desfășurate  care 

facilitează susţinerea şi creşterea 

rolului educaţiei nonformale şi 

informale 

Noiembrie 

2022 - iunie 

2023 

Responsabil  

comisiei de  

curriculum 

Parteneri sociali, 

părinți 
200 

Venituri 

extrabugetare 

Program de remediere pentru disciplinele de 

examen la bacalaureat   

Creșterea cu min 2% a  ratei de 

promovabilitate la examenul de 

bacalaureat 

Mai 2023 

Directori 

Consiliul de 

Administraţie 

Cadre didactice 

 

Parteneri sociali, 

părinți 
150 

Venituri 

extrabugetare 

Învăță pentru viitor!  Program de consiliere bazat 

pe tehnici de dezvoltare pentru imbunătățirea 

rezultatelor școlare si celor de la examenul de 

bacalaureat 

Cel putin 80% dintre elevi, 

participanți la activități de consiliere 

pe clase, cuprinse în acest program, 

își vor îmbunătăți strategiile de 

învățare eficientă  

Mai 2023 

Director  

Consilierul 

educativ Psihologul 

şcolar 

Parteneri sociali, 

părinți 
150 

Venituri 

extrabugetare  



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

Obiectiv  2.2   Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de pregătire profesională a unităţilor şcolare ÎPT 

Ținta:  Dotarea sălilor de clasă, până la finele anului 2025,  cu table magnetice și echipamente pentru integrarea TIC în activitatea didactică; Dotarea laboratorului de electronică-

automatizări cu echipament tehnologic moderne pentru o pregătire motivațională în domeniu 

Context: Necesitatea actualizării dotării sălilor de clasă şi a laboratoarelor de specialitate cu echipamente de ultimă generațiepentru abordarea unor metode și tehnici moderne de predare de 

către toate cadrele didactice, având în vedere și contextul epidemiologic actual. 

Măsuri / Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului: 
Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Cost 

estimativ 
Sursa de finanţare 

Inventarierea spațiilor școlare 

și stabilirea unei liste de 

priorităţi în dotarea cu 

echipamente didactice 

necesare procesului de 

predare – învăţare la toate 

disciplinele 

Realizarea listei de priorităţi şi identificarea 

posibililor furnizori 

Decembrie 

2022 

Director 

Director 

adjunct 

Contabil şef 

Responsabil 

currriculum Asociația 

de părinți 

100 Extrabugetară 

Îmbunătățirea bazei materiale 
Achiziționarea  mobilierului școlar în  4 săli de 

clase 
Iunie 2022 

Director 

 

Administrator 

patrimoniu 

Administrator financiar 

5000 Extrabugetară 
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PRIORITATEA 3:  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii  

Obiectiv:3.2. Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic  

Ținta: 100% din cadrele didactice să aplice metode didactice moderne,  

Cel puţin 30% dintre cadrele didactice de specialitate participă anual la stagii de formare organizate de instituțiile abilitate. 

Context:  Implicarea activă a elevului la lecție este condiție indispensabilă pentru educaţia modernă. Calitatea activităţii didactice în şcoală este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica 

efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări pe care elevii înșiși nu şi le-au pus 

niciodată.  

Măsuri / Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri  
Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

Stagii de formare pentru cadrele didactice 

din şcoala pentru aplicarea învăţării 

centrate pe elev şi de utilizare a tehnicilor 

multimedia și a instrumentelor online 

Anual sunt cuprinse în programele de 

formare 10 – 15 % din cadrele didactice 

ale şcolii. 

 

August 

2023 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

formare continuă 

Observator CEAC 

Fundația Noi 

Orizonturi 

ISJ 

CCD 

Universități 

CNFP. 

4500 

Fonduri proprii 

cadre didactice 

Fonduri 

structurale 

Desfăşurarea unor activităţi demonstrative, 

aplicaţii (întâlniri metodice, lecții deschise, 

chestionare, monitorizare cadre didactice 

înscrise la perfecționare prin grade 

didactice, monitorizare cadre didactice 

debutante). 

90% dintre cadrele didactice de 

specialitate cuprinse anual în 

activităţile metodice organizate la 

nivelul şcolii; 

100% dintre profesorii fără grade 

didactice participă la perfecționarea 

prin grade didactice conform ordinului 

M.E.C.I. 5720 / 20.10.2009. 

August 

2023 

 

Director 

Responsabilii 

ariilor curriculare 

Responsabil 

formare continuă 

Responsabil 

CEAC 

 

ISJ 

CCD 

Universități 

500 

 

Bugetare 

 

Evaluarea activităţii de formare continuă. Raport de evaluare 
August 

2023 

Director; 

Responsabil 

comisie de 

mentorat și 

formare continuă. 

ISJ. 200  



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

Ținte:  Adaptarea ofertei extrașcolare la nivelul de înțelegere al elevilor prin desfășurarea a cel putin  două programe de consiliere și orientare, anual, până în 2026 pentru 

îmbunătățirea rezultatelor școlare și  facilitarea tranziției de la școală la viața  

Context:  Şcoala răspunde doar nevoilor informaționale ale elevului, nu şi celor psihopedagogice şi sociale. Unul dintre scopurile educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. 

Creşterea numărului de eșecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente sau nesănătoase, de tulburări emoționale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă 

mai mult în această direcție. Profesorul diriginte, în general, nu este abilitat pentru consilierea educaţională şi orientarea elevului şi nu are competenţe în consilierea de criză. Aceste 

activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce țin strict de competența psihopedagogului. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat. 

Interacțiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale şi relaţii de calitate care se construiesc în timp prin 

atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor.  

  

Măsuri / Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

Realizarea de materiale de promovare a 

ofertei educaționale pe fiecare domeniu 

de pregătire 

Creșterea atractivității unor calificări 

profesionale 

Permanent 

 

Comisia pentru 

promovarea imaginii 

Parteneri sociali, 

Școli generale 

 

500 Bugetare 

Informarea elevilor privind prevederile 

legislației europene în domeniul muncii 

și al migrației forței de muncă  

 

Cel puțin o activitate pe an în care 

elevii să fie informați și să devină 

conștienți de oportunitățile și limitările 

legislației europene în privința forței 

de muncă 

Aprilie 

2022 

 

Profesorii de 

discipline socio-

umane 

 

A.J.O.F.M. 

I.T.M. Galați 
100 Venituri proprii 

Organizarea acțiunii „Porți deschise”  
Realizarea planului de școlarizare  la 

clasele de a IX-a 

Anual, în 

lunile ianuarie 

şi mai 

 

Comisia de 

promovare a 

imaginii școlii 

Consilierul de 

imagine 

Şcoli generale, 

mass-media, 

(presa, radio, TV) 

1000 Extrabugetare 

„Decizii potrivite pentru succes” – 

program de consiliere și orientare 

Cel puțin 80% dintre elevii 

participanți la activitățile cuprinse în 

acest program vor fi capabili să-și 

planifice învățarea, astfel încât  să-și 

formeze abilitățile necesare în 

construirea viitoarei cariere. 

Martie 2022 

Directori 

Consiliul de 

Administraţie 

Cadre didactice 

Echipa de proiect 

Parteneri sociali, 

părinți 
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PRIORITATEA 5 :   Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectiv: 5.1. : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

Ținta:  Promovarea diversității și a interculturalității prin creșterea anuală cu 25% a numărului de activități pe care elevii le desfășoară în cadrul școlii; 

Context: Rata de abandon şcolar se prezintă încă la cote nedorite. Conform Legii nr. 84/2005 privind calitatea, şcoala trebuie sa furnizeze plusvaloare în conformitate cu modelului 

european de asigurare a calităţii. 

Măsuri / Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Cost 

estimativ 
Sursa de finanţare 

Adoptarea unui program de măsuri 

pentru identificarea și integrarea 

elevilor cu cerințe educaționale 

speciale (CES) 

Bază de date 
Octombrie 

2022 

Psihologul 

Diriginţi 
Părinți 100 extrabugetar 

Asistență specializată, consiliere și 

sprijin oferite familiilor/ elevilor cu 

risc de abandon timpuriu 

Realizarea a 2 workshopuri cu părinţii 

Elevii   cu risc de   absenteism  identificaţi şi 

sprijiniţi prin  asistenţă specializată şi consiliere 

An  şcolar 

2022-2023 

Cadre didactice, 

Psiholog 

 

Parteneri 

sociali 
100 Surse extrabugetare 

Dezvoltarea învăţământului incluziv 

prin 

Implementarea strategiilor de învăţare 

formală si nonformală pentru a 

răspunde stilurilor individuale de 

învăţare, nevoilor, abilităților şi 

gradului de motivare a fiecărui elev  

Minim 70% dintre elevii participanți cu 

dificultăți sociale, emoționale şi 

comportamentale vor avea o altă perspectivă 

asupra stimei de sine pe care o va privi ca 

resursă personală necesară în obținerea 

succesului personal și profesional Scăderea 

absenteismului și aratei de abandon școlar 

Iunie 2023 

Directori 

Consiliul de 

Administraţie 

Cadre didactice 

 

Parteneri 

sociali, părinți 
100 Surse extrabugetare 
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PRIORITATEA: 6. Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social  

Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea și creșterea eficientei relațiilor de parteneriat, pentru asistarea deciziei și furnizarea unor servicii de calitate. 

Ținta: Cel puțin 90% din elevii claselor a XI-a și aXII-a liceu zi desfăşoară instruirea practică comasată la agenţi economici, anual până în 2026  

- Desfășurarea, în fiecare an, a cel puțin 4 proiecte în parteneriat în vederea valorizării elevilor prin implicarea în activități formale și noformale 

Context:  

Pentru o inserţie rapidă pe piaţa muncii, pregătirea practică a elevilor trebuie să se realizeze în condiții reale de muncă deoarece astfel capătă atât competențele tehnice, cât și 

competențele cheie, ambele cerute de standardele de pregătire profesională.  

Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Indicatori de performanță Termen  

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri 
Cost 

estimativ 

Sursa de 

finanţare 

Încheierea convenţiilor de parteneriat cu agenţii 

economici; 

Cel putin 2 conventii de 

parteneriat cu agenţi economici 

care pot oferi locuri de practică 

elevilor în funcţie de specializări 

Mai  2023 Directorul Agenti economici 100 
Surse 

extrabugetare 

Încheierea convenţiilor de parteneriat cu 

comunitatea locală în vederea desfășurarilor 

activitățior extracurriculare 

Cel putin 5 conventii de 

parteneriat 

Desfăşurarea a cel puţin 50% 

dintre activităţi în colaborare cu 

parteneri sociali 

Iunie 2023 

Directorul 

Consilier 

educativ 

Diriginţii 

Parteteneri 

Comunitatea locala 
300 

Surse 

extrabugetare 

Elaborarea, aplicarea și implementarea de 

proiecte ERASMUS+ 

Depunerea unui proiect 

Stabilirea a min 3 parteneri 

pentru desfasurarea proiectului 

2022-2023 

Echipa de 

implementare 

proiect 

Parteneri  

Agenția 

națională de 

proiecte 

Programul 

Erasmus+ 

Asigurarea locurilor de practică şi condiţiilor  de 

pregătire în întreprinderi    pentru toţi elevii,  în 

conformitate cu Standardele de pregătire 

profesională şi cerinţele  învăţării centrate pe elev 

Implementarea    „TehnoStagiu – Program 

competitiv de învățare la locul de muncă pentru 

elevi” 

POCU 633/6/14/132399 

 cu finanţare din FSE pentru desfăşurarea practicii 

elevilor la agenţii economici 

Cel puțin un partener, agenți 

economici, pentru facilitarea 

tranzitiei elevilor din invatamantul 

secundar superior si tertiar 

nonuniversitar, nivel de calificare 4-

5, de la educație la un loc de muncă 

Prezență de minim 90% a 

elevilor la practică, confirmată 

îndrumătorii de practică 

 

2022 

Director 

Echipa de 

implementare 

proiect 

Parteneri proiect 

 
 FSE 
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