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Capitolul I 
Context 

  
I.1. Viziunea şcolii 

 

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

independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a vieţii 

lor.”              Albert Einstein 

  

 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, de-a lungul activității sale a urmărit și urmărește crearea 

unui climat de muncă stimulativ, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale, prin promovarea 

unui învăţământ deschis şi flexibil, în vederea dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al 

sistemului educaţional, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale. Am fost și rămânem 

interesați de educaţia pentru calitate, eficienţă şi interes pentru valorile umanitare.  

 Viziunea Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, este aceea de a performa un act didactic de 

calitate, centrat pe elev, având la bază competenţele educaţionale cerute de documentele 

oficiale din România şi din UE. Într-un cadru şcolar stimulativ se desfăşură proiecte şi programe 

educaţionale destinate tuturor elevilor interesaţi de formarea personală şi profesională, de 

educaţia de-a lungul întregii vieţi (lifelong learning), racordându-ne la exigenţele şcolii 

europene actuale. Acest lucru a determinat ca oferta educațională să se adapteze la cerințele 

pieții muncii, cu scopul de a oferi șanse egale de dezvoltare profesională și de eliminare a 

discriminării (a II-a șansă). 

 În vederea realizării acestei viziuni, misiunea noastră pentru perioada următoare este de a 

continua să promovăm un management de calitate și performant, să realizăm un climat 

educaţional incluziv, să respectăm principiul egalizării şanselor în scopul integrării şcolare şi al 

dezvoltării personale, oferind elevilor noștri posibilitatea de a-și dezvolta abilităţi, cunoştinţe şi 

capacităţi de înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi 

de instruire şi învăţare practică, atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic. 

 

I.2. Misiunea şcolii 

 

„O şcoală care să corespundă perfect ţinutei sale e o adevărată insituţie pentru cultivarea 

omului”             John Amos Comenius 

 

 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” este o instituţie de învăţământ ce dă sens dimensiunii 

europene, oferind o pregătire temeinică în domeniul serviciilor (tehnician în gastronomie, coafor 

stilist) şi în domeniul tehnic (tehnician designer vestimentar, tehnician operator tehnică de calcul). 

 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative 

a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi 

formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor, exercitarea unei profesii, 

continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.  

 Prin dotarea tehnică modernă răspundem cerinţelor de satisfacere a nevoilor personale ale 

tinerilor şi adulţilor din zona ocupaţională Iaşi, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, 
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dezvoltându-le creativitatea, spiritul întreprinzător, gândirea critică, capacitatea de asumare a 

responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de comunicare şi adaptare la condiţiile sociale 

actuale.   

 Prin structurile parteneriale realizate vom căuta să antrenăm agenţii economici în elaborarea 

ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic astfel încât abilităţile şi 

competenţele dobândite de elevi la absolvire să răspundă cerinţelor angajatorului. 

 Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic urmăreşte transformarea şcolii într-

un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 

 Şcoala noastră facilitează formarea unei personalităţi armonioase, creative, ataşată valorilor 

eterne naţionale şi universale, a unui cetăţean european democratic, performant, capabil să se 

integreze şi să sprijine pozitiv societatea.  

 Absolvenţii şcolii noastre, buni profesionişti în domeniul tehnic şi al serviciilor, îşi dezvoltă 

priceperi ce le permit să se integreze repede pe piaţa muncii prin formarea de competenţe 

profesionale şi sociale necesare, devenind buni gospodari ai resurselor personale, financiare, 

materiale şi spirituale, cu respect pentru cultură, adevăr, frumos şi având capacitatea de a 

discerne între  bine şi rău. Pentru toţi elevii, avem în vedere formarea competenţelor: de 

specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de comunicare într-o 

limbă modernă.  

 Şcoala noastră oferă elevilor săi posibilitaea de a dobândi certificări de tip ECDL, fiind Centru 

de testare acreditat, respectiv aprofundarea competenţelor IT, în cadrul Academiei Locale CISCO, 

iar absolvenţilor, după susţinerea examenului de certificare a competenţelor profesionale, 

posibilitatea de recunoaştere a diplomei în Comunitatea Europeană, prin certificare IES, distincţie 

obţinută de către unitate, cu nivel de certificare IES – BBB (Highly erudite and professionally 

managed - instituție extrem de erudită și gestionată profesional). 

 Se are în vedere nevoia de dezvoltare a elevilor prin: formare şi autoformare continuă, 

deschidere la nevoile şi cerinţele comunităţii din care fac parte, formarea şi dezvoltarea 

individuală a fiecărui elev ca personalitate de sine stătătoare, dezvoltarea capacităţii creatoare a 

fiecărui elev în parte, crearea unui climat de încredere reciprocă, ceea ce asigură o mai bună 

tranziţie de la şcoală la viaţa activă. 

Valorile promovate și dezvoltate în şcoală noastră sunt: 

 Principiul egalității de șanse, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a 

învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr, bine şi 

frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie; 

 Motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, conceptul de dezvoltare durabilă cu 

scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi 

viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora; 

 Cooperarea directă a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi 

internaţionale; 

 Dialogul intercultural prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la nivelul 

instituţiei noastre. 

I.3. Profilul actual al şcolii 

 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” situat in Iaşi, inima Moldovei, infiinţat în luna iulie 1968 

prin Ordinul Ministerului Invăţământului nr. 2926/1968, a marcat nu numai continuarea tradiţiei 
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învăţământului textil ieşean, ci mai ales formarea unui puternic centru naţional de pregătire a 

specialiştilor din domeniu. 

 La data de 01.06.1968 se înfiinţează Şcoala profesională, în subordinea Ministerului Industriei 

Uşoare. Începând cu anul şcolar 1975-1976, unitatea şcolară funcţionează ca grup şcolar cu 

denumirea „Grupul Şcolar M.I.U.”1, pregătind forţa de muncă conform profilelor atelierelor 

existente şi intreprinderilor care au sprijinit unitatea şcolară. 

 Începând cu anul şcolar 1976-1977, liceul din cadrul Grupului Şcolar M.I.U. se va numi Liceul 

Industrial „Victoria” Iaşi, păstrând ca pregatire specializările din domeniul textil (specializări 

solicitate de partenerii locali). Din anul şcolar 1981 - 1982, şcoala profesională din reţeaua şcolară 

M.I.U. se va numi „Şcoala profesionala nr.8”, iar prin adresa 45816/15.11.1991, denumirea 

unităţii este  Grupul Şcolar de Industrie Uşoară „Victoria” Iaşi. 

 În anul şcolar 1991, s-au înfiinţat clase din filiera teoretică, alături de clasele de profil tehnic.  

Din anul şcolar 2000 – 2001, M.E.N. aprobă funcţionarea şcolii sub denumirea Grupul Şcolar 

„Victoria” Iaşi. 

 La solicitarea şcolii, în anul 2002, M.E.C. aprobă schimbarea denumirii în Grupul Şcolar „Ioan 

C. Ştefănescu” Iaşi, menţinându-se profilul claselor, conform cererii pieţei forţei de muncă. 

 La solicitarea Grupului Şcolar „Ioan C. Ştefănescu” de a deveni Colegiu Tehnic, şi în urma 

evaluării instituţiei de învăţământ de către MEdC, datorită resurselor umane şi materiale la data 

de 05.06.2006, prin Ordinul ministrului nr. 4180, s-a schimbat denumirea în Colegiul Tehnic „Ioan 

C. Ştefănescu”. 

 Pregătirea elevilor se realizează pe nivele şi forme de învăţământ diferite. Specializările 

obţinute de elevii noştri sunt: 

Liceu tehnologic 

 Tehnician în gastronomie; 

 Tehnician în hotelărie; 

 Coafor stilist; 

 Tehnician designer vestimentar; 

 Tehnician operator tehnică de calcul; 

 Tehnician în gastronomie – seral; 

Şcoală profesională 

 confecţioner produse textile; 

 frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist; 

 ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie; 

An IV – învăţământ a II-a şansă 

 Planul de şcolarizare s-a realizat în proporţie de 100%. Anual, colegiul are un număr de peste 

1400 elevi. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ministerul Industriei Uşoare 
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 Evoluţia şcolii noastre a fost generată de faptul că în judeţul Iaşi, printre sectoarele de tradiţie 

se menţine industria textilă (producţia din domeniu reprezentînd 11,9 % din cea a judeţului, iar 

deficitul de forţă de muncă fiind de 30%) şi anticipând o creştere remarcabilă în domeniul 

serviciilor, cu precădere în turism, am solicitat autorizarea pentru noile profile 

 Anual şcolarizăm un numar de aproximativ 1400 elevi din care un procent de 65% îşi continuă 

studiile. 

  Oferta educaţională specifică şcolii noastre permite şi şcolarizarea copiilor cu nevoi speciale, 

care provin din centrele de plasament şi nu numai. 

 Calitatea pregătirii elevilor este asigurată de un colectiv de cadre didactice format din 63 

de profesori. Şcoala este dotată cu 26 de săli de clasa, trei reţele de calculatoare conectate 

la Internet, utilizate la capacitate maximă în procesul intructiv-educativ, 2 ateliere de 

producţie pentru profilul design vestimentar, 1 atelier mecanic, 1 atelier pentru estetica şi 

igiena corpului omenesc, 1 laborator pentru turism şi alimentaţie, cantină cu doua săli de 

mese, 2 cămine, o sală de sport. 

 Distincția de Școala Europeană - ultima distincție primită  -  acordată 2018 -2021 

 Nivel superior de certificare IES – BBB (Highly erudite and professionally managed - 

instituție extrem de erudită și gestionată profesional); 

 Bază de practică pedagogică; 

 Centru acreditat de testare ECDL 

 Academie Locală Cisco 

 Datorita implicării şcolii in Programul Phare TVET RO-9405, aceasta a fost dotată cu 

echipamente şi utilaje moderne, care sunt utilizate de elevi şi cadre didactice. 

 Experienţa profesorilor care au paticipat la program, concretizată în elaborarea de 

standarde ocupaţionale, profesionale, curriculum, materiale didactice, ghiduri 

metodologice pentru profesori şi elevi, în procesul de reformă al învăţământului 

profesional şi tehnic, diseminând  şi acordând consultanţă tuturor şcolilor din ţară, care au 

solicitat sprijin în momentul generalizării programului. 

 Centru de resurse pentru învăţământul profesional şi tehnic din domeniul textil.  
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I.4. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut  

I.4.1. Realizări 

 Reparații capitale terasă cămin 1; 

 Reparații capitale interioare sală sport; 

 Reparații capitale grupuri sanitare școală; 

 Lucrări de schimbare coloane și racordare la magistrala de alimentare cu apă curentă; 

 Dotari sală sport – mingi baschet, fotbal, handbal, dulapuri vestiare; 

 Extindere sistem de detecție, semnalizare și alrmare în caz de incendiu – proiectare și 

instalare la cămin 1, cămin 2, cantină; 

 Dotări cantină – veselă, frigider, ladă frigorifică, mașini de curățar cartofi; 

 Dotare cu casă de marcat, dedurizator, veselă pentru servirea mesei, boiler electric, stație 

de călcat, etc. 

 Dotare cu mașina profesională de spalat rufe;  

 Extindere sistem de supraveghere exterioara si control acces auto - clădire  

 Dotare laborator instruire practică – alimentație – aragaz, cuptor; 

 Igenizare holuri și o parte din cabinet prin varuire; 

 Intensificarea preocupărilor în vederea obţinerii de fonduri extrabugetare, sponsorizări, 

contracte, lucrări realizate în atelierele-şcoală, închirieri; 

 Implicarea în cadrul proiectului ROSE a permis achiziționarea de videoproiector, flipchart, 

table școlare,  ecran de proiecție precum și materialele consumabile necesare pentru buna 

desfășurare a activităților remediale si de consiliere psihologică; 

 S-au igienizat grupurile sanitare din şcoală şi ateliere, prin văruire, vopsire şi înlocuirea 

instalaţiilor sanitare acolo unde a fost cazul; 

 A fost reparat, sau înlocuit mobilierul in unele cabinete, acolo unde a fost cazul; 

 Achiziţia de echipamente şi material didactic - fiecare clasă are câte un sistem: laptop – 

monitor cu ecran tactil - videoproiector – table smart (o parte din săli) - cameră web - 

boxe – dispozitive conectare wi-fi, pentru desfășurarea orelor de tip hibrid, sau a altor 

tipuri de activități specifice oricărui moment al lecției; 

 Igienizarea grupurilor sanitare în şcoală, cămine, ateliere; 

 S-au realizat parteneriate cu societăţi comerciale şi cu colegii/licee tehnice din ţară; 

 Continuarea parteneriatului cu Colegiului ”Mondostud - Art”, Chișinău, Republica Moldova 

 S-au înregistrat rezultate bune  la examenele de certificare a competenţelor profesionale; 

 S-a monitorizat permanent  integrarea socio-profesională a elevilor; 

 Elevii şcolii noastre au obţinut premii şi menţiuni la concursuri şcolare, olimpiade, sesiuni 

de comunicări şi referate: Olimpiada interdisciplinara tehnică, Concursul naţional de fizică 

„Ştefan Procopiu”, Concursul de fizică „I. Grindei”, Concursul de matematică „A. 

Haimovici”, Concursul de biologie „Grigore Antipa”, Concursul  de geografie „Grigore 

Cobălcescu”, Concursul  de fizică geografie „Ștefan Hepiteș”, Concursului Internațional 

”Tradiții în arta coafării”. 

La nivelul şcolii s-au elaborat programe educative şi extracurriculare, în vederea atingerii 

următoarelor obiective: 

 Creşterea eficienţei educaţiei nonformale în vederea prevenirii şi reducerii absenteismului 

şcolar şi a fenomenelor antisociale. 
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 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al 

elevilor în vederea diminuării violenţei în rândul elevilor, a numărului de elevi cu note 

scăzute la purtare. 

 Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii prin participarea la şedintele 

Consiliului elevilor, Comisiei OSP, redacţia radioului şcolar, Comisiei de prevenire şi 

combatere a violenţei în mediul şcolar. 

 Responsabilizarea elevilor pentru păstrarea în buna stare a bunurilor din patrimoniul şcolii, 

respectarea prevederilor ROI referitor la drepturile şi îndatoririle elevilor. 

 Identificarea de noi strategii pentru asigurarea condiţiilor egale de acces la educaţie 

pentru toţi elevii şcolii şi reducerea excluziunii sociale. 

 Iniţierea unor proiecte educaţionale de implicare a elevilor în regim de voluntariat în 

rezolvarea unor probleme ale comunităţii, dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a 

tinerilor. 

 Derularea unor programe educative împreună cu factorii decizionali locali, cu Secţia 5 

Poliţie, ONG-uri, cu familia în vederea evitării eşecului şcolar, a fenomenelor antisociale, 

pentru monitorizarea şi consilierea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 Derularea unor programe educaţionale la nivel european. 

Acţiuni concrete 

 Elaborarea Programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi avizarea acestuia 

în Consiliul de administraţie al şcolii; 

 Întocmirea planificărilor pe semestrul I şi II, în conformitate cu programele şcolare 

recomandate de M.E.N. pentru aria curriculară ”Consiliere şi orientare”, avizarea acestora 

de conducerea şcolii; 

 Întocmirea graficului orelor de consiliere cu parinţii şi elevii, a şedinţelor cu părinţii la 

nivelul claselor, planul operaţional al Consiliului elevilor, graficul şedinţelor Comisiei 

diriginţilor, graficul de asistenţă la orele de consiliere şi orientare vocaţională, graficul 

şedinţelor Consiliului Şcolar al Elevilor. 

 Activitatea cabinetului psihologului şcolar: întocmirea graficului de consiliere a elevilor în 

grup sau individual la cererea dirigintelui, părintelui sau din iniţiativa elevului, planificarea 

activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică, planificarea activităţii de orientare 

şcolară şi profesională. 

 Elaborarea de programe educaţionale si activităţi extracurriculare pentru: 

Activităţi, iniţiative, proiecte legate de implicarea elevilor în diminuarea fenomenului de 

absenteism pentru conştientizarea elevilor cu privire la importanţa frecvenţei: 

 Implicarea în Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), titlul subproiectului: „Sunt 

cel mai bun!”, cu elevi aparținând grupurilor dezavantajate; 

 Tematica  orelor de dirigenţie, a lectoratelor cu părinţii şi a şedinţei Consiliului Elevilor; 

 Implicarea elevilor în activităţile extraşcolare desfăşurate; 

 Informarea familiilor, Primăriilor, Poliţiei, CJRAE cu privire la elevii cu risc de abandon 

şcolar (lectorat cu parinţii); 

 Bursa „Ioan C. Ştefănescu” - pentru susţinerea elevilor ce provin din familii dezavantajate 

 Elevii implicați în proiectul ROSE au beneficiat în cadrul activității ”Profesionistul de 

mâine!”de pregătire gratuită a examenului de bacalaureat și de o masă; 

 Program internațional ”ECO – ȘCOALA”, ed. a XIII – a 
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 Program internațional ”LeaF – Să învățăm despre pădure”, ed. a XIII – a 

 Proiect internațional „Tradiții în arta coafurii”, ed. IV, coordonatori: prof Voinea Liana 

Dolores, prof. Savin Irina Isabella 

Implicare în derularea de Proiecte Erasmus+  
 Săptămâna virtuală de formare a personalului Erasmus (online) Week-Săptămâna de 

pregătire a cadrelor didactice 25-29 ianuarie 2021. Rolul învățământului superior ca 

ecosistem al gândirii critice, PROF.NICOLASDEMERTZIS, profesor la Universitatea Națională 

și Kapodistriană din Atena și președinte al Consiliului ECEK, Grecia. Navigarea către 

resursele educaționale și introducerea activităților offline (http://www.ekke.gr). 

 Proiectul de Parteneriat strategic Erasmus+ “Dialogue down the post-truth 

hole:programmes and tools for digging through information and beliefs in the post-truth 

era” (2019-1-EL01- KA203-062969). Proiectul urmărește combaterea dezinformării și a 

credințelor false, promovând în același timp raționamente critice și științifice pentru o 

îmbunătățire generală a societății UE.  

Parteneri - ETHNIKO KENTRO KOINONIKON EREVNON (Atena-Grecia) - coordonator -

Università Telematica degli Studi IUL (Florenta, Italia), UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID (Spania), BURGASKI SVOBODEN UNIVERSITET (Burgas, Bulgaria), A.RE.S. scarl 

(Campobasso, Italia), UNIVERSITY OF KEELE (KEELE, UK). 

 Proiect de parteneriat scolar Erasmus+ "Improve yourself, diversify your future 

profession", (135 2020-1-PL01-KA229- 081438) 

Parteneri - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiw Słupsku-Polonia 

(coordinator), ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AMEDEO D'AOSTA-Itali, Budapesti 

Gazdasági Szakképzési Centrum Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma Ungaria, 

OZEL SANCAKTEPE KAVRAM ANADOLU LISESI -Turcia 

Alte proiecte 

 SKILLS DEVELOPER - Dezvoltarea, Eficientizarea și Valorizarea Experiențelor de 

Lucru prin Oportunitățile oferite de Practică, Evaluare și Responsabilizare 

antreprenorială, Cod SMIS 130979 - Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 

2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe. Organizarea și derularea programelor de 

învățare la locul de muncă 

 Educație pentru generația Z - Program pilot de stimulare a participării la educație a 

copiilor cu parinți plecați la munca în străinatate - Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa 

Prioritara Educație si competențe, Cod proiect 139219, Operațiune compozită OS 6.2, OS 

6.3, POCU/784/6/24/. 

Activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

Activităţi/Proiecte derulate local 

 Octombrie 2021 – iulie 2022 – Proiect Star „Școală pentru Tineri Activi și Responsabili”, în 

colaborare cu Asociația „Alternative Sociale”, Iași. Organizator: Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ștefănescu”, Iași. 

 28.06.2022 – Conferința „Investiție în educație – succes în carieră”, în parteneriat cu 

Asociația „Alternative Sociale”. Organizator: Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași.  

 05.04.2022 – Acțiune promoțională directă cu titlul „Promovarea ofertei educaționale”, 

desfășurată în parteneriat cu Centrul Militar Zonal Iași. Organizator - Colegiul Tehnic „Ioan 

C. Ștefănescu”, Iași. 
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 16.03.2022 – Activitate desfășurată de Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași, în 

colaborare cu I.P.J. Iași și un psiholog din cadrul Asociației R.O.R. Iași, pe tema proiectului 

„Relații sănătoase versus capcana relațiilor toxice”. Organizator- Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ștefănescu”, Iași. 

 04.03.2022 – Activitate de simulare în caz de cutremur. Organizator: Colegiul Tehnic „Ioan 

C. Ștefănescu”, Iași. 

 04.03.2022 – Activitate cu tema „Hazarde naturale. Cutremurele de pământ”. Coord., 

director - prof. Liana Dolores Voinea, prof. Apintei Liliana, prof. Roxana Gavril, prof. 

Monica Popa, prof. Vali Nica, prof. Ema Epureanu. Organizator: Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ștefănescu”, Iași. 

 01.03.2022 – Activitate dedicată marelui povestitor Ion Creangă, organizată de profesorii 

de Limba Română ai catedrei de Limbă și comunicare, prof. Popinciuc F., Galiță V., Istrate 

P., Zaharia P., Tănase I.  Organizator: Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași.  

 22.02.2022 – Activitate pe tema „20 Februarie – Ziua Dezrobirii Romilor”. Coordonatori, 

director – prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct – prof. Irina Isabella Savin, prof. 

Andrei Panțiru, consilier educativ - prof. Mihaela Oatu. Organizator: Colegiul Tehnic „Ioan 

C. Ștefănescu”, Iași. 

 15.02.2022 – Activitate pe tema „Ziua Națională a Lecturii”, organizată de Catedra de 

Limba Română, la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. Coordonatori, prof. Flaviana 

Popinciuc, prof. Petru Istrate, prof. Irina Tănase. 

 organizare Activitate dedicată Sf. Nicolae, în cadrul SNAC, alături de elevi voluntari. 

Coordonatori director prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct prof. Irina Isabella 

Savin, prof. Simona Zaharia și prof. Emanuela Epureanu, coordonator SNAC, sala de 

festivități a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 organizare Activitate Stop bullying, alături de elevii claselor IX-XII zi și IX-XI profesională. 

Coordonatori, director prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct prof. Irina Isabella 

Savin, consilier educativ prof. Mihaela Oatu, prof. Elena Chiriac, prof. Marius Neamțu, CȘE, 

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 organizare Activitate Program sportiv în cartiere, alături de elevii claselor IX-XII zi și IX-XI 

profesională. Coordonatori, director prof. Liana Dolores Voinea, prof. Cristian Pascariu și 

Marius Neamțu, în colaborare cu Asociația „AsNatura”, Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ștefănescu”, Iași. 

 29.09.2021 – organizare Activitate dedicată educației privind vaccinarea și acțiunile 

colective pe care le puteam realiza pentru limitarea răspândirii coronaviruslui și creșterea 

eforturilor de continuare a educației cu prezență fizică în toate școlile din România, în 

cadrul evenimentului „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, organizat de Ministerul 

Educației și UNICEF, sub umbrela platformei QIE. Coordonator, prof. Monica Popa, alături 

de elevii clasei a X-a B, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 27-30.09.2021 – organizare Activitate Cupa educației la fotbal, în cadrul „Săptămânii 

europene a sportului”, director prof. Liana Dolores Voinea, prof. Cristian Pascariu și 

Marius Neamțu, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 26.09.2021 – organizare Activitate Ziua Europeană a Limbilor, elevii clasei a XII-a D, 

coordonator prof. limba franceză Mihaela Denisa Oatu, Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ștefănescu”, Iași.  
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CONCURSURI DERULATE LOCAL 

 22.03.2022 – Concurs „Ziua mondială a apei”, în parteneriat cu Univ. Științele Vieții „Ion 

Ionescu de la Brad”, Iași, „EcoArena”, Iași, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 

Iași. Coordonatori, director – prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct – prof. Irina 

Isabella Savin, prof. Gabriel Daraban, prof. Pleșca Andrei Dragoș. Organizator: Colegiul 

Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 24.02.2022 – Concurs de „Dragobete”. Coordonatori, director - prof. Liana Dolores Voinea, 

director adjunct – prof. Irina Isabella Savin, consilier educativ – prof. Mihaela Oatu. 

Organizator, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 12-13.01.2022 – organizare competiții Cupa „Ioan C. Ștefănescu” – Tenis de masă și Cupa 

„Ioan C. Ștefănescu” – Fotbal-Tenis, prof. Cristian Pascariu și Marius Neamțu.  

 21.12.2021 – organizare Concurs Așteptându-l pe Moș Crăciun, alături de clasele 

participante. Coordonatori, director prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct prof. Irina 

Isabella Savin, consilier educativ  prof. Mihaela Oatu și prof. diriginți, Colegiul Tehnic „Ioan 

C. Ștefănescu”, Iași. 

Concursuri/Proiecte județene/interjudețene/regionale/naționale 

 24.06.2022 – Activitatea „Flori de IE în Ziua de SânzIEne”, din cadrul proiectului județean 

„Tradiții și obiceiuri de la bunica”, cuprins în CAEJ 2022. Coordonatori, director - prof. 

Liana Dolores Voinea, director adjunct – prof. Irina Isabella Savin, consilier educativ – prof. 

Mihaela Oatu, prof. Adriana Luca. Organizator, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași.  

 21.05.2022 – Concursul interdisciplinar Fizică – Geografie „Ștefan Hepiteș”, ed. a III-a, 

etapa națională. Organizator, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași.  

 21.05.2022 – Activitate cu tema „Ziua Mondială pentru Diversitate culturală, Dialog și 

Dezvoltare” - Biodiversitatea, în parteneriat cu reprezentanți ai minorităților din județul 

Iași. Organizator, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. 

 09.02.2022 – Proiect educațional național – „Ce faci, te face”, în colaborare cu Asociația 

„Atelier de cuvinte”, Timișoara. 

 noiembrie 2021 – organizare Activități în cadrul Proiectului dedicat Săptămânii Educației 

Globale – Spune DA educației, Educația altfel, Școala Altfel, Suntem împreună, 75 elevi 

participanți. Organizatori, director prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct prof. Irina 

Isabella Savin, prof. Adriana Luca - Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași. Parteneri, 

Asociația „AsNatura”, Iași. 

 an școlar 2021-2022 – Proiect educațional național – activitate extracurriculară – Arta 

povestirii, metodă interactivă în arta educației, Ediția I. Coordonatori, director, prof. 

Liana Dolores Voinea, prof. Florentina Lache, Ioana Popescu – director AtelieR de Cuvinte 

și Georgiana Popan – președinte Asociația Magia Cuvântului.  

Activităţi, concursuri și proiecte educaţionale internaționale 

 22.03.2022 – Proiect educațional internațional – activitate extracurriculară – „Arta 

Povestirii, metodă interactivă în arta educației”, ediția I. Coordonatori, director - prof. 

Liana Dolores Voinea și prof. Florentina Lache.  

 05-25.01.2022 – Participare concurs internațional „Diversitate culturală”, din cadrul 

proiectului „Valențe cultural-educative în era digitală”, organizat de Liceul Teoretic 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași.   
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 18-22.10.2021 – participare la prima Mobilitate transnațională din cadrul Proiectului de 

parteneriat Erasmus+, „Improve yourself, diversify your future professions”, Polonia, 

coordonator prof. Ecaterina Leițoiu și prof. Irina Doboș. 

Acorduri de parteneriat/convenții/protocoale de colaborare 

 26.05.2022 – Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Profesională Mogoșești, în cadrul proiectului „O zi la Iași. Împreună pentru 

educație”. 

 16.05.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Târgu Frumos, Iași, în scopul organizării proiectului 

educațional „21 Mai – Ziua Mondială pentru Diversitate culturală, pentru Dialog și 

Dezvoltare”.  

 10.05.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, în vederea organizării și desfășurării de 

activități de diseminare organizate în cadrul proiectului Erasmus+ VET. 

 05.05.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Palatul Copiilor Iași, în scopul organizării și desfășurării de activități extrașcolare 

organizate în cadrul proiectului Erasmus+, Project reference KA205 - „Strategic 

Partnership for Youth, Innovative, Recreational, Stress Relief Youth Empowerment 

Strategies”.   

 19.04.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Asociația „Alternative Sociale”, Iași, în vederea implementării proiectului „Supernova”. 

 14.04.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Centrul de îngrijiri paliative „Dr. Micu”, Iași, în scopul colaborării celor două instituții în 

cadrul activității „Din dragoste pentru oameni”. 

 12.04.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Postliceală FEG, în scopul organizării unor activități de orientare școlară și 

profesională și mediatizarea  acestora.  

 12.04.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”, Bacău, în vederea colaborării celor două instituții 

privind oferta educațională a colegiului nostru. 

 28.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești, Iași, în vederea desfășurării 

proiectului educațional „O zi elev la Ștefănescu”. 

 28.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Iași, în cadrul proiectului „O zi elev la 

Ștefănescu”.  

 28.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași, în cadrul proiectului „O zi elev la Ștefănescu”. 

 28.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași, în cadrul proiectului „O zi elev la Ștefănescu”.  

 25.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Centrul „Carpato-Danubian de Geoecologie”, cu sediul în București, în scopul realizării 

unor acțiuni de voluntariat, activități și proiecte educative cu caracter informațional, 
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asistențial și aplicativ, în domeniul educației pentru mediu - Programul Internațional 

„Learning about Forests – LeAF”.  

 22.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și „Atelier de Cuvinte”, Timișoara, în vederea desfășurării Proiectului educațional 

internațional „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educației”, clasele IX-XII liceu zi 

și IX-XI profesională.  

 21.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, de la Univ. Tehnică 

„Ghe. Asachi”, Iași, obiectivele majore fiind creșterea calității și performanțelor procesului 

didactic, precum și orientarea școlară și profesională a elevilor colegiului. 

 18.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Școala Gimnazială „C. Sylva”, Iași, în cadrul proiectului „O zi elev la Ștefănescu”.  

 07-08.03.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, 

Iași, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași și Asociația „Prietenii Bârnovei”, Iași, în 

vederea desfășurării proiectului „Carte și tradiție românească 2022 – Zile ale primăverii”. 

 23-24.02.2022 -  Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, 

Iași, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași și Asociația „Prietenii Bârnovei”, Iași, în 

vederea desfășurării proiectului „Carte și tradiție românească 2022 –  De Dragobete”.  

 21.02.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, Mizil, Prahova, în cadrul Proiectului județean 

interdisciplinar „Călătorie pe drumul vinului”, Ediția I. 

 21.02.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și „S.C. ROA Management and Advertising S.R.L.”, jud. Buzău, în scopul desfășurării unor 

evenimente de informare în cadrul proiectului „Facilitarea integrării pe piața muncii a 

tinerilor NEETs II – S.R.P.M. – Tineri de viitor!”. 

 09.02.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și „Atelier de Cuvinte”, Timișoara, în scopul colaborării celor doi parteneri pentru a 

desfășura activități dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14-24 ani. 

 09.02.2022 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Univ. de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, Iași, în cadrul proiectului „Caravana 

Admiterii”, al cărui scop principal a fost orientarea profesională a absolvenților de liceu.   

 19.11.2021 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Inspectoratul Școlar Județean Iași, în cadrul Proiectelor educaționale „Tradiții și 

obiceiuri de la bunica”, ed. a V-a și „21 Mai – Ziua mondială pentru diversitate culturală, 

pentru dialog și dezvoltare”, ed. a V-a. 

 17.11.2021 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Liceul Teoretic „Al. I.Cuza”, Iași, în cadrul Proiectului educativ „Ficțiuni alternative: 

perspective narative și vizuale”.  

 17.11.2021 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și SC.Pensiunea Păun.SRL, Iași, în cadrul Proiectului „21 Mai – Ziua mondială pentru 

diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare”, ed. a V-a. 

 5.11.2021 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași și 

Organizația „Salvați Copiii”, Iași, în cadrul Programelor „Și noi avem derpturi!” și 

„Educație pentru sănătate-Alegeri sănătoase”.  
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 3.11.2021 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași și 

Junior Achievement of Romania, pentru implementarea programelor, proiectelor și 

competițiilor naționale și internaționale. 

 12.10.2021 – Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Asociația „AsNatura”, Iași, în cadrul Proiectului „Program sportiv în cartiere”. 

 4.10.2021 – Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași și 

„AtelieR de Cuvinte”, în cadrul proiectului educațional național Arta povestirii, metodă 

interactivă în arta educației, clasele IX-XII. Coordonatori, director, prof. Liana Dolores 

Voinea, prof. Florentina Lache, Ioana Popescu – director AtelieR de Cuvinte și Georgiana 

Popan – președinte Asociația Magia Cuvântului.  

 28.09.2021 - Acord de parteneriat încheiat între Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași 

și Asociația Creștin-Umanitară Slujirea Vieții, Iași, în cadrul proiectului „Storytelling that 

moves people”. 

Proiecte desfășurate cu diverse ong-uri, fundații, asociații, etc. din următoarele categorii: 

voluntariat, proiecte/programe de prevenire a consumului de droguri, pentru copiii cu pǎrinții 

plecați ȋn strǎinǎtate, pentru prevenirea abandonului şcolar, pentru prevenirea violenței ȋn mediul 

şcolar, educația ecologicǎ, educația pentru sǎnǎtate, educația civicǎ, educația globalǎ etc. 

 12.04.2022 – Proiect de voluntariat „Din dragoste pentru oameni”, în colaborare cu 

Centrul de îngrijiri paliative „Dr. Micu”, Iași. 

 21.12.2021 – organizare Activitate de voluntariat, alături de elevii clasei a X-a A. 

Coordonatori director prof. Liana Dolores Voinea, director adjunct prof. Irina Isabella 

Savin, prof. Simona Zaharia și prof. Florentina Lache. Parteneri, Parohia „Pogorârea 

Sfântului Duh” - Bucium, Iași. 

 Alte activități 

 25.06.2022 – Participare la deschiderea Târgului Național de Ceramică - „Cucuteni 5000”, 

Iași. Prof. însoțitori, dna Balan Alina și Mîndru Liliana. 

 17.05.2022 – Participare la „Gala proiectelor VET”. Prof. însoțitori, dna Calance Mădălina 

și Leițoiu Ecaterina. 

 01.04.2022 - Participare la „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – handbal băieți – 

faza județeană, LPS Iași. Prof. coord. Cristian Pascariu și Marius Neamțu. 

 Martie 2022 – Participare la „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – handbal băieți – 

faza municipală. Calificare etapa județeană. 

 Martie 2022 – Participare la „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – atletism/cros – 

faza județeană. 

 25.02.2022 – Participare la Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, etapa 

locală. 

 septembrie 2021 – ianuarie 2022, completarea fișelor de asistență la orele de Consiliere și 

orientare. Consilier educativ, prof. Mihaela Oatu. 

 14.10.2021 – organizare Activitate cu ocazia Sf. Cuvioase Paraschiva, elevii claselor IX-XII, 

coordonator prof. Simona Zaharia, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași.  

 08.10.2021 - participare Activitate outdoor Camino de Iași, în cadrul proiectului 

„Storytelling That Moves People”. Clase participante, X E și XI C. Prof. coordonatori Irina 

Doboș, Mădălina Calance și Cristian Pascariu.  
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 24.09.2021 – întocmirea graficului de asistențe la orele de consiliere și orientare, consilier 

educativ prof. Mihaela Oatu. 

Alte activități 

 Participarea elevilor la programe de vară finanțate prin Proiectul privind Învățământul 

secundar (ROSE) de către Banca Internațională de reconstrucție și Dezvoltare (Banca 

Mondială). Programele  de vară sunt organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

Iași (Facultatea de Geografie, Facultatea de Economie, Facultatea de Psihologie, Facultatea 

de Drept) în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași. 

 Desfășurarea excursie cu tematică literară cu durata de 1 zi pe traseul Iași - Ruginoasa 

Mircești-Tg. Neamț – Miclăușeni - Iași, dedicate unui număr de 30 elevi ai colegiului 

nostru. 

 Desfășurarea Proiectului: ”SKILLS DEVELOPER- DEZVOLTAREA, 

EFICIENTIZAREA ȘI VALORIZAREA EXPERIENȚELOR DE LUCRU PRIN 

OPORTUNITĂȚILE OFERITE DE PRACTICĂ, EVALUARE ȘI 

RESPONSABILIZARE ANTREPRENORIALĂ”. In cadrul proiectului participă 181 

elevi. Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Premii  obținute 

Olimpiade 

 Aria Curriculară “Tehnologii”, etapa națională 

o Premiul I - Olimpiada Națională de Turism și Alimentație, elev Ermurache Olga, clasa XII 

C - 21.04.2022 

o Premiul II - Olimpiada Națională de Textile, elev Grecu Indiana, clasa XII F - 21.04.2022 

 Aria Curriculară “Tehnologii”, etapa județeană, Domeniul: Electronică, automatizări, 

telecomunicaţii – prof. Trofin Petronel, prof. instruire practică Damian Paul  

o Premiul II – elev Lungu Alexandru, clasa a XI-a E  

o Premiul III – elev Tătaru Alexandru, clasa a XI-a E  

Aria Curriculară “Om și societate”, etapa județeană 

o Locul I - „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – Tenis de masă, etapa județeană, 

elev Albert Daniel, clasa XI G - 02.04.2022 

o Locul II - „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – Handbal băieți, etapa județeană - 

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași - 01.04.2022 

o Locul II - „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – Pentatlon individual, elev Radu 

Ingrid Elena, clasa X A - 07.04.2022 

o Locul III - „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – Pentatlon individual, etapa 

județeană, elev Miea Cătălin - Miea Cătălin, clasa X A - 07.04.2022 

o Locul I - „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – Handbal băieți, etapa municipală, 

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași - 28.03.2022 

o Locul II - „Olimpiada Națională a Sportului Școlar” – Cros, etapa județeană, elev Radu 

Ingrid Elena, clasa X A - 24.03.2022 

Concursuri 

 Premiul I - Concursul Interdisciplinar Fizică - Geografie "Ștefan Hepiteș", etapa națională, 

elev Radu Maria, clasa X E - 21.05.2022 

 Premiul II - Concursul Interdisciplinar Fizică - Geografie "Ștefan Hepiteș", etapa națională, 

elev Cojocari Anastasia, clasa X A - 21.05.2022 
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 Premiul II - Concursul Interdisciplinar Fizică - Geografie "Ștefan Hepiteș", etapa națională, 

elev Costei Andreea, clasa XI E - 21.05.2022 

 Premiul III - Concursul Interdisciplinar Fizică - Geografie "Ștefan Hepiteș", etapa națională, 

elev Iustic Ionuț, clasa XII E - 21.05.2022 

 Premiul II - Concursul online de Fizică, Chimie și Biologie "Zircon" – Fizică, ediția a II-a, elev 

Grosu Paul Alexandru, clasa X B - 5.03.2022 

 Premiul II - Concursul online de Fizică, Chimie și Biologie "Zircon" – Fizică, ediția a II-a, elev 

Murărașu Georgiana, clasa X B - 5.03.2022 

 Mențiune - Concursul online de Fizică, Chimie și Biologie "Zircon" – Fizică, ediția a II-a, elev 

Grosu Paul Alexandru, Murărașu Alexandra, clasa X B - 5.03.2022 

 Premiul III - Concursul Județean de Științe Socio-umane "Titu Maiorescu" – disciplina 

Economie, ediția XVI, elev Gumene Mihaela, clasa XI B - 09.06.2022 

 Mențiune - Concursul Județean de Științe Socio-umane "Titu Maiorescu" – disciplina 

Economie, ediția XVI, elev Fotescu Galina, clasa XI A - 09.06.2022 

 Premiul III - Concursul de Reviste școlare și jurnalistică, etapa județeană, Revista „Ani de 

liceu” a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” - 06.06.2022 

 Premiul II - Concursul "Știu și aplic", etapa județeană, elev Spiridon Lăcrămioara, Nechifor 

Ana-Maria, clasa XI KP - 09.04.2022 

 Mențiune - Concursul "Știu și aplic", etapa județeană, elev Godoroja Alexandra, Zaharia 

Andreea, clasa IX G - 09.04.2022 

 Premiul I - Concursul „Made for Europe”, etapa județeană, elev Radu Maria, clasa X E - 

15.04.2022 

 Premiul II - Concursul „Made for Europe”, etapa județeană, elev Cocieriu Adrian, clasa X E - 

15.04.2022 

 Mențiune - Concursul „Made for Europe”, etapa națională, elev Radu Maria, clasa X E - 

30.04.2022 

 Premiul I - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Mărgărit Nicoleta, Simiuc Ionela, clasa XI 

A - 8.12.2021 

 Premiul I - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Micu Bianca, Tănăsucă Ioana Mădălina, 

clasa IX A - 8.12.2021 

 Premiul II - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Puiu Andrei, Tofoi Alexandra, clasa IX A - 

8.12.2021 

 Premiul II - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Puiu Paula, Călugăru Raluca, clasa XI A - 

8.12.2021 

 Premiul III - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Cucoș Alexandra, clasa X A - 8.12.2021 

 Premiul III - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Dobrea Andreea MARIA, clasa X A - 

8.12.2021 
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 Premiul III - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Vențel Crina, clasa XI A - 8.12.2021 

 Premiul III - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Oprea Andreea, clasa XI A - 8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Sbîrn Ana-Maria, clasa X HP - 8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Crișu Alexandra Ștefania, clasa X HP - 

8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Zănoagă Liviu, clasa X HP - 8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Conțu Denisa, clasa X HP - 8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Alexa Adina, clasa XI A - 8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Radu Ingrid, clasa X A - 8.12.2021 

 Mențiune - Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic cosmopolit al Coanei Chirița, 

ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii”, elev Murărașu Georgiana, clasa X A - 

8.12.2021 

 Participare - Concurs Interjudețean - Atelier Creez, Reciclez, sunt cetățean european!, 

Liceul „Preda Buzescu”, Berbești, Rm. Vâlcea, elevii claselor IX-XI profesională - 22.12.2021 

 Participare - iChimist altfel – Concurs de eseuri în română și engleză, Rep. Moldova, elev 

Petrea Ana Maria, clasa IX LP. 

 Participare - iChimist altfel – Concurs de eseuri în română și engleză, Rep. Moldova, elev 

Radu Maria, clasa X A.  

 Premiul I - "Concursul Național de Creație Plastică", Cluj, elev Trandafir Bianca, clasa X D - 

mai 2022 

 Premiul II - "Concursul Național de Creație Plastică", Cluj, elev Papuc Andreea, clasa X D - 

mai 2022 

 Premiul II - Concursul "Junior Designer". ediția. a XIII-a. Univ. Tehnică "Ghe. Asachi", Iași, 

elev Godoroja Alexandra, clasa IX G - mai 2022 

 Premiul II - Concursul "Junior Designer". ediția. a XIII-a. Univ. Tehnică "Ghe. Asachi", Iași, 

elev Răuț Cipriana, clasa XII B - mai 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Alexa Adina, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Cotea Ana Maria, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Cotea Ana Maria, secțiunea Portret, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul II - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Cotea Ana Maria, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul II - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Cotea Ana Maria, clasa XI HP – aprilie 2022 
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 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Drișcu Bogdan, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Drișcu Bogdan, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Grijuc Paula, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul II - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Grijuc Paula, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Podariu Andra, clasa XI JP – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Cojocari Anastasia, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Ciubotaru Carina, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Cojocari Anastasia, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Rotaru Doinița, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Peisaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Ungureanu Denisa, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Guriță Ecaterina, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul II - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Guriță Ecaterina, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Radu Ingrid, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul II - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Radu Ingrid, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Tudose Georgiana, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Vențel Crina, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Cojocari Anastasia, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Rotaru Doinița, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul II - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Natură statică – Compoziție”, Clubul 

Copiilor „Spiru Haret”, Bârlad, elev Corbu Andreea, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Trucaj”, Clubul Copiilor „Spiru Haret”, 

Bârlad, elev Cotea Ana Maria, clasa XI HP – aprilie 2022 

 Premiul I - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Fotoreportaj”, Clubul Copiilor „Spiru 

Haret”, Bârlad, elev Mărgărit Nicoleta, clasa X A – aprilie 2022 

 Premiul III - Concursul județean FotoArt, secțiunea „Fotoreportaj”, Clubul Copiilor „Spiru 

Haret”, Bârlad, elev Vențel Crina, clasa X A – aprilie 2022 
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Alte premii 

 Premiul special pentru cea mai bună organizare, oferit de Juriu și de Biblioteca 

Județeană „GheorgheAsachi” Iași, Concurs Cămara Lui Păstorel – izvod gastronomic 

cosmopolit al Coanei Chirița, ediția VII, în cadrul Festivalului „Teodorenii” - 8.12.2021 

 Premiul II - Proiectul interdisciplinar județean „Călătorie pe drumul vinului”, Secțiunea 

„Arte plastice”, Mizil, elev Cozma Alina, clasa XI D - 20.04.2022 

 Mențiune, obținută de elevele Cojocari Anastasia și Bejenaru Ștefania Georgiana, la 

secțiunea Concurs „Turismul Cultural Artistic - Folclor, Tradiții, Obiceiuri, în cadrul 

Proiectului „Promovarea turismului durabil”, ediția a VI a, organizat de Liceul Tehnologic 

Economic de Turism Iași.   

 

I.4.2. Consiliere psihopedagogică 
 Activitatea desfaşurată în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică este prezentată pe 

urmatoarele domenii de activitate: 

Consiliere oferită elevilor s-a centrat pe urmatoarele:   

 cunoastere/autocunoastere, orientare scolara si profesionala; 

 probleme de integrare scolara, prevenirea/diminuarea esecului scolar; 

 probleme de relationare familiala; 

 prevenirea/diminuarea tulburarilor de comportament; 

 prevenirea/diminuarea starilor de disconfort pshic; 

 Consilierea elevilor s-a realizat in mare parte la cererea elevilor, dar si la cea a profesorilor 

diriginti si a parintilor. Elevilor li s-au intocmit dosare personale care cuprind informatii despre 

problemele cu care se confrunta, asistenta psihopedagogica acordata, proiecte de interventie 

psihopedagogica pentru cazurile speciale.  

 Consilierea elevilor a scos in evidenta urmatoarele probleme sau nevoi ale elevilor: 

 probleme familiale, climat familial nefavorabil, dorinta de autocunoastere; 

 probleme sentimentale si emotionale; 

 dificultati de invatare, insucces scolar, motivatie scolara scazuta; 

 dificultati de relationare in grup, conflicte elev-profesor, absenteism; 

 agresivitate fizica si verbala, posibilitati de afirmare si valorizare; 

Consiliere acordată părinţilor   

 Consiliere colectiva   a parintilor in cadrul sedintelor cu parintii elevilor tuturor claselor, 

insistandu-se pe imbunatatirea relatiilor dintre adolescent si parinte, prin evidentierea aspectelor 

comune dintre nivelul de expectante ale parintilor si nevoile si dorintele copiilor; aplicare si 

prelucrare de chestionare pentru parinti „Diferente de valori intre elevi si parinti”. 

Examinarea psihopedagogică a elevilor cu dificultăţi de adaptare şcolară sau performanţe 

deosebite.         

 Examinarea psihopedagogica, a urmarit cunoasterea posibilitatilor reale ale elevilor, a 

trasaturilor de personalitate, nivelul de dezvoltare  mentala, interesele si motivatia acestora  

pentru scoala, aptitudinile individuale, stima de sine. S-au evidentiat cauzele care au condus la 

scaderea randamentului scolar, la dificultatile de adaptare la mediul scolar. Aceste date au fost 

corelate cu informatiile obtinute in procesul instructiv-educativ.           

 Chestionarele si testele aplicate au explorat tipul de personalitate, climatul socio-educativ din 

scoala, interesele profesionale, preferintele pentru obiectele de studiu, aspecte privind evaluarea 
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de catre profesori a elevilor, obiectivele pe termen scurt, lung, precum si opiniile elevilor in 

legatura cu invatarea centrata pe elev. 

Preocupare pentru dezvoltarea bazei materiale si metodico-stiintifice a activitatii  

 imbunatatirea bazei de date a computerului (programe, teste psihologice) ; 

 achizitionare de materiale informative (reviste, pliante, etc) ; 

Consemnarea si evidenta activitatilor 

 existenta in cabinet a dosarelor personale ale fiecarui elev care a solicitat asistenta 

psihopedagogica; existenta in cabinet a fiselor de lucru, a foilor de raspuns ale testelor si 

chestionarelor aplicate, a proiectelor fiecarei activitati desfasurate cu colectivele de elevi, 

precum si sistematizarea datelor colectate. 
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Planul  de activitate  a psihopedagogului şcolar 

DOMENIUL OBIECTIVE PROIECTE, PROGRAME, ACTIVITATI PERIOADA OBS. 

Orientare şcolară şi 
profesională 

 Informarea şi îndrumarea elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice în 
probleme de orientare şcolară şi 
profesională 

 Afişarea informaţiilor în problema O.S.P. in funcţie de 
nevoile elevilor 

 Prezentarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic ”Ioan C. 
Stefanescu” 

permanent 

 

 Cunoaşterea personalităţii elevilor în 
vederea orientării în cariera 

 Activitățile de consiliere pentru 20 de 
elevi din clasele a XI-a, elevi care au 
probleme de comunicare în cadrul 
proiectului ROSE. 

 Colaborarea cu părinţii, profesorii prin stagii de formare 
privind activitatea de orientare 

 Prezentarea profilelor ocupaţionale 
 Consiliere individuală și de grup 
 Consiliere în cadrul modului al II-lea din cadrul proiectului 

ROSE cu temele: ,,Vreau să reușesc!” și ,,Pași pentru o 
carieră de succes” 

 Aplicare de chestionare O.S.P. 

permanent 
 
 

noiembrie 2021-
ianuarie 2022 

 

 

 Activităţi de sprijin în identificarea opţiunilor şi evaluarea 
abilităţilor 

la cerere 
 

Asistenţa 
psihopedagogică 

 Clarificarea notiunii de conflict si 
identificarea modalitatilor de rezolvare a 
conflictelor   

 Formarea unei imagini de sine adecvate 
si a unei perceptii corecte a propriilor 
capacitati si particularitati psihice 

 Optimizarea comunicarii la nivel 
relational 

 Identificarea informatiilor legate de 
climatul in care se realizeaza invatarea 

 Identificarea cauzelor care au condus la 
conflicte, precum si a metodelor 
eficiente de rezolvare a acestora 

"Modalităţi de rezolvare a conflictelor în şcoală” 
conform analizei 
de nevoi si/sau la 

solicitare 

 

 Consiliere individuală şi colectivă privind dezvoltarea 
personală 

 Identificarea caracteristicilor psihosociologice ale grupurilor 
de elevi pe probleme de comunicare, relaţionare, 
leadership, dinamica grupului etc. 

 Consiliere individuală şi colectivă în situaţii de criză 
 Derularea de activităţi/ programe de informare pe 

problematica  comportamentelor de risc 
 Monitorizarea -identificare, consiliere- violenţei scolare la 

nivelul unităţii 
 Consiliere individuală şi colectivă privind tulburările 

comportamentale şi stările de disconfort 

 
conform analizei 
de nevoi si/sau la 

solicitare 
 

 

Consilierea cadrelor 
didactice 

 Sustinerea profesorilor in procesul de 
cunoastere al elevilor  

 Crearea unui cadru favorabil 
desfasurarii orelor de curs 

 Prezentarea unor  metode moderne de lucru cu clasa de 
elevi 

 Oferirea de materiale pentru orele de Consiliere si 
Orientare. Prezentarea unor  metode de lucru cu elevii cu 
tulburări de comportament 

 Cresterea gradului de comunicare elev-profesor.  

a cerere 

 



Plan de actiune  al Colegiului Tehnic  „Ioan C. Ștefănescu” Iași 
 

 
Versiunea decembrie 2022 
 

24 

DOMENIUL OBIECTIVE PROIECTE, PROGRAME, ACTIVITATI PERIOADA OBS. 

Consilierea 
parintilor 

 Optimizarea comunicarii dintre copii si 
familie 

 Identificarea aspectele functionale si 
disfunctionale in relatia dintre copii si 
parintii acestora. 

 Consiliere colectiva a parintilor 
 Consilierea psihopedagogica a familiei/ parintelui 

la cerere 

 

 Informarea/ formarea părinţilor privind 
integrarea şcolara şi profesională a 
elevilor/ prevenirea situaţiilor de risc 
pentru copii 

 Participare la activităţi cu părinţii pe problematică specifică 
(lectorate, şedinţe cu părinţii, work- shop-uri) 

semestrial 

 

Perfecţionare  Perfecţionare metodico - stiintifica 

 Participare la comisiile metodice 
 Participare la lecţiile deschise la diriginţie 
 Cursuri de formare pe teme psihopedagogice 
 Colaborarea cu catedra de psihologie a Universitatea  „Al. I. 

Cuza” în realizarea unor studii privind adolescenţii; 

conform 
graficelor 

activitatilor 

 

Organizare 
 Preocupare permanenta pentru 

eficientizarea activitatii cabinetului de 
asistenta psihopedagogica 

 Întocmirea documentelor necesare funcţionarii optime a 
cabinetului 

 Crearea unui cadru de interacţiune pozitivă 
 Promovarea imaginii şi a activităţii cabinetului 

permanent 
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I.4.3. Situaţie financiară  
  Școala, ca și instituție de stat trebuie să ofere condiții optime de confort beneficiarilor 

procesului instructive - educativ. În acest sens, menționam câteva progrese care s-au realizat în 

anul școlar 2021 - 2022:  

 cu referire la dotarea unității școlare în perioada menționată s-au achiziționat obiecte de 

inventar în valoare totală de 93.224 lei, după cum urmează: huse si lenjerii de pat pentru 

cămin, veselă pentru servirea mesei la cantina, motocoasă, saltele gimnastica, mobilier 

școlar, etc.  

 unitatea școlară a fost dotată cu mijloace fixe, necesare bunului mers a activității:  

o extindere sistem de supraveghere exterioara, dotare echipamente cantină, spălătorie 

o calandru cu benzi alimentat cu energie electrica, mașini de spălat vase cu capotă, stație 

de calcat formata din generator de aburi si fier de calcat profesional, uscător de rufe 

profesional  

o s-au contractat lucrări investiții, RK, la clădirile aflate în administrarea unității, după 

cum urmează:  

1. Reparații capitale parter cantina 485.000 lei  

2. Proiectare şi execuţie Reparații capitale instalație electrică cămin 1 - 155.000 lei  

3. Reparații capitale paratrăsnete clădiri 55.000 lei  

4. Reparații capitale cameră frigorifică 50.000 lei  

 s-au efectuat operații financiare pe titluri după cum urmează:  

o în trimestrului III și IV al anului 2021  

1. Din credite de la bugetul local - 1.306.642 lei  

 cheltuieli materiale şi servicii - 915.000 lei  

 cheltuieli burse sociale, merit, studiu - 90.200 lei  

 cheltuieli de capital - 301.442 lei  

 cheltuieli Proiect POCU - 39.213 lei  

2. Din credite de la bugetul de stat - 5.321.708 lei  

 cheltuieli de personal - 4.759.599 lei  

 cheltuieli transport elevi - 24.925 lei  

 cheltuieli pentru burse - 537.184 lei  

3. Din venituri proprii:  

 cheltuieli materiale şi servicii - 535.705 lei  

 veniturile proprii realizate în trimestrului III și IV al anului 2021 au fost in suma de 548.371 

lei, acestea provenind din închirieri de spatii, regii, instruirea practica in ateliere, mese 

servite, după cum urmează:  

o venituri din activitatea de instruire practica a elevilor - 3.728 lei  

o venituri din mese servite in cantina si din regii - 413.111 lei  

o venituri din închirieri de spatii - 29.955 lei 

o alte venituri - 101.577 lei  

 în trimestrul I şi II din anul 2022, execuţia bugetara se prezintă astfel:  

o din credite de la bugetul local - 1.147.049 lei  

 cheltuieli de personal - 0 lei  

 cheltuieli materiale şi servicii - 464.938 lei  

 cheltuieli burse sociale, merit, studiu - 357.183 lei  
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 cheltuieli de capital - 168.000 lei  

 cheltuieli Proiect POCU - 156.928 lei  

o din credite de la bugetul de stat - 7.157.862 lei  

 cheltuieli de personal - 6.483.833 lei  

 cheltuieli pentru burse - 614.580 lei  

 cheltuieli naveta elevi - 59.449 lei  

 cheltuieli cu dobânzile - 0 lei 

 

I.4.4. Disfuncţionalităţi 
 scăderea populatiei şcolare (PRAI, PLAI) 

 influenţa părinţilor privind alegerea carierii profesionale de către elevi, în detrimentul 

învăţământului tehnic  

 activitatea de orientare si consiliere a elevilor la nivelul scolilor generale nu este favorabila 

ănvăţămîntului tehnologic 

 unele aspecte negative privind orientarea si consilierea profesionala a elevilor la nivelul 

şcolii  si motivarea acestora pentru angajare la finalul studiilor liceale 

 implicare minima a agentilor economici in activitatea de orientare profesionala a elevilor  

 sprijin insuficient din partea parintilor  

 situatia materiala precara a elevilor care fac naveta zilnic 

 un procent ridicat dintre elevi provin din familii cu o situatie materială precară, mai ales din 

mediul rural, familii numeroase, fără venituri (67,64% dintre elevi au domiciliul stabil în 

mediul rural; 18,69% dintre elevi beneficiari ai programului național de protecție socială 

Bani de liceu; 2,67% dintre elevi beneficiari de burse sociale) 

 mediul familial defavorizat al elevilor (familii dezorganizate, cazuri de divorț, alcoolism) 

 dezinteresul elevilor și al părinților față de școală în familii cu un slab model educațional 

 elevi cu părinți plecați în străinătate care rămân singuri sau în grija unei rude  

 situații de repetenție repetate 

 elevi proveniți din centre de plasament 

 renunțarea la studii pentru a intra pe piața muncii 

 un număr tot mai mare de elevi cu vârsta de peste 16 ani muncesc part - time sau full – 

time  pentru a se susține în timpul anului școlar și nu doar în perioada vacanțelor, acest 

lucru influențând frecvența zilnică, dar și situația școlară.  

 un alt factor important care influențează negativ rata de participare dar și de promovare a 

bacalaureatului este nivelul inițial scăzut de pregătire cu care întră în ciclul liceal elevii 

noștri, absolvenți de gimnaziu.  

În aceste condiții  promovabilitatea la examenul de bacalaureat a scăzut constant, chiar dacă  

profesorii școlii fac eforturi  pentru susținerea de  ore de pregătire suplimentară, gratuite, cu elevii 

claselor terminale.  

 elevii noștri provenind marea lor majoritate din medii sociale defavorizate nu-și pot susține 

financiar ore de pregătire individuală la disciplinele de bacalaureat. 

Pornind de la principiile și misiunea instituției, care conduc întreaga activitate a școlii: 

 Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie de calitate, complexă și europeană 

(formală, nonformală, life long learning);  
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 Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextual descentralizării sistemului 

educaţional;  

 Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale și a incluziunii;  

 Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, comunitate, soluțiile 

viabile  identificate, atât prin analize proprii, dar şi de elevi şi membrii comunităţii la 

întâlnirea organizată în şcoală, în vederea rezolvării problemelor școlii care să le permită 

tinerilor să devină cetățeni activi, responsabili, independenți și să își găsească un loc de 

muncă motivant sau să își continue studiile în învățământul superior  vor viza: 

 completarea cunoștințelor dobândite în timpul procesului instructiv-educativ  prin 

efectuarea unui număr mai mare de ore de pregătire suplimentară la disciplinele la care 

elevii vor susține examen de bacalaureat, obiecte la care înregistrează lacune; 

Risc posibil: participarea scăzută la aceste activităţi   

Soluţie:   

 oferirea de rechizite şi supliment de masă pentru elevii participanţi; 

 organizarea de activități extracurriculare sustenabile și atractive, complementare 

activităților formale de predare-învățare-evaluare pe bază de parteneriate ferme cu alte 

instituții, excursii, activități tip ”școală după școală”; 

 motivarea pozitivă a participării pentru creșterea sentimentului de apartenență la o școală 

atractivă și prietenoasă; 

 creșterea responsabilizării cadrelor didactice, monitorizarea stării sistemului pentru 

prevenirea timpurie a crizelor și identificarea periodică a modificărilor în ceea ce privește 

factorii de abandon școlar; 

 consilierea elevilor cu absenteism ridicat sau cu risc de abandon, precum și a celor cu 

rezultate slabe de către profesori diriginţi și psihologul școlar; 

 întâlniri cu foști elevi ai școlii care pot fi atrași să își prezinte istoriile de viață în „mini-

conferințe”, în care dialoghează cu actualii elevi; 

 implicarea administrațiilor locale și a ONG-urilor de profil prin acțiuni de voluntariat în care 

elevii de liceu, proveniți din rândul celor  cu risc ridicat de abandon să participe în 

programe de suport pentru bătrani, copii și familii aflate în nevoie. 

Risc posibil - lipsa unor dotări moderne care să faciliteze accesul la educaţie, motivând elevii 

Soluţie:  modernizarea bazei didactice prin achiziționarea unor echipamente IT. 
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Capitolul II 

Analiza nevoilor 
 

II.1. Analiza mediului extern 

II.1.1. Analiza profilului economic 

 Evaluarea clara a mediului extern a avut  in vedere colectarea si analiza  datelor privind mediul 

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

prognozarea activitatii scolii.                  

 La propunerea planului de școlarizare pentru anul in curs s-a ținut cont de solicitarile pietii 

fortei de munca (profilele din planul de scolarizare reprezinta 51% din necesar, pentru perioada 

luata in calcul). Pe lânga domenii traditionale, un sector cu potential ridicat pentru viitor poate fi 

considerat IT-ul şi cercetarea ştiintifica in domeniu. Se poate anticipa o crestere remarcabila si in 

domeniul serviciilor, cu precadere in turism, care are valente culturale deosebite la nivelul 

judetului nostru.  

 Din analiza demografica rezulta urmatoarele prognoze la orizontul 2030 (conform Plan Local 

de Acţiune pentru Învăţământ - PLAI ): 

 Scǎderea populaţiei preșcolare și şcolare cu 9,2 respectiv 34,5%.  

 Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0 -14 din mediul 

rural de la 59,1% în 2015 la 54,8% în 2018 și 52,86 în 2019, ponderea vârstei 15-19 ani din 

rural menținându-se cam la fel cca 64%.  

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

de 2013- 64,2%)  

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

– 59,1%)  

 Rata de substituire este de 0,99 (în scădere faţă de anul precedent- 1,27).  

 Se remarcă faptul că și la grupele de care suntem interesați, respectiv 0-14 și 15-19 ani, există 

copii care și-au stabilit domiciliul în județul Iași, în anul 2017 cifra crescând aproape de trei ori față 

de 2016, acest fapt putând însemna că ar trebui luați în calcul la proiectarea planului de 

învățământ. 

Această analiză implică o serie de măsuri necesare:  

 Adaptarea Planurilor de şcolarizare la scǎderea populaţiei şcolare;  

 Utilizarea eficientǎ a infrastructurii prin abordarea diversificatǎ a formelor alternative de 

învǎţǎmânt ex: seral, frecvenţǎ redusǎ, Formare Profesionala Continuǎ, dezvoltarea 

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

doua şansǎ”, “ Şcoala de varǎ” - promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi;  

 Dezvoltarea unei oferte de formare profesionalǎ în dialog cu beneficiarii pentru a rǎspunde 

cerinţelor actuale ale locurilor de muncǎ;  

 Dezvoltarea de calificǎri specifice solicitărilor beneficiarilor de forță de muncă și în 

concordanță cu nevoile acestora;  

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

ponderii acestei populații în detrimentul populației școlare;  
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 Având în vedere pǎtrunderea tehnicii din ce în ce mai mult şi în spaţiul rural, ar fi de 

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

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

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

sponsorizări, modificări legislative etc.) pentru îmbunătățirea accesului populației școlare 

din mediul rural la un învățământ de calitate.  

Analiza comparativă pe ocupaţii a somajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 

 Datele furnizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din regiune cu privire 

la evolutia locurilor de munca vacante, respectiv a numarului de someri inregistrati, dintre care 

distinct pentru somerii proveniti din rândul absolventilor. 

 În anul 2020 angajatorii au declarat, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, un număr de 12.715 locuri de muncă vacante, în uşoară 

scădere comparativ cu anul 2019 (17.271). 

 
Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) 2021-2025 

 Anul 2020 a fost unul atipic din punct de vdere al activităţilor care au fost desfăşurate de 

funcţionarii din cadrul AJOFM Iaşi în sensul că pe lângă activităţile curente au apărut sarcini noi.  

Aceste noi activităţi au fost determinate de contextul pandemic şi de pachetele legislative 

aprobate de Guvern pentru prevenirea şomajului. Măsurile de stimulare a angajatorilor cum ar fi 

şomajul tehnic, acordarea unei indemnizaţii de 41,5% angajatorilor, plata parinţilor care stau acasă 

cu copii sau plata angajatorilor care au redus timpul de lucru a salariaţilor până la 50% au făcut ca 

volumul de muncă să crească cu 50%. 

 Anul 2021 a însemnat un an al angajărilor în domenii precum IT, producţie, construcţii sau 

retail / trendul recrutărilor pentru acest segment se va păstra şi în 2022.  

 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, dar şi a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 

a constituit o prioritate pentru SPO / va reprezenta o provocare şi în anul 2022.  

 Rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric (din 1991) respectiv 2,56% / în anul 2021 

se prognozează o polarizare a acesteia în jurul valorii de 3%.  

 Au fost mediate 8.213 contracte de muncă.  

Principalele constatari din analiza evolutiei la nivelul ocupatiilor relevante pentru 

învățământul tehnologic 

  Analizand cererea si oferta remarcam ca: profilul dominant la nivelul judetului al cererii de 

forta de munca in ordinea numarului de locuri de munca vacante la nivel judetean este dat de 



Plan de actiune  al Colegiului Tehnic  „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

 Versiunea decembrie 2022 30 

urmatoarele domenii: servicii, confecții, constructii, industrie, sănătate și asistență socială. Din 

perioada analizata se desprinde dinamica pozitiva a ocupatiilor relevante pentru profilul servicii 

cu tendinta de crestere. Profilul se bucura de o balanță favorabilă - locuri de munca-someri. 

 În realizarea planurilor de școlarizare trebuie avut în vedere că ponderea IPT (conf. PRAI si 

PLAI), din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional să fie cuprinsă între 50-60% pentru filiera 

tehnologica, repartizată astfel: resurse naturale și protecția mediului - 22%, industrie/profil tehnic 

- 49% și servicii - 29%, din care:  40% pentru calificări de nivel 4 (absolvenți de liceu tehnologic), și 

60% pentru calificări de nivel 3 (absolvenți de învățământ profesional).  

 În acest sens, planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei şi proporţional 

cu nevoile pieţei muncii ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, 

importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.  

Repartizarea opțiunilor - Învățământ liceal  

 Din totalul opţiunilor exprimate pentru unităţi de învăţământ de stat din judeţul Iaşi (28.169 

opţiuni), 25.756 (91,43 %) sunt pentru învăţământul liceal, iar 2.413 (8,57 %) sunt pentru 

învăţământul profesional, distribuția pe filiere prezentându-se după cum urmează: 

 Față de repartizarea opțiunilor de anul trecut, se constată o creștere cu aproximativ 7 procente 

pentru filiera teoretică, ca urmare a unei scăderi corespunzătoare pentru filiera vocațională; 

pentru filiera tehnologică, rezultatele se mențin aproape la același nivel.  

 În cadrul filierei teoretice, din 18.742 opţiuni, 10.278 opţiuni (54,84 %) sunt pentru profilul 

real şi 8.464 opţiuni, adică 45,16 % pentru profilul uman. Spre deosebire de anul şcolar trecut, se 

constată o uşoară creștere a ponderii opţiunilor pentru profilul uman cu cinci procente în 

defavoarea profilului real.  

Situaţia pe categorii de clasă se prezintă astfel:  

 Matematică - informatică = 5.535 de opţiuni, respectiv 49,61 % din totalul opţiunilor 

pentru profilul real, în scădere cu peste trei procente faţă de situaţia înregistrată anul 

trecut;  

 Ştiinţele naturii = 5.622 de opţiuni, reprezentând 50,39 %, din totalul opţiunilor pentru 

profilul real;  

 Filologie = 6.440 de opţiuni, adică 70,04 % din totalul opţiunilor pentru profilul uman;  

 Ştiinţe sociale = 2.754 de opţiuni, adică 29,96 % din totalul opţiunilor pentru profilul uman. 

La profilul uman, raportul dintre cele două categorii de clasă se menţine la fel ca în anul 

anterior.  

 
Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) 2021-2025 
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Repartizarea opţiunilor la nivelul filierei tehnologice este următoarea:  

 profilul tehnic = 2.449 de opţiuni (34,08%) din totalul opţiunilor exprimate pentru filiera 

tehnologică, comparativ cu anul trecut, când s-au înregistrat 28,15% de opţiuni;  

 profilul servicii = 3.714 opţiuni (51,69 %), în scădere față de 57,57 %;  

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului = 1.022 opţiuni (14,22 %), similar cu 

rezultatele anterioare.  

 
Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) 2021-2025 

Profilul servicii:  

 în cadrul acestui profil, se detașează opțiunile elevilor pentru domeniul economic, cu 

aproare 50% din totalul preferințelor exprimate, urmat de domeniul turismului și 

alimentației publice (27,73%), comerțului (17,18%) și esteticiii și igienei corpului omenesc 

(5,81%). 

 
Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) 2021-2025 

Învățământ profesional  

 Din totalul opțiunilor formulate, 4.994 reprezentând 14,3 %, sunt pentru clase din cadrul 

învățământului profesional de stat și dual, cu o creştere de 5,73 % faţă de situaţia înregistrată la 

simularea de anul trecut.  

 Numărul mai mic de opțiuni pentru această formă de învățământ se explică, în parte, prin 

participarea redusă la sondaj a elevilor din școlile gimnaziale din mediul rural, (de amintit doar 

faptul că aproape 700 de elevi de la sate nu au participat la simulare, inclusiv elevi care au în 

localitate şcoală profesională).  

Repartizarea opţiunilor pentru învăţământul profesional de trei ani se prezintă astfel:  

 profilul tehnic – 56,54 % din totalul opţiunilor, distribuite pe domenii astfel:  
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Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) 2021-2025 

 profilul servicii, reprezintă 30,19% din totalul opţiunilor pentru învăţământul 
profesional, distribuţia pe domenii fiind următoarea  

 
Plan Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI) 2021-2025 

La profilul servicii, cele mai solicitate calificări profesionale sunt: 
 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 579 opţiuni 
 Comerciant vânzător – 371 opţiuni 
 Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 286 opţiuni 
 Cofetar patiser – 235 opţiuni 

 Oferta educațională pentru clasa a IX-a de liceu și învățământ profesional, propusă de unitățile 

de învățământ, fundamentată pe baza solicitărilor de la operatorii economici, a fost analizată de 

conducerea I.S.J. împreună cu inspectorul pentru discipline tehnice și inspectori de la 

compartimentul management, conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2021 -2022, aprobată prin O.M.E.N. 

nr. 5090/2019. 

 Analizând propunerile ISJ și cerințele agenților economici, întocmim anual planul de 

școlarizare, cât mai realist și corect, raportat la faptul că prin  structura organizatorică a școlii, 

putem asigura calificări diferite, solicitate de piața forței de muncă (am ținut cont de faptul că 

cerințele pentru învățământ profesional reprezintă 35% din totalul locurilor pentru clas a IX-a). 

 

II.2. Analiza mediului intern 

Descrierea grupurilor de interes  

 Intr-o acceptiune generala, in jurul scolii se formeaza grupuri de interese, care uneori pot 

deveni antagonice, dar printr-o activitate competenta a consiliului de administratie al scolii 
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acestea se pot armoniza. Principalele grupuri de interese, a caror pozitie si evolutie poate fi 

evidentiata, sunt centrate pe: elevi, părinți, comunitate locală 

Din studiile realizate pe aceasta tema se desprind urmatoarele concluzii:  

 Elevii asteapta de la școală - ca prin educație să poată dobândi un statut socio-economic 

consistent, un curriculum școlar cat mai putin încărcat, tintit pe deprinderile si dezvoltarea 

aptitudinilor necesare in specializarea urmata, conditii cat mai bune de invatare.  

 Școala solicita de la elevi - să fie receptivi, sa manifeste interes si sa-si dezvolte 

personalitatea, sa cunoasca si sa respecte regulamentul scolar, să facă cunoscut numele 

școlii in momentul atingerii performanței. 

 Parinții asteapta de la școală - să le fie respectate opțiunile, scoala sa-i pregateasca pe 

elevii pentru insertie sociala,  scoala sa gaseasca si sa adopte coordonantele personalitatii 

fiecarui elev si sa actioneze in directia realizarii lor.  

 Scoala solicita de la parinti - colaborare, sprijin, receptivitate, implicare in rezolvarea 

problemelor scolii  

 Comunitatea așteapta de la școală - cetățenii educati, adaptati si adaptabili, receptivitate 

la nevoile sale, recunoasterea efortului depus a valorii personale, aprecierea efortului 

suplimentar, ambianță pozitivă de înțelegere și respect.  

 Școala așteaptă de la comunitatea locală - implicare și receptivitate in realizarea 

obiectivelor scolii, recunoasterea importantei institutiei in viata comunitatii, popularizarea 

rezultatelor bune. 

 La liceu zi/seral, prin cultura generala, se urmareste sa se asigure capacitati de analiza si de 

interpretare a unor fenomene sociale si culturale manifestate pe plan national, european si 

mondial, precum si educarea abilitatilor-cheie: de comunicare, antreprenoriale, matematice si de 

orientare profesionala, necesare pentru o posibila integrare a absolventului pe piata muncii. 

 Competentele de profesionalizare, prin care se urmareste obtinerea unor calificari, sunt 

dobândite printr-o structura modulara a ariei curriculare tehnologii, din trunchiul comun al 

planului de invatamânt, la care se adauga module de aplicatii de laborator si de instruire practica. 

 Pregatirea este proiectata intr-un numar variabil de module, conditionate de numarul de 

credite prevazute de unitatile de pregatire tehnica, generale si specializate, din SPP-uri. 

  

II.2.1.Strategia şcolii 
Strategia scolii este racordata la obiectivele reformei in curs de desfasurare 

SCOP OBIECTIV ACTIVITATI 

1. Proiectarea prin 
organizarea   activitatii 

scolare 

a) Structurarea domeniilor de 
calificare in concordanta cu 
nevoile comunitatii; 

 Studiul pietii; 
 Proiecte de colaborare; 
 Elaborarea ofertei de pregatire profesionala; 
 Popularizarea scolii; 
 Fundamentarea planului de scolarizare; 
 Asigurarea calitatii OSP si consiliere 

profesionala; 

b) Proiectarea ofertei curriculare 
proprii scolii in functie de 
interesele elevilor de cerintele 
sistemului educativ si economic 
european 

 Activitate de orientare scolara si profesionala; 
 Consiliere curriculara; 
 Consultare elevi, parinti, agenti economici; 

c) Dezvoltarea bazei materiale,  
gestionarea si atragerea de noi 
surse financiare prin identificarea 

 Folosirea eficienta a spatiilor scolare; 
 Diversificarea surselor de finantare; 
 Stabilirea strategiei de investitii; 
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SCOP OBIECTIV ACTIVITATI 

si derularea de proiecte cu 
finantare externa (ROSE) 

 Mentinerea filierelor existente si infiintarea 
unor noi specializari cerute de piata muncii; 

d) Cresterea exigentei privind 
calitatea actului didactic 

 Analiza rezultatelor obtinute de elevii nostri la 
examene de absolvire, bacalaureat si admitere 
in invatamântul superior; 

 Formare de atitudini; 

e) Reorganizarea procesului didactic 
prin prisma cresterii calitatii 
educatiei 

 Interrelationarea pregatirii de cultura generala 
cu pregatirea de specialitate si cu instruirea 
practica, in vederea obtinerii competentelor 
descrise in standardele de pregatire 
profesionala; 

 Participarea la activitati de perfectionare a 
cadrului didactic 

2. Formarea psiho-
pedagogica si 

perfectionarea in 
specialitate 

a) Utilizarea metodelor didactice 
moderne; 

 Informare; 
 Aplicarea metodelor active de invatare; 
 Utilizarea de activitati independente de 

invatare, invatare diferentiata; 
 Realizarea de lectii cu activitatea centrata pe 

elev ; 

b) Flexibilitate; 
 Organizarea unor lectii model privind utilizarea 

calculatorului in procesul didactic; 

c) Utilizarea noilor tehnologii 
informatice. 

 Initierea profesorilor in informatica; 
 Stagii de perfectionare pentru profesori; 
 Asigurarea calitatii predarii-invatarii; 
 Utilizarea eficienta a resurselor bazei materiale; 
 Marketing educational; 
 Elaborarea C.D.L.-urilor 
 Dezvoltarea aplicatiilor informatizate; 
 Integrarea calculatorului in lectii; 

3. Intarirea legaturii cu 
comunitatea, privind 
dezvoltarea relatiei 
educatie-societate 

a) Colaborarea cu consiliul local pe 
baza de contract; 

 Popularizarea strategiei de dezvoltare; 
 Implicarea in viata scolii; 
 Implicarea consiliului parintilor; 
 Implicarea cabinetului de asistenta psiho-

pedagogica in educatia pentru societate; 
 Noi proiecte educationale; 

b) Cooperarea cu alte institutii si 
organizatii. 

4.Racordarea cu 
invatamântul 
european 

Schimburi de experienta cu tema si 
colaborare cu parteneri externi, 
accesare de programe cu fonduri 
externe (proiect ROSE) 

 Instruire practica; 
 Intretinerea si dezvoltarea relatiilor existente 

(cu Franta, Italia); 
 Initierea unor noi programe LDV, Comenius, 

asistent Comenius de limba. 

 
II.2.2. Rezultatele elevilor 

Actiuni derulate la nivelul scolii pentru: 

Implicarea elevilor in obtinerea feed-back-ului si evaluarea propriului progres scolar:  

 elaborarea, aplicarea si centralizarea-valorificarea unui chestionar complex de evaluare a 

scolii aplicat pe un esantion reprezentativ privind diverse aspecte ale procesului instructiv-

educativ: dotare, atitudinea scolii fata de elevi si fata de parinti, calitatea procesului 

instructiv-educativ, eficienta evaluarii etc 

 implicarea elevilor în proiectul ROSE, cu scopul creșteri interesului și a motivației pentru 

învățare și au conștientizat necesitatea promovării examenului de bacalaureat. Aceștia au  

înregistrat un număr scăzut de absențe  la clasă,  iar prin activitățile remediale desfășurate 

alături de profesori au  reușit să își depășească condiția, să participe constant și activ la 

ședințele de pregătire și  o parte dintre ei să promoveze examenul de bacalaureat. Din cei 
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60 elevi din clasa aXII-a implicati in proiect 40 au promovat examenul de bacalaureat, 

acestia considerand utile sedintele de pregatire remediala si activitatile desfasurate. 

 elaborarea si completarea periodica a fisei de observare a progresului scolar care a devenit 

un instrument eficient de evaluare, autoevaluare si stabilire a punctelor tari si a celor slabe 

in parcursul scolar al elevului pe discipline   

 eficientizarea metodelor si instrumentelor moderne de invatare prin folosirea in evaluarea 

formativa a procedurilor de autoevaluare, autoapreciere si automotivare, in rândul elevilor 

 organizarea de pretestari interne la disciplinele cuprinse in examenele finale (romana, 

matematica, disciplinele de specialitate) si a pretestarilor  oficiale, in urma carora s-au 

desfasurat activitati de feedback si imbunatatire a parcursului scolar 

 elaborarea si implementarea graficului si a programelor (inclusiv a planificarilor) orelor de 

consultatii ale profesorilor de cultura generala si de specialitate pentru examenul de sfarsit 

de ciclu si pentru elevii cuprinsi in programe individualizate 

 elaborarea si implementarea graficului orelor de consultatii ale indrumatorilor de proiect 

pentru clasele a XII-a, liceu tehnologic,  in vederea sustinerii proiectelor de atestare a 

competentelor profesionale. 

Elaborarea si implementarea programelor de imbunatatire si valorificare a nivelului de pregatire 

scolara 

 diagnosticarea, in urma feedback-ului permanent realizat prin diverse metode 

(chestionare, evaluare initiala, sumativa, portofoliu, autoevaluare), a nivelului de pregatire 

scolara si profesionala a elevilor cuprinsi in programele de invatare propuse de scoala  

 elaborarea si implementarea unor programe de imbunatatire pentru elevii ce inregistreaza 

un nivel scazut al performantelor sau sincope in pregatirea de baza sau de specialitate din 

motive obiective sau subiective (corigenti, nivel scazut de adaptare, nivel scazut al 

motivatiei scolare, probleme de sanatate, CES, probleme familiale, naveta etc)  

 elaborarea si implementarea unor programe de valorificare a potentialului ridicat pentru 

elevii ce inregistreaza rezultate foarte bune in diverse programe de invatare propuse in 

scoala (pregatire intensiva pentru olimpiade la disciplinele de cultura generala si la cele 

tehnice). 

Încurajarea elevilor în asumarea responsabilității pentru propriul progres, succes și certificare 

școlară (analizarea situatiei la invatatura pe parcursul anului scolar 2017-2018/2018 – 2019/2019 

– 2020/2020-2021/2021-2022), activitate din care au reieșit urmatoarele concluzii: 

 fiind preocupati în mod continuu de situația socio-profesionala a elevilor si dupa absolvire, 

detinem date concrete privind realizarile si implinirile acestora. astfel, despre promotia 

2021-2022, putem spune ca, dintr-un numar de 153 de absolventi, 40% continua studiile, 

49% sunt angajati in domeniul/specializarea in care au finalizat studiile sau in alt domeniu, 

0.6% sunt șomeri și doar 0.5% au plecat din țară; 

 concretizarea rezultatelor foarte bune a constat in acordarea unor burse de studiu; 

 popularizarea si recompensarea rezultatelor la olimpiadele si concursurile scolare; 

 popularizarea si recompensarea rezultatelor obtinute in activitatile extrascolare. 
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Rezultatele elevilor  absolventi au fost urmatoarele: 
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I.2.3. Resurse umane 
 În anul școlar 2021 – 2022, personalul angajat în unitate este reprezentat astfel: 

  
Titulari Total 

titulari 

Suplinitori Supl 
nec 

Total 
supl 

Pens 
Total 
gen Dr Gr.I Gr.II Def F.g Dr Gr.I Gr.II Def F.g 

Profesori 5 22 4 6 1 38 1 1 1 1 1 0 5 0 43 

Ingineri 2 9 0 1 1 13 0 0 0 3 2 0 0 1 19 

Maistri 
instr. 

0 5 0 4 3 12 0 0 0 1 7 3 0 1 24 

TOTAL 7 36 4 11 5 63 1 1 1 5 10 3 5 2 86 

 De remarcat este faptul că pondere cadrelor didactice cu doctorat și gradul didactice (I și II), 

este mare. 

 

II.2.4. Resurse materiale 

 Resursele materiale de care dispune unitatea permit realizarea obiectivelor educationale 

propuse, datorita existentei unui numar mare de spatii de scolarizare, cantina, camin, ateliere. 

Capacitati functionale:        

Școala:   

 Nr. sali clasa - 19   

 Nr. laboratoare - 7   

 Sala festivitati  - 1    

 Biblioteca - 1 

 Cabinet psihopedagogic - 1  

 suprafata construita - 1542 mp 

 suprafata desfasurata - 4784 mp 

 spatii functionale - 27     

Sala de sport:           

 suprafata construita - 600 mp 

 suprafata desfasurata - 600 mp   

Ateliere de microproductie  

Atelier  nr.1 - confectii-tricotaje 

 8 - microateliere confectii cu 54 masini de cusut:  

 1 - masina tricotat ciorapi; 

 4 - masini triplok; 

 1 - masina montat gulere; 

 instalatie de calcat  

 masina de tesut cu suveica 

Atelier tesatorie: 

 6 - masini de tesut STB  

Atelier  nr.2 

 1 - microatelier creatie 

 1 - atelier mecanic 

 2 - ateliere tricotaje masini rectilinii si circulare 
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 1 - microatelier tesatorie 

 1 - masina de tesut Somet  

 1 - microatelier preparatie 

 1 - urzitor in benzi  

Atelier  nr.3 -  Estetica si igiena corpului omenesc  

 dotat cu: aparate ras 5 capete Lamarque, brici bataturi titan, cleste pedichiura Revlon, 

forfecuta cuticule fussy, masina tuns, oglinda 45*60 fara spot, pelerine, scaun, set ap 

tuns+trimemer nazal, set manichiura lamarque, uscator par team ht471, casca ionica, scafa 

de spalat, sterilizator, boiler electric. 

Atelier  nr.4 - turism si alimentatie 

 dotat cu: aragaz 343050, butelii aragaz, cleste inghetata, cleste paine, cratita emailata, cutit 

paine, farfurii, fructiere, boluri, platouri, pahare, mixer Philips hr 1453, racitor 

Baukuechet300l, servici cafea, servici ceai, servici compot, servici peste, servici masa, set 

bucatarie inox 6p, set tacim inox 24p, uscator vase  

Camine 

Caminul  nr. 1 

 nr. camere – 80 

 suprafata construita – 832mp 

 suprafata desfasurata – 3325mp 

Caminul  nr. 2 

 nr. camere – 80 

 cabinet medical 

 cabinet stomatologic 

 suprafata construita – 721mp 

 suprafata desfasurata – 3053mp 

Cantina 

 capacitate – 1200 locuri 

 nr. mese servite – 600×3/zi 

 suprafata construita – 1800mp 

 suprafata desfasurata – 3600mp 

Alte anexe         

 magazii 

 magazin pentru prezentarea si  desfacerea  produselor executate in atelierele scoala. 

Resursele financiare provin de la: 

 bugetul de stat – 70 % 

 alte resurse (sponsorizari, donatii, inchirieri de spatii, prin implicarea parintilor, productie 

realizata in atelierele scolii, servicii) – 30 % 

Calificari si curriculum      

Scoala a intreprins o serie de actiuni pentru alegerea calificarilor, dintre care: 

 studii de piata 

 studii de resurse umane referitoare la tendintele locale 

 analiza pe baza de chestionare  

 scrisori de sprijin din partea angajatorilor 

 consultarea planurilor regionale de actiune pentru invatamant - PRAI 
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 consultarea planurilor locale - PLAI 

 Dotarea materiala de care dispune scoala si resursele umane permit dezvoltarea abilitatilor 

transferabile care asigura mobilitatea profesionala, conform cerintelor actuale prin actiuni 

specifice (vezi Planul operational). 

 

II.2.5. Parteneriate şi colaborare   

Dintre proiectele derulate in acest an scolar specificam: 

1. Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al parintilor privind: 

 Acordarea unor burse elevilor cu merite speciale – Bursa „Ioan C. Stefanescu” 

 Cazare si program educational pentru elevi fara posibilitati financiare 

 Cadru favorabil desfasurarii sistemului de predare-invatare. 

 Pentru elevii care isi desfasoara activitatea practica la diversi agenti economici, echipa de 

mediere scolara a reusit si stimularea financiara a lor pe langa dobandirea competentelor 

specifice, precum si angajarea lor ulterioara, astfel incat se faciliteaza tranzitia scoala-viata activa. 

2. Un alt domeniu al activitatii noastre il reprezinta parteneriatul cu agentii economici, modalitate 

importanta de pregatire a elevilor in concordanta cu cerintele productiei si exigentele impuse de 

catre piata fortei de munca. 

 Mentionam in acest sens colaborarile cu: SC Iasiconf SA,  SC CIM SRL, Mitropolia Moldovei si 

Bucovinei – caminul Teologic,  SC Palia SRL, SC Cavalerul Medieval, SC Casa Lux Bucium SRL, SC 

Mery Stil, SC Katy Fashion SRL, Salon Ioana Look, SC Delia Stil, Salon Class, Salon Venus, Salon 

Corina, SC Vorona Cyo SRL, SC Angiolino Ella SRL, SC Eliza Stil SRL, SC Dabo Food SRL, Restaurant 

”Casa cu brazi”, SC Pensiunea Paun, SC Elyon`s Agency SRL, SC Matia Star SRL, SC Beer Garden SRL, 

Restaurant „Boltile Domnesti”, Restaurant Bellaria” – Complex Onyx, Restaurant „Unirea”, 

Restaurant „Cavalerul Medieval”, SC Unita Turism, Design Construct, SC Apollo SRL, EA Design SRL, 

SC Princto SRL, Facultatea Textile-Pielarie Iasi. 

Parteneriatul cu agentii economici asigura: 

 Pregatirea practica a elevilor la nivelul impus de standardul de pregatire profesionala in 

meserie si constituie o modalitate de verificare a modului in care elevii au dobandit 

competentele profesionale specifice meseriei. 

 Aprovizionarea  cu materii prime si materiale necesare desfasurarii procesului de productie, 

in care  elevii sunt implicati in mod direct, dar si posibilitatea de obtinere a veniturilor 

proprii. 

 Insertia in productie a absolventilor si feed-back-ul calitatii pregatirii profesionale a 

acestora. 

 Colaborarile cu Universitatea Tehnica ˝Gh.Asachi˝, Universitatea ˝Al.I.Cuza˝, Casa Corpului 

Didactic, permit profesorilor si scolii sa realizeze programul de pregatire pentru obtinerea gradelor 

didactice si a doctoratului.  

 Experienta cadrelor didactice din scoala a permis cooptarea profesorilor scolii ca metodisti, 

indrumatori ai practicii pedagogice a studentilor si a cadrelor din invatamantul postuniversitar. 

Colegiul Tehnic ˝Ioan C. Stefanescu˝ Iasi este centru de perfectionare a maistrilor instructori din 

domeniul industriei usoare, in Moldova. 
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II.3. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Distincția de Școala Europeană - ultima distincție primită -  în 2018 -
2021 
Nivel superior de certificare IES – BBB (Highly erudite and 
professionally managed - instituție extrem de erudită și gestionată 
profesional); 
Bază de practică pedagogică; 
În urma evaluării externe periodice, Consiliul ARACIP, prin 
hotararea nr. 5/10.07.2015 acorda calificativul „excelent” la 3 
indicatori și „foarte bine" la restul indicatorilor (punctajul total 
fiind de 132 din 172 posibile) 
 Personal calificat 100%, număr mediu de elevi/cadru; 
 Corelarea ofertei școlare cu cererea pieții forței de muncă, prin 

propunerea de clase pentru noi profile solicitate (lucrator in 
alimentatie, igiena estetica corpului uman, lucrator in 
poligrafie); 

 Consultarea cu agenții economici pentru realizarea 
curriculumului în dezvoltare locală; 

 Cadre didactice cu experiență în pregatirea și dezvoltarea 
personală și profesională a educabililor; 

 Organizarea de cursuri de formare continuă a profesorilor și 
maiștrilor instructori, in colaborare cu ISJ, C.C.D; 

 Participarea profesorilor în calitate de cursanți la cursurile de 
formare la nivel local, regional și național, respectiv 
internațional; 

 Participarea și obtinerea de premii la Olimpiada Națională - 
disciplinele din aria Tehnologii - domeniul Industrie textilă și 
pielărie, respectiv igiena și estetica corpului omenesc, cât și la 
olimpiade și concursuri școlare din celelalte arii curriculare; 

 Continuarea studiilor pentru un număr mare de absolvenți la o 
formă de învățământ universitar sau potliceal și sprijinirea 
celorlați elevi în obținerrea unui loc de muncă la partenerii de 
practică; 

 Centru de perfecționare a maiștrilor instructori în domeniul 
textil pe Moldova; 

 Monitorizarea inserției socio-profesionale a absolvenților din 
învățământului profesional – domeniile textile pielarie, turism 
si alimentatie,  estetica si igiena corpului omenesc, și 
continuarea studilor la învățământ seral; 

 Monitorizarea absențelor a determinat reducerea riscului de 
abandon școlar și creșterea frecvenței la ore; 

 Implicarea și participarea elevilor la concursuri școlare,  
olimpiade, simpozioane judetene și naționale a condus la 
obținerea unui număr mare de diplome si premii; 

 Bursa „Bani de liceu” motivează elevii pentru a-și continua 
studiile; 

 Bursa specială „Ioan C. Ștefănescu” sprijină elevii cu situație 
financiară precară în continuarea traseului profesional; 

 Desfășurarea activităților, proiectului ROSE, a determinat un 
ajutor pentru elevii cu situații materiale precare, privind 
pregătire la disciplinele de bacalaureat, conducând astfel la 
creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat; 

 Realizarea feed-back – ului utilizând chestionarele agenților 

 Neconcordanța între programa 
școlară și nevoile de învățare 
ale elevilor; 

 Un procent ridicat dintre elevi 
provin din familii cu o situație 
materială precară, mai ales din 
mediul rural, familii numeroase, 
fără venituri (70,44% dintre 
elevi au domiciliul stabil în 
mediul rural; 7,31% dintre elevi 
beneficiari ai programului 
național de protecție socială 
Bani de liceu; 2,15% dintre elevi 
beneficiari de burse sociale); 

 Mediul familial defavorizat al 
elevilor (familii dezorganizate, 
cazuri de divorț, alcoolism); 

 Dezinteresul elevilor și al 
părinților față de școală în 
familii cu un slab model 
educațional; 

 Elevi cu părinți plecați în 
străinătate care rămân singuri 
sau în grija unei rude (13,37% 
din numărul elevilor înscriși în 
anul școlar 2021-2022); 

 Situații de repetenție repetate; 
 Elevi proveniți din centre de 

plasament; 
 Renunțarea la studii pentru a 

intra pe piața muncii; 
 Un număr tot mai mare de elevi 

cu vârsta de peste 16 ani 
muncesc part - time sau full – 
time  pentru a se susține în 
timpul anului școlar și nu doar 
în perioada vacanțelor, acest 
lucru influențând frecvența 
zilnică, dar și situația școlară; 

 Un număr mare de adolescente 
devin mame timpuriu, ceea ce 
determină scăderea interesului 
pentru învățare; 

 Un alt factor important care 
influențează negativ rata de 
participare dar și de promovare 
a bacalaureatului este nivelul 
inițial scăzut de pregătire cu 
care întră în ciclul liceal elevii 
noștri, absolvenți de gimnaziu. 
Astfel, la prima repartizare 
computerizată în 2021-2022: 
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economici, părinților și elevilor; 
 Scrisorile de multumire, din partea agenților economici 

demonstrează instruirea teoretică și practică de calitate a 
elevilor; 

 Existența unui numar mare de spații de școlarizare - cantină, 
cămine, sală de sport, ateliere de instruire practică pentru 
fiecare calificare, cu dotare adecvată; 

 Existența a trei rețele de calculatoare conectate la Internet;  
 În plus, fiecare clasă are câte un sistem: laptop – monitor cu 

ecran tactil - videoproiector – table smart (o parte din săli) - 
cameră web - boxe – dispozitive conectare wi-fi, pentru 
desfășurarea orelor de tip hibrid, sau a altor tipuri de activități 
specifice oricărui moment al lecției; 

 Laboratoarele de practică sunt dotate cu ustensile de lucru  
specifice domeniului decalificare; 

 S-au achiziționa table școlare și mobilier adecvat – scaune, 
despărțitoare; 

 La chioșcul unitătții sunt comercializate produse executate de 
elevi în atelierele de instruire practică; 

 Utilizarea la capacitate maximă de către elevi, a laboratoarelor 
tehnologice din școala; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale 
didactice  ghiduri, auxiliare, articole; 

 Proiecte POCU in derulare 
 Proiecte Erasmus+ in derulare 
 Preocuparea pentru pregatirea elevilor proveniți din centrele de 

plasament; 
 Parteneriate cu agenti economici; 
 Parteneriate cu Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” și 

Universitatea „Al. I. Cuza” pentru practica pedagogică a 
studenților, cu ONG -uri,  cu Primăria  Iași; 

 Management bun în contextul situațiilor economice și sociale 
imprevizibile și pandemice; 

 Participartea în procent foarte mare, a elevilor la susținerea 
examenului de certificare a calificarii profesionale; 

 Implicarea școlii în proiecte  europene; 
 Acțiuni de orientare școlară și profesională atractive pentru 

elevi de la gimnaziu și părinții acestora; 
 Acțiuni extracurriculare diversificate și eficiente. 

o 2,31% dintre elevi au avut 
media de admitere sub 5.00 

o 67,63% dintre elevi au avut 
media de admitere cuprinsă 
între 5,00-5,99 

o 28,90% dintre elevi au avut 
media de admitere cuprinsă 
între 6,00-6,99 

o 1,16% dintre elevi au avut 
media de admitere cuprinsă 
între 7,00-7,99  

În aceste condiții  promovabilitatea 
la examenul de bacalaureat a 
scăzut constant, dar menținându-
se la un procent rezonabil, prin 
efortul   profesorii școlii, privind 
susținerea de  ore de pregătire 
suplimentară, gratuite, cu elevii 
claselor terminale.  
 Elevii noștri provenind marea 

lor majoritate din medii sociale 
defavorizate nu-și pot susține 
financiar ore de pregătire 
individuală la disciplinele de 
bacalaureat. 

 Motivatia slaba din perspectiva 
ofertei pietei muncii conduce 
elevii la rezultate scazute la 
invatatura. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Programe ale Uniunii Europene - care contribuie la informarea și 
formarea cadrelor didactice și a elevilor  privind modernizarea 
procesului instructic – educativ; 

 Valorificarea experienței pozitive a agenților economici în 
vederea dobândirii competențelor profesionale necesare 
elevilor pentru adaptarea la noile tehnologii existente la 
aceștia; 

 Oferta agenților economici de desfășurare a practicii comasate a 
elevilor; 

 Existenta PRAI și PLAI care definesc politicile de planificare 
strategică a ofertei de formare profesională prin învățământul 
profesional și tehnic; 

 Solicitarea pentru angajare de către agenții economici a elevilor 
absolvenți ce au o buna pregatire practică; 

 Migrația populației din mediul 
urban spre mediul rural; 

 Legislația fluctuantă  privind 
învățământul tehnic și 
profesional; 

 Curriculum recomandat in 
neconcordanță cu structura 
anului școlar; 

 Scăderea populației școlare; 
 Interes tot mai scăzut al 

absolvenților din profil textil, 
pentru angajare, datorită slabei 
salarizări în acest domeniu; 

 Situarea școlii într-o zonă 
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 Existența formelor superioare de învățământ în domeniile de 
pregătire oferite de școala noastră la Universitatea Tehnica  
„Gheorghe Asachi” și Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion 
Ionescu de la Brad”; 

 Zonă cu tradiție în diverse domenii; 
 Colaborarea cu ISJ, CCD, ONG-uri; 
 Programe cu Poliția, Direcția Sanitara, Camera de Comerț, 

AJOFM; 
 Susținerea de către Consiliul Local, Primărie, Prefectură, Mass-

media. 

periferică a orașului 
(considerată zonă de risc). 
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Capitolul  III 

Strategia de asigurare şi  evaluare a calităţii - revizuită  
 

Strategia CEAC are în vedere documentele emise de ARACIP în acest domeniu, Planul de Acţiune 

al Şcolii (PAS), Raportul de Evaluare Internă, Rapoartele de Monitorizare/Evaluare Externă. 

 

III.1. Introducere 
 Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin 

care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface 

standardele de calitate. 

 Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de 

educaţie, în conformitate cu standardele anunţate.  

 Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. 

Conform standardului internaţional terminologic SR EN ISO 9000:2001, „asigurarea calităţii” 

înseamnă acea parte a managementului calităţii concentrată pe furnizarea încrederii (în faptul) că 

cerinţele referitoare la calitate vor fi îndeplinite. Ordonanţa Guvernamentală (OG) nr. 75 din 12 

iulie 2005 stabileşte principiile politicii naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie pentru 

întregul sistem naţional. 

 Politica de asigurare a calităţii doreşte să ofere un Cadru Naţional de Asigurare a Calităţii 

(CNAC) pentru Educaţia şi Formarea Profesională (EFP) din România, cadru care răspunde 

cerinţelor europene şi respectă cele mai bune practici de la nivel european. 

 În ceea ce priveşte EFP, această politică se bazează pe Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii 

(CCAC) pentru EFP din Europa, precum şi pe Ghidul European privind Autoevaluarea Furnizorilor 

de EFP, care au fost elaborate de către Grupul Tehnic de Lucru “Calitatea în EFP”. 

 În contextul Legii Asigurării Calităţii, ar fi trebuit scoasă în evidenţă valoarea adăugată ce este 

specifică asigurării calităţii (pentru a se putea deosebi de acreditare şi din punct de vedere al 

conţinutului, nu numai în ceea ce priveşte succesiunea în timp: generarea încrederii în calitatea 

serviciilor prestate de unităţile şi instituţiile de învăţământ. 

 Este vorba de încrederea beneficiarilor învăţământului şi de încrederea managerilor 

învăţământului în calitatea serviciilor prestate de furnizorii de servicii educaţionale nu de 

„încrederea publică” de care se aminteşte, în mod imprecis, la art.5, alin. 3. 

 Asigurarea calităţii este o parte a managementului calităţii şi implică utilizarea conceptelor 

filozofiei manageriale, la nivel naţional (nivel macroeconomic) sau la nivelul fiecărui agent 

economic implicat (nivel microeconomic): „obiective (generale, specifice, etc.)”, „politici”, 

„strategii”, „indicatori”, „valori-ţintă”, etc. (la nivel microeconomic, această filozofie include şi 

concepte ca : „misiune”, „viziune”, „sistem de valori”, etc.). 

 Având în vedere cele de mai sus, baza construirii sistemului de calitate va trebui să se pună 

accent pe mai mult pe asigurarea calităţii şi apoi dacă condiţiile au fost îndeplinite. Controlul 

calităţii educaţiei prin activităţile şi tehnicile cu caracter operaţional, va verifica respectarea 

standardelor, reglând şi intervenind acolo unde s-au constatat disfuncţii.  

 În educaţie cea mai bună modalitate de asigurare a calităţii o reprezintă abordarea 
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transformaţională a sistemelor şi procedurilor pentru îndeplinirea cerinţelor educabililor, 

incluzând responsabilitatea socială a furnizorului de servicii educaţionale. 

 Managementul calităţii are ca scop principal orientarea spre performanţă a instituţiei pe toate 

dimensiunile activităţii acesteia. Ele se bazează pe un sistem de organizare internă (sistemul de 

management al calităţii – SMQ) Decizia pentru un anumit model de SMQ aparţine instituţiei. 

 Ea ar trebui să plece de la reglementările naţionale, de la obiectivele pe care şi le-a stabilit 

aceasta şi de la experienţa de care dispune în acest domeniu. 

Elementele unui SMQ sunt: 

1. Orientarea spre satifacerea cerințelor elevilor, angajatorilor și celorlalte părți interesate; 

2. Atitudinea proactivă a instituției în problema calității care se exprimă prin crearea unui  

mediu adecvat performanței pe toate dimensiunile activității; 

3. Implicarea și responsabilizarea personalului; 

4. Indicarea unor indicatori relevanți ai calității și introducerea de standarde de evaluare 

internă a acestora. 

 Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, se va avea în 

vedere în continuare concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală 

bună, care să le faciliteze elevilor de gimnaziu, accesul spre liceul pe care doresc să-l urmeze, 

cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei 

sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. 

 Întreaga activitate va fi organizată, de aşa manieră, încât să se creeze un mediu educaţional 

profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte şi să transforme liceul într-un adevărat 

campus prin: diversitatea formelor de învăţământ pe care le oferă şi prin calitatea actului 

educaţional şi a spaţiilor de învăţământ. 

 

III.1.1. Principii de bază ale managementului calității 

 În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educaționale, Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” 

Iași promovează următoarele principii de bază ale managementului calității, în acord cu 

tendințele actuale la nivel european și internațional: 

Focalizarea către client și celelalte părți interesate care presupune: 

 unitatea trebuie să identifice cerințele prezente si viitoare ale clienților săi și ale celorlalte 

părți interesate de serviciile pe care le oferă, asigurând satisfacerea lor integrală; 

Leadership care presupune: 

 stabilirea unei viziuni clare privind viitorul unității; 

 atitudinea proactivă și exemplu personal; 

 înțelegerea schimbărilor intervenite în mediul extern și răsuns la aceste schimbări; 

 asigurarea unui climat de încredere între personalul Colegiului Tehnic ,,Ioan C. 

Ștefănescu”Iași; 

 asumarea răspunderii pentru rezolvarea problemelor; implicare activă în identificarea 

oportunităților de îmbunătățire; 

 dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor obiective ale unității. 

Abordarea procesuală a tuturor activităților prin: 

 identificarea și evaluarea datelor de intrare și de ieșire ale tuturor activităților; 

 identificarea interfețelor activităților cu entitățile funcționale; 
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 evaluarea  riscurilor posibile, a consecințelor și impactului activităților asupra clienților și 

celorlalte părți interesate cu privire la activitățile respective; 

 stabilirea clară a responsabilităților și autorității privind managementul proceselor. 

Abordarea sistemică la nivelul conducerii prin: 

 integrarea proceselor care intervin în relația cu  clienții și cu celelalte părți interesate, cu 

cele corespunzătoare activităților din interiorul unității (începând cu definirea cerințelor   

referitoare la conducere, identificarea și asigurarea resurselor necesare, desfășurarea 

proceselor, până la evaluarea și analiza rezultatelor); 

 evaluarea și analiza rezultatelor este efectuată de către conducerea de vârf și de către 

conducerea entităților funcționale ale Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, în scopul 

identificării posibilităților de îmbunătățire a calității serviciilor educaționale oferite; 

Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale prin: 

 îmbunătățirea continuă a calității tuturor proceselor, evaluarea periodică a criteriilor de 

evaluare stabilite, pentru a identifica zonele în care trebuie făcute îmbunătățiri; 

 îmbunătățirea continuă a eficacității și eficienţei tuturor proceselor unității;  

 promovarea activităților bazate pe prevenire; 

 recunoașterea contribuției fiecărui membru al Colegiul Tehnic ”Ioan C.Ștefănescu” Iași în 

ceea ce privește îmbunătățirea continuă a proceselor. 

Argumentarea, cu date, a deciziilor conducerii prin: 

 asigurarea unui sistem performant de colectare a datelor și informațiilor considerate 

relevante pentru obiectivele stabilite; 

 luarea măsurilor necesare pentru ca datele și informațiile să fie suficient de clare, 

disponibile sau accesibile; 

 analiza datelor și informațiilor utilizând metode corespunzătoare. 

 

III.1.2. Metodologia asigurării calității 
 Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale adoptat de către Colegiul Tehnic 

”Ioan C. Ștefănescu” Iași are ca scop: 

 Asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor educaționale oferite de către Colegiul  

Tehnic”Ioan C. Ștefănescu” Iași cu cerințele beneficiarilor direcţi şi indirecţi (clienților) şi ale 

celorlalte părți interesate (actori educaţionali, piaţa muncii etc.); 

 Îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor educaționale oferite de către Colegiul  

Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași. 

Obiective: 

 Dezvoltarea unei culturi a calității în cadrul Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași și 

asigurarea unei protecții reale a intereselor clienților și ale celorlalte părți interesate de 

serviciile oferite de către unitate; 

 Implementarea unui sistem de evaluare internă a calității proceselor didactice și de 

evaluare externă, în vederea certificării conformității acestor procese cu standardele 

naționale europene și cu cele internaționale aplicabile. 

 Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale trebuie să fie centrat pe rezultatele 

învățării, rezultate exprimate în termeni de cunoștințe, competențe profesionale, valori şi 

atitudini, care se obțin prin parcurgerea unui nivel de învățământ, respectiv a unui program de 

studiu. 
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  În cadrul Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași calitatea serviciilor educaționale este 

asigurată prin: 

a) Planificarea activităților de prestare a serviciilor educaționale; 

b) Monitorizarea proceselor didactice; 

c) Evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice; 

d) Evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice; 

e) Îmbunătățirea continuă a serviciilor educaționale oferite. 

Sistemul de asigurare a calității se referă la următoarele domenii: 

A. Capacitatea instituțională; 

B. Eficacitate educațională; 

C. Sistemul de management al calității. 

  Conducerea Colegiului Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași trebuie să asigure capacitatea 

instituțională (structuri instituționale, administrative și manageriale şi baza materială), din punct 

de vedere cantitativ şi calitativ, la nivelul exigenţelor viziunii şi misiunii sale. 

 În cadrul Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași eficacitatea educațională, referitoare la 

capacitatea de a obține rezultatele așteptate ale proceselor didactice, prin utilizarea 

corespunzătoare a resurselor, se evaluează pe baza următoarelor elemente: conținutul 

programelor de studii, rezultatele învățării, activitatea metodică, activitatea financiară şi 

activitatea tehnico – administrativă. 

a) Conținutul programelor de studii este stabilit prin “Planul de învățământ” elaborat, luând în 

considerare exigentele impuse de standardele europene și cerințele clienților și ale altor 

părți interesate de serviciile educaționale oferite; 

b) Evaluarea cunoștințelor și a competențelor dobândite de către elevi se realizează potrivit 

procedurilor proprii cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, astfel: “ROFUIP”, “R. 

I.”, alte acte normative; 

c) Activitățile financiară și tehnico-administrativă se desfășoară potrivit procedurilor interne 

specifice elaborate cu respectarea reglementarilor în vigoare, proceduri aprobate de către 

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași. 

 

III.1.3. Cerințe referitoare la sistemul de management al calității 

  Sistemul de management al calității implementat de către Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” 

Iași implică definirea și aplicarea unor proceduri interne specifice privind elaborarea,  

monitorizarea și revizuirea periodică a proceselor didactice, în scopul îmbunătățirii continue a 

rezultatelor în acord cu evoluția cerințelor clienților și ale celorlalte părți interesate și cu 

modificările intervenite în reglementările aplicabile. 

   Conducerea Colegiului Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași are responsabilitatea actualizării și 

implementării politicii și obiectivelor referitoare la calitate, a menținerii conformității sistemului de 

management al calității cu standardele de referință. 

   Evaluarea,  monitorizarea  și  îmbunătățirea  rezultatelor  proceselor  didactice  în  cadrul 

Colegiului Tehnic ,,Ioan C. Ștefănescu”Iași, se realizează, potrivit documentației sistemului de 

management al calității adoptate, astfel: 

a) evaluarea satisfacției clienților și a celorlalte părți interesate de serviciile educaționale  

b) oferite de Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași; 
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c) auditul intern al sistemului de management al calității; 

d) monitorizarea și evaluarea proceselor didactice; 

e) ținerea sub control a neconformităților; 

f) acțiuni corective și preventive; 

g) acțiuni vizând îmbunătățirea continuă a rezultatelor. 

 
III.2. Acte normative 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările 

ulterioare; 

 H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare 

şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

 H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în  

 evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar; 

 O. M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de 

formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar, a experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de 

formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar; 

 H.G. nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 OMECTS nr. 4688/29.06.2012 privind aprobarea Ghidului general - Calitate în şcoala din 

România prin standarde şi standarde de referinţă, a cerinţelor minimale pentru serviciile 

educaţionale, respectiv a standardelor specifice de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar. 

 Ordinul 4249/13.05.2020 de modificare a Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar-5079/2016; 

 H.G nr. 993/2020 privind privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

 H.G.nr.994/18.11.2020, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 

provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare 

şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
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 O.M.E nr.5449/31.08.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în 

învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-

2022.  

 O.M.E.nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 O.M.E.nr 3189/27.01.2021 privind Metodologia de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar probată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011. 

 Ordin comun - Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății 

(1.082/01.10.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică . 

 

III.3. Analiza mediului extern 
III.3.1. Contextul european 
 Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. 

 La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 

martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

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

interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

a) Creștere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

b) Creștere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea 

resurselor şi ecologice; 

c) Creștere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 

Ținte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%. o 

Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare; 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: max. 10%; 

 Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar; 

 “20/20/20”:  reducerea cu  20%  a  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  creşterea  cu 20% 

a  ponderii  energiei  regenerabile  în  consumul  final  de  energie,  creşterea  cu  20%  a 

eficienței energetice, comparativ cu 1990. 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie. 

 
III.3.2. Contextul naţional 
 Orizont 2020 - Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 

dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

 Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale 

societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul 

României a promovat Legea Educației Naționale. 

 În elaborarea legii, în afara documentelor politice și de expertiză naționale, pentru întocmirea 
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soluțiilor legislative propuse, au fost consultate și analizate comparativ legislațiile altor state. S-a 

acordat o atenție deosebită tendințelor legislative recente în domeniul educației, legislația 

reprezentând o parte obligatorie, dar nu și suficientă a soluției necesare pentru modernizarea 

sistemului de educație. 

 Demersul legislativ trebuie urmat de acțiuni administrative și de alocări financiare   

corespunzătoare. 

 Prin noua Lege a Educației Naționale, reforma sistemului educațional românesc vizează 

următoarele schimbări privind învățământul preuniversitar: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor;  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului;  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem; 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic; 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane; 

8. Stimularea învățării pe tot parcursul vieții. 

 
III.3.3. Contextul regional 
 În Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord – Est, pentru perioada 2021-2025, sunt prevăzute 

următoarele elemente de ordin strategic: 

 Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică  

durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o 

diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României. 

Priorități: 

1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea ocupării, 

accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale.  

2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii, 

conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est.  

3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale; 

4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural. 

Ţinte vizate pentru prioritatea 1, orizontul 2025:  

 Țintele și indicatorii de monitorizare sunt prevăzuți la nivelul anului 2022, întrucât o parte 

dintre proiectele cofinanțate din fondurile cumunitare aferente perioadei de programare 2014-

2020 vor putea fi finalizate până la 3.06.2022. 

1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional şi de 

maxim 15% în mediul urban.  

2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%.  

3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.  

4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va fi de 

minim 7% 
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III.4. Concluzii  din analiza mediului  extern 
Principalele concluzii din analiza demografică: 

CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T. 

Declinul demografic 
General 

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită 
de investiții corespunzătoare în capitalul uman. 

Reducerea naturală 
prognozată a populației 

tinere 
 
 
 
 
 

Pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată. 
Creșterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la 
forța de muncă regională. 
Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei 
educaționale, de informare, orientare și consiliere. 
Optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu 
rezolvarea problemelor de acces. 
Colaborarea școlilor în rețea: 

 ofertă cuprinzătoare şi diversificată; 

 eliminarea paralelismelor nejustificate; 
 colaborare pentru acoperire teritorială optimă; 
 diversificarea grupurilor țintă (programe pentru adulți) 

Ponderea semnificativă a 
populației feminine 

Oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină, programe de sprijin 
(facilități) pentru participarea la educație. 

Consolidare relativă a 
vârstei de mijloc (35 – 55 

ani) active pe piața muncii 

Nevoi crescânde de formare continuă Implicarea activă a  şcolilor  ca furnizori de 
programe de formare pentru adulți. 

Fenomenul de îmbătrânire 
demografică 

 Nevoi  sporite de personal calificat  pentru asistenţă socială şi  medicală, nevoi 
Educaționale specifice. 

Ponderea semnificativă a 
populației rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni, ofertă de 
pregătire adecvată, în sprijinul diversificării și creșterii competitivității economiei rurale, 
educație în sprijinul conservării și valorizării patrimoniului cultural specific și resurselor 
naturale din mediul rural, îmbunătățirea condițiilor de studiu în mediul rural. 

Diversitatea etnică 
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a 
varietății opțiunilor, prograame de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

 

Principalele concluzii din analiza profilului economic: 

CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T. 

Ritmul susținut de creștere economică din 
ultimii ani, reflectat în dinamica și 
productivitatea muncii. 

Noi oportunități pentru sistemul de educație și formare profesională, 
din perspectiva contribuției la formarea resurselor umane necesare 
creșterii competitivității economice regionale. 

Provocări induse de procesul de integrare 
europeană. Dinamica investițiilor brute și a 
investițiilor străine. 

Formarea unor competențe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 
design, marketing, tehnici de vânzare; 
Colaborarea între școli pentru calificările care presupun competențe 
combinate, de exemplu: tehnice și comerciale/ economice, tehnice-
artistice-IT.  
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

Tendința de creștere a ponderii unor 
sectoare economice (ex: serviciile și 
construcțiile), în paralel cu scăderea 
ponderii altor sectoare în formarea PIB. 

Planurile de școlarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei 
(proporțional cu nevoile pieței muncii) ponderea crescută a sectoarelor 
economice în dezvoltare (ex: serviciile, construcțiile), diversitatea 
activităților industriale și nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Modificările structurale din economie 
evidențiate prin modificări ale ponderilor 
sectoarelor și activităților economiei 
naționale la formarea PIB și VAB. 

Identificarea domeniilor și profilelor de formare profesională inițială 
prioritare pentru dezvoltarea regională. Competențe adecvate și o 
mobilitate ocupațională sporită (inclusiv intersectorială) a forței de 
muncă. Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

Ponderea crescândă a IMM. 

Adaptabilitatea crescută a forței de muncă la sarcini de lucru diverse. 
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competențe tehnice generale 
solide. Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 
competențe specifice economiei de piață (competențe antreprenoriale, 
tehnici de vânzări, marketing etc.). Adaptări prin curriculum în 
dezvoltare locală (CDL). Dezvoltarea parteneriatului școală – agenți 
economici. 

Respectarea cerințelor de mediu pe baza Dezvoltarea competențelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică 
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CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T. 

standardelor UE. generală. 
 

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii: 

CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T. 

Scăderea ratei de ocupare, rata 
șomajului peste media la nivel 
național, șomajul ridicat al 
tinerilor și șomajul de lungă 
durată. 

Anticiparea nevoilor de calificare și adaptarea ofertei la nevoile pieței muncii. 
Acțiuni sistematice de informare, orientare și consiliere a elevilor. 
Abordarea integrată a formării profesionale inițiale și continue, din perspectiva 
învățării pe parcursul întregii vieți. 
Implicarea programelor de măsuri active pentru ocuparea forței de muncă, în 
special ân cele provind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu și-au găsit un 
loc muncă după absolvirea școlii. 
Parteneriate active cu agenții economici, Agențiile de Ocupare a Forței de 
Muncă, autorități și alte organizații care pot contribui la integrarea socio-
profesională a absolveților – prioritate permanentă a managementului școlar. 

Participarea scăzută a forței de 
muncă în programe de formare 
continuă. 

Implicare activă a școlilor, ca furnizori de formare pentru adulți, în: 
 creșterea nivelului de calificare a capitalului uman și  
 formarea de noi competențe pentru adaptarea la schimbările tehnologice și 

organizaționale din întreprinderi; 
 adecvarea calificării cu locul de muncă; 
 reconversia profesională în funcție de nevoile pieței muncii; 
 recunoașterea și valorificarea experienței profesionale și a  

 competențelor dobândite pe cale formală și informală; 
 diversificarea ofertei de formare și adaptare la nevoile  grupurilor țintă: ex: 

programe de formare la distanță, consultanță.   

Evoluțiile sectoriale în plan 
ocupațional, analizele și 
prognozele privind evoluția cererii 
și ofertei de forță de muncă 

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate 
nivelurile decizionale: regional (PRAI), județean (PLAI), unitatea școlară (PAS). 
Identificarea și eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT și nevoile de 
calificare. 
Identificarea domeniilor și profilelor de formare profesională inițială prioritare 
pentru dezvoltarea regională. 
Stabilirea ponderilor domeniilor și profilelor de formare profesională inițială în 
oferta de școlarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, grupate în 
domenii și profile) trebuie să reflecte nevoile de forță de muncă în anumite 
sectoare /activități  ale economiei naționale.  
Creșterea calității formării profesionale inițile menită să conducă la dobândirea, 
de către absolvenți, a competențelor profesionale la un nivel superior celorlalți 
ofertanți de forță de muncă.  
Dezvoltarea resurselor umane ale școlilor și a unor parteneriate durabile școală – 
angajator.  

 

Principalele concluzii din analiza I.P.T. judeţean: 

CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DIN CONTEXT 

Desprinse din contextul european 
de politici în educație și formare 

profesională 

Măsuri adecvate vizând: creșterea șanselor de ocupare a absolvenților, 
dezvoltarea  competențelor antreprenoriale, creșterea adaptabilității forței de 
muncă și promovarea șanselor egale pentru participarea la piața muncii. 
Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază 
pentru planificarea carierei (informații referitoare la parcursurile educaționale și 
de formare, oportunități de angajare). 
Creșterea atractivității ofertei și calității programelor de formare profesională 
conform proiecțiilor, cca. 50% din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi 
pentru calificări de nivel mediu. 

Desprinse din asumarea 
contribuției ÎPT pentru 

îndeplinirea celor 3 priorități din 
Strategia Europa 2020 pentru 

creșterea inteligentă, durabilă și 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educației și lumea muncii, în special 
prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educație și formare 
profesională. 
Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul național al 
Calificărilor corelat cu EQF. 
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CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T 

inclusivă Asigurarea dobândirii recunoașterii, prin învățământul profesional, liceal, 
postliceal și prin formarea adulților, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a 
competențelor necesare integrării pe piața muncii/ continuării studiilor. 
Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure 
competențe – cheie și excelență. 

Desprinse din contextul 
educațional 

Dezvoltarea învățământului profesional, liceal (filiera tehnologică). 
Modernizarea și descongestionarea curriculumului. 
Susținerea și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții prin implementarea și 
diversificarea programelor în domeniu. 

Desprinse din contextul 
demografic 

Planificarea ofertei și a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să țină 
cont de implicațiile severe ale scăderii demografice, îndeosebi a poulației școalre, 
în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică. 
Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creșterea ratei de 
curpindere, prevenirea abandonului și oferte de formare profesională pentru 
adulți. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEȘIRE 

Rata de cuprindere în educație 
Gradul de cuprindere în educație 

Măsuri de creștere a accesului la educație pentru elevii din grupele de vârstă 15 – 
18, 19 – 23 și cei proveniți din mediul rural. 
Creșterea gradului de acoperire  și a calității serviciilor de orientare și consiliere 
pentru categoriile expuse riscului. 

Rata abandonului școlar, pe 
niveluri de educație ISCED  

Programe pentru diminuarea și prevenirea abandonului școlar, în special în 
mediul rural, comunitățile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea 
populației, etc. 

Rata de absolvire, rata de succes, 
rata de tranziție în învățământul 
liceal și profesional 

Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educație (rural, categorii, 
dezavantajate), serviciile de orientare și consiliere. 

Rata de părăsire timpurie a 
sistemului de educație 

Programe pentru diminuarea și prevenirea părăsirii timpurii a sistemului 
educațional. 

Procentul elevilor cu nivel scăzut 
al competenșelor de citire/ 
lectură (PISA). 
Ponderea populației cu vârste 
cuprinse între 20-24 ani care au 
absolvit cel puțin învățământul 
secundar inferior. 

Promovarea învățării centrate pe elev, urmărirea și încurajarea progresului 
individual. 
Programe remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare (în special, cei din 
categorii defavorizate). 
Încurajarea participării tinerilor la o formă de educație astfel încât ponderea 
populației cu vârste cuprinse între 20 – 24 ani, care au absolvit cel puțin 
învățământul secundar inferior să fie apropiată de ponderea din UE. 

Rata de participare în formarea 
continuă a populației adulte. 

Implicarea școlilor din ÎPT pentrureducerea diferențelor privind rata de 
participare la educația pe tot parcursul vieții dintre România și UE. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Impactul sistemului de învățământ 
profesional și tehnic asupra ratei 
șomajului 
Rata de inserție a absolvenților la 6 
luni de la absolvire, pe niveluri de 
educație 
Gradul utilizare  a competențelor 
dobândite de absolvenți la locul de 
muncă; 
 

Oferta educațională adaptată cererii de pe piața muncii. 
Programe de consiliere și orientare. 
Adoptarea unui program unitar de monitorizare a inserției profesionale a 
absolvenților  prin:  
 colaborarea între AJOFM și ISJ în vederea compatibilizării  
 bazelor de date din șomaj cu noile trasee și finalități ale sistemului de 

educație și formare profesională. 
 realizarea de protocoale de colaborare AJOFM  - ISJ pentru monitorizarea 

inserției absolvenților. 
 monitorizarea administrativă a inserției absolvenților prin  parteneriatul 

AJOFM  - ISJ. 
 sondaje  periodice  în rândul absolvenților și angajatorilor   vizând inserția 

profesională, gradul de utilizare a competențelor și alte informații utile 
privind finalitățile sistemului de educație și formare profesională; 

 sondaje proprii efectuate de către școli; 
Sondaje reprezentative pentru rețeaua școlară la nivel local/ regional prin 
intermediul unor  organizații/instituții specializate. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ȘCOLILOR ÎPT 
Evoluția planurilor de școlarizare  Adaptarea ofertei la cerințele pieței muncii prin proiectare adecvată a planurilor 
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CONCLUZII IMPLICAȚII PENTRU Î.P.T 

Analiza ofertei curente 
Ținte pe termen mediu pe domenii 
de pregătire  
Oferta școlilor din ÎPT pentru 
formarea adulților 
Parteneriatul cu întreprinderile 

de școlarizare pe domenii/ profile și calificări în  perspectiva 2021. 
Acoperirea rațională a nevoilor de calificare în teritoriu. 
Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări 
pentru care poate opta elevul în zonă. 
Utilizarea optimă a resurselor materiale și umane cu impact în creșterea 
eficienței și calității serviciilor. 
O mai bună colaborare a școlilor ÎPT cu agenții economici din domeniu  în cadrul 
parteneriatelor . 

 

Diagnoza mediului  intern 
ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaștere a curriculum-ului și 
își adaptează strategiile de predare – învățare în funcție de 
standardele de pregătire profesională, nevoile elevilor, 
rezultatele de la testele inițiale și de progresul elevilor. 

  Conceperea și dozarea conținuturilor și a modurilor de 
organizare a învățării se face astfel încât elevii să fie angajați în 
eforturi cu valoare formativă care să se asocieze cu interesul de a 
învăța; 

 Cadrele didactice au colaborat în alegereamanualelor 
alternative, culegeri de texte, de exerciții și probleme, atlase, în 
funcție de filieră, profil și colectivele de elevi ale claselor; 

 Profesorii sunt preocupați de crearea uneiatmosfere 
generale de securitate  și încredere  în clasă, de încurajarea 
succeselor  fiecărui elev, de crearea unui flux de simpatie între 
profesor  și elev; 

 85% dintre profesori folosesc metode adecvate pentru a 
construi secvențe instructive bazate pe logica obiectivă a 
disciplinei , a trezi interesul elevilor și a stimula performanțele, a 
crea o atmosferă prielnică studiului, a doza dificultățile pentru a 
putea dezvolta strategii de rezolvare a problemelor; 

 85% dintre profesori folosesc metode alternative de 
evaluare, stabilite la nivelul fiecărei catedre, urmărind 
promovarea egalității șanselor și evitarea unei atitudini 
discriminatorii; 

 Existența bursei speciale ,,I. C. Ștefănescu”, ca ajutor pentru 
elevii cu situații financiare foarte reduse, dar cu rezultate bune la 
învățătură; 

 Există o preocupare a cadrelor didactice pentru formarea 
continuă prin obținerea gradelor didactice și prin participarea la 
cursuri de formare derulate la nivel local, național și european, 
activități metodice la nivelul școlii și a județului. 

 Parteneriate cu operatorii economici pentru efectuarea 
strategiilor de practică comasată; 

 Oferta de CDL-uri adaptată cerințelor  operatorilor 
economici de pe piața muncii; 

 Derularea unui număr ridicat de proiecte educaționale și de 
formare profesională (ERASMUS+, rețele parteneriale POSDRU); 

 Elevii cu părinți plecați la muncă în 
străinatate; 

 Elevi cu situații financiare reduse; 

 Foarte mulți elevi navetiști; 

 Feed-back-ul din partea elevilor și a 
factorilor interesați nu este realizat permanent; 

 Insuficienta implicare a elevilor în asumarea 
propriului proces de învățare, în evaluarea 
progresului pe care îl realizează; 

 Violența verbală a elevilor este o 
manifestare a lipsei de interes a familiilor; 

 Slaba motivație a elevilor pentru propria 
educație și formare profesională; 

 Monitorizarea absolvenților privind viitorul 
traseu profesional; 

 Monitorizarea, controlul și evaluarea 
activității unor compartimente în vederea 
respectării standardelor de calitate; 

 Slaba implicare a părinților, a părinților, a 
agenților economici și a Consiliului Local în 
procesul educațional și de formare profesională. 

 Dezvoltarea unor parteneriate pe plan intern (agenți 
economici, administrație locală, ISJ IAȘI, CCD, CJRAE, Poliție, 
AJOFM, etc.) și externe (unități similare din țări UE) eficiente 
(sursa:documentele școlii); 

 Promovarea unei oferte educaționale adaptată  PRAI, PLAI, 
cerințelor și intereselor elevilor (sursa: documentele școlii); 

 Gestionarea eficientă a bugetului alocat; 

 Plan de școlarizare realizat 100%; 

 Plan de îmbunătățire realizat pentru punctele  
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ANALIZA SWOT 

slabe considerate prioritare la nivelul școlii); 

 Rezultate școlare și rezultate la olimpiade și concursuri 
școlare foarte bune (sursa: situații statistice, diplome); 

 Promovarea imaginii școlii la nivel național, european prin 
activități specifice (întâlniri, materiale informative, site-ul școlii, 
colaborarea cu profesorii din școli ale UE, etc. (sursa: produse 
finale de proiect, cartea de onoare a școlii, panouri informative, 
etc.) 

OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) AMENINȚĂRI (TREATS) 

 Unitatea școlară este singura din localitate care prezintă o 
ofertă educațională și de formare profesională, profil tehnic și 
servicii, diversificată și solicitată pe piața muncii locale; 

 Susținerea materială și financiară a unității școlare de către 
Consiliul Local și administrația locală pron dezvoltarea activității 
de colaborare și parteneriat; 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene  pe bază de 
proiecte și programe finanțate; 

 Trendul ascendent a domeniului de activitate – servicii, 
conduce la creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă a 
absolvenților; 

 Generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în 
educație, cu implicații benefice asupra formării cadrelor 
didactice și nivelului de pregătire profesionale a elevilor; 

 Creșterea autonomiei instituționale, aplicarea principiilor 
descentralizării instituționale; 

 Implicarea activă a comunității locale în viața școlii; 

 Creșterea ofertei de formare continuă internă și externă a 
personalului didactic și auxiliar; 

 Unitatea școlară dispune de un număr ridicat de metodiști 
ISJ, profesori formatori, mentori, evaluatori programe de 
formare adulți. 

 Creșterea numărului de spații amenajate pentru 
desfășurarea activităților practice ale elevilor (ateliere/ 
laboratoare) 

 Scăderea populației școlare în următorii 10 
ani, datorită scăderii ratei natalității cu ritm de 3% 
pe an; 

 Scăderea ponderii unor domenii de activitate 
în zonă (mecanică, textile), cu potențial scăzut de 
angajare a absolvenților; 

 Dezinteres manifestat de elevi pentru 
educație și formare profesională; 

 Migrația tinerilor spre un loc de muncă  din 
țările UE, care nu necesită calificare profesională; 

 Orientare școlară a absolvenților de gimnaziu, 
realizată superficial, bazată pe idei preconcepute; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 
dezvoltarea materială, pentru motivarea și 
stimularea personalului  
didactic;  

 Menținerea unei rate, relativ mari, a 
absenteismului școlar; 

 Elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate; 

 Elevi cu situații financiare reduse; 

 Foarte mulți elevi navetiști; 

 Criza provocată de epidemia de COVID-19, cu 
implicații importante asupra desfășuraării 
procesului instructiv-educativ; 

 Modificări legislative frecvente cu implicații 
negative asupra continuității activităților specifice. 

 

III. 5. Politica referitoare la calitate 
 La Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, calitatea este un obiectiv central al strategiei 

generale a organizaţiei, această orientare fiind în concordanţă cu direcţiile de reformare a 

învăţământului profesional și tehnic din Uniunea Europeană. 

 Orientarea generală a organizaţiei privind calitatea revine managementului de la cel mai înalt 

nivel, care trebuie să se asigure că serviciile realizate de şcoală sunt corespunzătoare cerinţelor 

clienţilor şi continuu îmbunătăţite în scopul creşterii satisfacţiei clientului. 

Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii școlii sunt următoarele: 

 Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, instituţie de învăţământ preuniversitar, are ca 

obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a profilului de competenţe ale absolvenţilor prin 

proiectarea unor programe educaţionale adaptate continuu la cerinţele societăţii;  

 Accentul pe activitatea didactică, realizarea de proiecte în cadrul unor parteneriate cu 

organizaţii din ţară şi din străinătate este o altă latură importantă a activităţii, care 

contribuie la extinderea şi adecvarea competenţelor absolvenţilor la cerinţe noi, precum şi 

la perfecţionarea cadrelor didactice;  

 Beneficiarul final al serviciilor realizate de şcoală, programe educaţionale şi de cercetare, 
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este societatea (prin organizaţiile angajatoare). Şcoala trebuie să evalueze satisfacţia 

firmelor angajatoare şi să le atragă sprijinul la îmbunătăţirea programelor de studiu prin 

dezvoltarea unor parteneriate cu organizaţiile din mediul economic şi social; 

 Calitatea proceselor educaţionale depinde şi de relaţiile cu elevii: şcoala trebuie să 

evalueze satisfacţia elevilor şi să asigure cadrul organizatoric şi metodele de participare 

eficientă a acestora la realizarea proceselor de instruire şi de evaluare şi la îmbunătăţirea  

acestora; 

 Nivelul serviciilor şcolii este în relaţie directă cu pregătirea, calificarea şi reputaţia ştiinţifică 

a cadrelor didactice. Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași trebuie să evalueze satisfacţia 

personalului şi eficienţa muncii şi să sprijine eforturile corpului didactic şi a întregului 

personal pentru perfecţionare;  

 Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a 

sistemului de management al calităţii existent în şcoală.  

 
III.6. Proiectarea şi planificarea activităţilor de asigurare a calității 
Asigurarea calității activităților, pentru consolidarea Colegiului Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași 

ca instituție de nivel național 

 Educația în învățământul tehnologic se desfășoară într-un cadru concurențial din ce în ce mai 

accentuat, datorat, pe de o parte, creșterii ofertei de instruire și, pe de altă parte, reducerii 

numărului de candidați. 

 Dincolo  de  măsurile  preconizate  la  nivel  național  pentru  optimizarea  acestei  situații, 

Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași trebuie să asigure absolvenților în primul rând 

competențe profesionale de înalt nivel. 

 Acesta este rezultatul unor acțiuni orientate către îndeplinirea obiectivelor formulate de 

beneficiari (absolvent si angajator), care trebuie să se deruleze într-un sistem de asigurare a 

calității clar structurat și eficient. 

Pentru aceasta se impun o serie de acțiuni privind: 

 Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității care va derula procedurile necesare 

desfășurării activității si care au fost supuse aprobării Consiliului de Administrație.  

 Eficientizarea mecanismelor de asigurare a calității la nivel de instituție, catedre, arii 

curriculare, compartimente etc. În evaluare, accentul se va pune pe calitatea proceselor de 

învățare/predare/instruire practică. Se va introduce în sistemul de evaluare și criteriul 

„absorbției absolvenților” pe piața muncii.  

 Evaluarea internă periodică a calității activităților didactice și științifice, la nivelul 

catedrelor, comisiei de formare și dezvoltare profesională, bazată pe indicatori formulați.  

 Utilizarea rezultatelor evaluării în eficientizarea activităților didactice, manageriale. În acest 

proces, elevii, ca beneficiari direcți, trebuie să fie activ implicați.  

Integrarea Colegiului Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași în spațiul european al învățământului 

preuniversitar 

 Colaborarea inter-instituții la nivel european este un fapt real; pentru rezultate de anvergură și 

de durată este necesară armonizarea acțiunilor desfășurate de statele Uniunii Europene cu 

acțiunile la nivel național și la nivel instituțional, care să ducă la rezultate concrete și viabile pe 

termen lung. Pentru aceasta sunt necesare: 

 Orientarea conținutului disciplinelor/modulelor de specialitate/CDL - urilor pentru a 
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asigura absolvenților competențele necesare integrării pe piața europeana a muncii și 

educației.  

 Realizarea de proiecte educaționale în parteneriat cu instituții din țară și străinătate.  

Creșterea eficienței si competitivității procesului didactic prin: 

Creșterea competitivității: 

 Diversificarea și flexibilizarea ofertei educaționale;  

 Modernizarea procesului didactic de predare/învățare prin dezvoltarea infrastructurii 

adecvată tehnologiilor informației și comunicării;  

 Dezvoltarea bazei materiale prin atragerea de fonduri suplimentare (implicarea 

operatorilor economici, venituri proprii, Asociația de părinți cu personalitate juridică, 

proiecte, proiectul ROSE);  

 Perfecționarea sistemului de evaluare a elevilor prin diversificarea instrumentelor de 

evaluare.  

Creșterea eficienței: 

 Creșterea gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari pe posturi didactice;  

 Numirea ca responsabili de compartimente/comisii/catedre metodice a cadrelor didactice 

care îndeplinesc criteriile de promovare, la standarde superioare;  

 Sprijinirea și stimularea cadrelor didactice pentru perfecționare și dezvoltare profesională.  

Implicarea activă a agenților economici,  părinților,  instituțiilor şi autorităților locale în 

formarea profesională a elevilor.  

În acest sens, se impun o serie de măsuri, dintre care: 

 Identificarea partenerilor, operatorilor economici, pentru a asigura formarea conform 

ofertei şcolare;  

 Dezbateri cu agenții economici pe următoarele teme:  

o unități de competență prevăzute în Standardele de Pregătire Profesionale;  

o elaborare şi adaptare CDL - urilor la condițiile locale;  

o efectuarea instruirii practice a elevilor în cadrul unităților partenere;  

o organizarea de lecții tip „vizită didactică” pentru a continua informarea privind 

modernizarea şi retehnologizarea unităților economice; 

 Întocmirea planului operațional pentru rețele interne de colaborare;  

 Întocmirea planului operațional pentru reţele de colaborare între şcoli la nivel extern;  

 Organizarea acțiunilor cu caracter extraşcolar în parteneriat cu instituții şi organizații locale 

pe teme de: sănătate, cultură, drepturi ale copilului, ecologie, protecția mediului.  

Adaptarea ofertei educaționale la dinamica pieței muncii: 

 Finalitatea procesului educațional constă în formarea de profesioniști capabili să se implice în 

progresul economic și social. Integrarea absolvenților pe piața muncii, valorificând competențele 

dobândite în anii de studiu, reprezintă recunoașterea activității instituției. 

 De aceea, este importantă dimensionarea și adaptarea ofertei educaționale oferită de  Colegiul 

Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași, în conformitate cu previziunile pe termen mediu și lung privind 

dezvoltarea Regiunii Nord Est, precum și cu cerințele de calitate și conținut exprimate de 

angajatori. 

Trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

 Elaborarea și implementarea unei proceduri de identificare a cererilor de pe piața muncii; 

 Elaborarea planului de școlarizare 2021 – 2022 în corelație cu cerințele pieței muncii; 
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 Organizarea unei sesiuni de discuții cu operatorii economici parteneri vizând identificarea 

nevoilor în ceea ce privește nivelul de calificare, abilitățile și competențele absolvenților; 

 Dezvoltarea, în instituție, a unor acțiuni privind relația cu piața muncii și cu mediul de 

afaceri, prin formarea unor rețele/parteneriate/protocoale instituționale; 

 Adaptarea calificărilor profesionale existente și extinderea ofertei educaționale, ținând 

seama de necesitățile  de  pe  piața  muncii  și  de  strategia  de  dezvoltare  economică  și  

socială a Regiunii de Nord – Est; 

 Creșterea importanței și eficienței stagiului de practică la agenți economici parteneri care 

să contribuie efectiv la implicarea elevului în mediul în care va lucra, respectiv cu cerințele 

în domeniu; 

 Adaptarea conținutului disciplinelor pentru a stimula creativitatea, inovația și spiritul 

antreprenorial al elevilor; 

 Lărgirea ofertei educaționale sub forma învățământului profesional; 

 Întocmirea planului operațional pentru activități de tranziție de la școală la locul de muncă; 

 Aplicarea  procedurii  de  monitorizare  a  inserției  socio-profesionale  a  absolvenților 

Colegiului Tehnic ,,Ioan C. Ștefănescu” Iași. 

Dezvoltarea instituției în relația cu mediul social și implicarea în viața comunității 

 Promovarea de parteneriate cu autoritățile locale și regionale pentru dezvoltarea de 

proiecte comune, adresate comunității;  

 Organizarea de către colective din instituție de manifestări științifice, culturale, adresate 

comunității locale;  

 Dezvoltarea de colaborări cu agenții și autoritatea locală și regionale, încheierea unor 

parteneriate și convenții de colaborare;  

 Atragerea comunității locale/regionale în manifestări de popularizare a activităților 

instituției (activitatea artistică, simpozioane organizate de/in școala, mese rotunde);  

 Popularizarea rezultatelor de excelență ale cadrelor didactice și elevilor prin mass-media și 

prin evenimente publice;  

 Transformarea paginii web în cartea de vizită a instituției noastre și canal de promovare a 

rezultatelor.  

Promovarea unui sistem eficient de management bazat pe principiile de parteneriat cu elevii și 

cu alți beneficiari ai procesului de învățământ 

 Implicarea activă și responsabilă a structurilor de conducere din instituție (Consiliul de 

Administrație, Consiliului Profesoral, șefii ariilor curriculare, conducerile serviciilor 

administrative financiar-contabile, biblioteca) în formularea strategiei de dezvoltare a 

instituției și în actul decizional;  

 Reactualizarea Organigramei cu evidențierea detaliată a structurilor și a nivelurilor de 

decizie, inclusiv în planul calității educației, a relațiilor de colaborare și subordonare dintre 

structuri; 

 Discutarea programelor strategice și operaționale în structurile decizionale din școală și 

colaborarea cu elevii, părinții sau alți factori interesați; 

 Elaborarea anuală a unui Plan Operațional pentru materializarea Planului de Acțiune al 

Școlii și transpunerea operativă în practică, în consens cu realitățile fiecărei perioade; 

 Stabilirea de responsabilități concrete și termene în implementarea Planului Operațional; 
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 Creșterea  autonomiei  instituției  în  gestionarea  resurselor  și  în  aplicarea  Planului 

Operațional; 

 Dezvoltarea unui sistem operativ, informatizat de comunicare curentă între structurile 

decizionale; 

 Comunicarea directă cu personalul instituției și elevi, prin stabilirea unui program de 

audiențe și consiliere; 

 Promovarea imaginii instituției la nivel local, regional, național și internațional; 

 Dezvoltarea și permanenta actualizare a site-ului instituției, astfel încât să favorizeze  

strângerea, administrarea și raportarea informațiilor în timp util; 

 Comunicarea eficientă cu structurile ierarhice superioare de conducere, evaluare și 

acreditare; 

 Acțiuni concertate pentru realizarea obiectivelor privind trecerea de la un învățământ 

centrat pe profesor la un învățământ centrat pe elev și elaborarea acestui concept prin 

documente și acțiuni explicite. 

Asigurarea calității vieții elevilor 

 Perioada din liceu este o perioadă de acumulări și reprezintă un moment important în 

formarea tinerilor ca specialiști și ca oameni. Una dintre responsabilitățile instituției este de a 

asigura cadrul instituțional necesar dezvoltării, în rândul tinerilor, a respectului pentru cunoaștere 

și pentru muncă; este necesară o evaluare a problemelor elevilor, a cerințelor și aspirațiilor 

acestora pentru a putea identifica (împreună cu beneficiarii) căile optime de acțiune. 

 Dezvoltarea infrastructurii IT (rețele de calculatoare si conexiune la internet) în spațiile 

instituției, la care elevii să aibă acces o perioadă  cât mai mare de timp; 

 Organizarea optimă a procesului didactic zilnic, cu respectarea programului de lucru și de 

pauză;  

 Îmbunătățirea continuă a bazei documentare din biblioteca școlii și a accesului  la aceasta;  

 Organizarea cât mai eficientă a stagiilor de instruire practică, pentru completarea reală a 

programului de studiu și familiarizarea cu mediul în care vor lucra după absolvire; 

 Implicarea activă a elevilor în găsirea soluțiilor de eficientizare a pregătirii profesionale;  

 Dezvoltarea unui sistem de consiliere și orientare pentru elevi; 

 Dezvoltarea și popularizarea, în rândul elevilor, a activităților culturale, artistice și sportive 

organizate de școală; 

 Sprijinirea logistică a activităților organizate de comitetul de elevi din instituție.  

Prevenirea şi diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar 

 În vederea asigurării continuității în învățare și a asigurării participării tuturor elevilor la 

procesul educațional, este necesară o evaluare a problemelor elevilor, a cerinţelor şi aspiraţiilor 

acestora pentru a putea identifica căile optime de acţiune. Activitatea de preîntâmpinare a 

eşecului şcolar este extrem de complexă. 

 În realizarea ei este necesară o coordonare eficientă a tuturor factorilor educaţionali în care, 

desigur, şcoala şi familia deţin prioritatea. Şi, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească menirea, se 

impune derularea unor acțiuni: 

 Alcătuirea şi actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar; 

 Identificarea  cauzelor  absenteismului școlar; 

 Perfecţionarea şi diversificarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, a calității 

procesului instructiv- educativ; 
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 Prevenirea/combaterea abandonului şcolar prin abordarea unor teme educative specifice 

în cadrul activităţilor de formare a cadrelor didactice; 

 Revenirea absenteismului/abandonului şcolar prin calitatea şi diversitatea activităţilor 

extracurriculare; 

 Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar; 

 Colaborarea cu instituții (Poliția, Jandarmeria, Direcția de Protecție și Asistență Socială, ISJ 

Iași, ONG-uri, etc.) în realizarea de activități care au ca țintă analiza și remedierea 

fenomenului de abandon școlar. 

III.6.1. Termene de aplicare pentru anul școlar 2022-2023 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA 
OBIECTIVELOR 

REZULTATE 
AȘTEPTATE 

TERMEN 
DE 

REALIZARE 

PERSOANA/ 
PERSOANE 

CARE 
RĂSPUND 

DOVEZI 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor și 
aspirațiilor 

Plan managerial 
2022 - 2023 

Octombrie 
2022 

Echipa 
managerială 

Documente 

2. Constituirea structurilor responsabile 
cu implementarea instrumentelor pentru 
managementul calității (identifiarea 
principalilor actori și a rolului acestora): 
 Numirea rsponsabilului pentru 

asigurarea calității – rol: coordonează 
activitatea Comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității; 

 Stabilirea comisiei pentru evaluarea si 
asigurarea calității – rol - monitorizează 
desfășurarea tuturor proceselor de 
autoevaluare; 
 Stabilirea echipei de observatori (șefi de 

catedră), rol: realizează observări 
sistematice ale activității de predare – 
învățare. 

Toți membrii 
personalului sunt 

implicați în 
implementarea  

asigurării calității. 

Sept  

Echipa 
managerială 
Consiliul de 

Administrație 

Procese verbale ale 
ședințelor Consiliilor 

de Administrație; 
Decizii de constituire 

a catedrelor și de 
numire a șefilor de 

catedră. 

3. Diseminarea informațiilor: 
 Distribuirea, către toate catedrele, a 

mapelor cu noutăți care cuprind 
programe școlare, curriculum și SPP; 
 Prelucrarea, în ședințele de catedră, a 

principiilor calității și descriptorilor de 
performanță; 
 Stabilirea criteriilor de evaluare a 

procesului de predare – învățare; 
 Discutarea modului de interpretare a 

criteriilor. 

Sistemul de 
asigurare a calității 

cuprinde criterii 
clare pe baza 
cărora se pot 

stabili puncte tari 
și puncte slabe 

Octombrie  

Echipa 
managerială 

Membrii 
CEAC 

Șefii de 
catedre 

Mape, 
Noutăți; 

Procese verbale ale 
ședințelor de 

catedră. 

4. Elaborarea strategiei de observare: 
 Întocmirea graficelor de asistență și 

interasistență la lecții. 
 Afișarea, în cancelarie, a criteriilor de 

evaluare și a graficelor observărilor 
(asistențe și interasistențe la lecții). 

Informarea tuturor 
membrilor 

personalului 
privind asigurarea 

calității 

Octombrie  

Echipa 
managerială 

Membrii 
CEAC 

Grafice de asistență 

5. Monitorizare – realizarea observațiilor 
Stabilirea 

punctelor tari și a 
punctelor slabe 

Conform 
planificării 

Echipa 
managerială 

Fișe de observare a 
lecției 

6. Evaluarea: 
 Întocmirea raportului de evaluare la 

nivelul fiecărei catedre, conform fișelor 
de observare; 
 Elaborarea planului de îmbunătățire. 

Sistemul de 
asigurare a calității 

este dezvoltat, 
implementat și 

îmbunătățit. 

Iunie - 
sept 

Echipa 
managerială 

Membrii 
CEAC 

Șefii de 
catedre 

Documente 
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III.6.2. Modalităti de implementare a strategiei de evaluare a calității 
 Asigurarea calității în învățământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de sistem, 

cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Național de Asigurare a Calității (CNAC). 

 CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a Calității (CCAC) 

pentru educație şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese: 

 autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare);  

 monitorizarea internă;  

 monitorizarea externă;  

 inspecția de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecție pentru 

validarea externă a autoevaluării).  

 Asigurarea calității în învățământul profesional şi tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al 

calității, având următoarele etape principale: 

 Elaborarea Planului de Acțiune al Școlii (PAS) şi aprobarea de către Consiliul de 

Administrație al unității; acest document răspunde în termeni de dezvoltare instituțională 

priorităților regionale şi locale şi stabileşte prioritățile şcolii, cu precizarea obiectivelor 

propuse, a acțiunilor prin care se vor atinge aceste obiective şi cu stabilirea de termene şi 

responsabilități pentru fiecare acțiune. 

 Monitorizarea internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității din 

şcoală, prin care se urmăreşte dacă acțiunile propuse în Planului de Acțiune al Școlii (PAS) 

se desfăşoară conform calendarului propus, cu asumarea responsabilităților stabilite în PAS 

şi se evaluează procesul instructiv – educativ prin asistențe la ore. 

 Monitorizarea internă permite identificarea imediată a dificultăților cu care se confruntă 

şcoala în atingerea obiectivelor stabilite sau care apar în procesul didactic curent la clasă şi 

identificarea unor soluții adecvate. Pe baza acestui proces continuu de monitorizare 

internă, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității raportul de monitorizare internă. 

 Elaborarea raportului de autoevaluare (RAEI) de către Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calității şi transmiterea lui la ISJ, în paralel cu inițializarea și completarea 

acestuia pe platforma ARACIP. 

 Elaborarea Planului de îmbunătățire a calității de către Comisia pentru Evaluarea şi  

 Asigurarea Calităţii şi avizarea lui. Planul de îmbunătățire se realizează pe baza raportului 

de autoevaluare şi trebuie să tină cont de posibilitățile reale ale şcolii de a-l îndeplini în 

anul şcolar următor. 

 Revizuirea Planului de Acțiune al Școlii (PAS), în concordanță cu planul de îmbunătățire a 

calității. 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calității propune: 

A. În domeniul planificării calității:  

 să stabilească măsuri pentru consolidarea culturii calității; 

 să creeze baze de date şi cunoștințe în domeniul asigurării calității care să permită  

autoevaluarea internă; 

 să identifice nevoile absolvenților, angajaților, comunității, ale propriului personal didactic 

și administrativ și ale elevilor. 

B. În domeniul controlului calității: 

 să elaboreze metodologii de evaluare a activităților din Colegiul Tehnic ”Ioan C. 

Ștefănescu” Iași conform criteriilor şi practicilor europene în domeniul calității; 
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 să analizeze şi să evalueze performanțele actuale; 

 să verifice și să evalueze programele de învățământ; 

 să interpreteze rezultatele, respectiv să stabilească abaterile de la standardele stabilite; 

 să identifice oportunitățile pentru acțiuni corective; 

 să coordoneze analizele în domeniul asigurării calității. 

C. În domeniul îmbunătățirii calității: 

 să evidențieze necesitatea de îmbunătățire; 

 să asigure implementarea strategiei şi politicilor pentru îmbunătățirea continuă a calității 

proceselor de predare și învățare; 

 să stabilească şi să inițieze acțiuni corective şi preventive;  

 să asigure feed-back-ul din partea elevilor; 

 să asigure feed-back-ul din partea angajatorilor; 

 să propună evaluări interne şi evaluări externe; 

 să publice materiale privind asigurarea calității la Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași; 

 să  prezinte  recomandări  privind  asigurarea  calității  în  Colegiul  Tehnic  ”Ioan  C. 

Ștefănescu” Iași. 

III.7. Instrumente şi proceduri de evaluare internă a calității 
Procedura de evaluare a internă (autoevaluare) a calităţii: 

 Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate 

domeniile prevăzute de lege); 

 Diagnoza nivelului de realizare; Judecarea nivelului de realizare; 

 Identificarea slăbiciunilor și a țintelor pentru intervențiile de remediere/ dezvoltare; 

 Crearea unui grup de lucru; 

 Modificarea, optimizarea proiectului de dezvoltare instituțională și a planurilor 

operaționale asociate; 

 Desfășurarea activităților de dezvoltare/optimizare/ remediere; 

 Reaplicarea instrumentului de evaluare. 

Tipuri de instrumente pentru evaluarea internă (autoevaluare) a calităţii:  

 Fișe și alte instrumente de evaluare; 

 Declarații de intenție ale comisiilor de specialitate din școală; 

 Chestionare; 

 Ghiduri pentru interviuri; 

 Ghiduri de observație; 

 Tipuri de proiecte; 

 Rapoarte scrise; 

 Diferite fișe de apreciere; 

 Plan Operațional; 

 Fisșe de analiză a documentelor școlii; 

 Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului; 

 Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local; 

 Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind  

 evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau 

local. 
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III.7.1. Modalităti şi proceduri de îmbunătățire a calității 
 Avându-se în vedere descriptorii de performanță din raportul de autoevaluare, în cadrul  

managementului calității, îmbunătățirea calității se face prin: 

 evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităților comisiei 

în perioada anterioară desfăşurării întâlnirii; 

 evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului; 

 elaborarea Planurilor de îmbunătățire conform metodologiei şi avându-se în vedere 

punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare (RAEI); 

 elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitățile membrilor 

personalului pentru asigurarea calității în învățământ; 

 planul de îmbunătățire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acțiunilor precizate 

referitoare la punctele slabe din planul de îmbunătățire şi respectarea termenelor limită de 

desfășurare a acțiunilor; 

 elaborarea planului de măsuri remediale cu obiective clare pentru întreaga şcoală. 

 

 
Pasul 1: 

CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată) cuprinzând  
proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii. 

Pasul 2: 
Consiliul de Administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC 

Pasul 3: 
 Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii conform planificării. 
Monitorizarea şi evaluarea, de către membrii CEAC, în funcţie de responsabilităţile specifice, a 
modului de realizare a activităţilor de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii 

Pasul 4: 

Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii 

Pasul 5: 
Consiliul de Administraţie aprobă Raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de 
CEAC. 
Consiliul de Administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile 
de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii). 

 

Pasul 6: 

 Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către 
Inspectoratul şcolar şi, la cerere, către ARACIP. 
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Plan de acțiune al comisiei de evaluare și asigurare a calității. Corelare indicatori – dovezi 
INDICATORUL DE PERFORMANȚĂ DOVEZI CONCRETE MODALITĂȚI CINE RĂSPUNDE 

I. INIȚIERE 

I.1. Informații conform nevoilor elevilor 
 Aviziere 

 În mod direct de la diriginți, profesori 
Mapa cu conținutul 

avizierului 
Realizatorii 
avizierelor 

I.2. Evaluarea inițială 
 Teste inițiale individuale 

 Fișe de lucru 
 Teste pentru stabilirea stilului de învățare 

Teste, chestionare 
Teste de testare a 

aptitudinilor 

Diriginții; 
Profesorii 

I.3. Programele răspund aspirațiilor și potențialului 
elevilor 

 Fișe de sinteză inițiale 

 Teste inițiale 
 Rezultatele școlare ale elevilor 

Cataloage Profesorii 

II. SERVICII DE SPRIJIN 

II.1.Drepturile și reponsabilitățile elevilor sunt clar 
definite  

 Regulamentul școlar 
 Statutul elevului 
 Regulamentul de ordine interioară 

 Registre pentru elevi (însoțite de tabele de luare la 
cunoștințe) 

Tabele nominale de 
luare la cunoștință 

Diriginții 

II.2. Accesul la sprijin eficace pentru rezolvarea 
problemelor personale 

 Cabinet școlar de asistență psihopedagogică –  
 psihologul școlii 

 Sprijin inițial prin diriginți 

Dosare cabinet 
Mapa diriginților 

Psihologul 
școlii; 

Diriginții 

II.3. Perioade pentru reevaluarea nevoilor și urmărirea 
progresului pe parcursul programului 

 Teste de evaluare sumativă la sfârșit de capitol 

 Revizuirea repartizării în grupele de lucru  
 Analiza fișei de activitate elev 

Teste curente Profesorii 

II.4. Informații privind orientarea și consilierea elevilor, 
precum și modalități de continuare a studiilor, după 
terminarea ciclului/nivelului de școlarizare (liceu, 
școală profesională de trei ani) 

 Prezentarea ofertelor pentru învățământul superior, 
postliceal; 

 Îndrumarea după aptitudinile particulare și în funcție 
de opțiunile ulterioare ale elevilor; 

 Prezentarea nomenclatorului de calificări 
 Dosare – examene de diferență 

Fișe de opțiuni 
 
 
 

Dosare – examene de 
diferență 

Diriginții 
 

Profesorii 

II.5. Înregistrări privind traseul educațional și inserția 
socio - profesională a elevilor – continuarea studiilor 
sau angajare 

 Fișe completate de diriginții claselor care au  
 absolvit liceul și școala profesională de trei ani 

 Sitația absolvenților 
 Chestionare absolvenți 

Mape cu chestionare 
aplicate absolvenților 

Chestionar 
Diriginții 

III. DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂȚARE 

III.1. Măsuri eficace pentru promovarea egalității 
șanselor, pentru eliminarea discriminării de orice 
formă și promovarea interculturalității. 

 Utilizarea fișei de activitate a elevului 
 Derularea proiectelor privind interculturalitatea 
 Desfășurarea orelor de limbă maternă pentru elevii de 

Material de 
prezentare a măsurilor 

Chestionar 

Comisia pentru 
asigurarea calității  
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INDICATORUL DE PERFORMANȚĂ DOVEZI CONCRETE MODALITĂȚI CINE RĂSPUNDE 

etnie rromă din școală 
 Susținerea, promovarea și implicarea  elevilor din 

zonele și segmentele sociale defavorizate (mediul 
rural, tineri de etnie rromă, elevi cu CES, marginalizați 
sau în situație de sărăcie severă, emigranți, tineri din 
centre rezidențiale) în proiecte/programe, activități. 

 Cunoașterea și respectarea legislației privind 
interzicerea segregării școlare unitățile  de 
învățământ preuniversitar; 

 
Comisia pentru 

prevenirea, interzicerea 
și eliminarea segregării. 

 
 
 

Diriginții 
 

III.2. Relații de lucru eficace între cadrele didactice, 
între elevi, între ceilalți membri ai personalului și 
manageri  

 Feed-back asigurat prin chestionare aplicate pentru 
urmărirea inter-relaționării umane; 

 Procese verbale; 

 Elaborarea de fișe de lucru pe discipline   
 Procese verbale de la lecțiile deschise, de la Consiliile 

Profesorale și de la întâlnirile diverselor comisii 
 Realizarea unor planificări comune 

Chestionare 
 
 
 

Procese verbale 

Toți membrii 
colectivului 

III.3. Procesul didactic  desfășurat în condiții de 
maximă siguranță igienico-sanitară pentru toți 
participanții 

 Implementarea regulilor igienico-sanitare onform  
legislației  pentru  eliminarea riscurilor de  infectare și 
îmbolnăvire cu SARS-CoV2, în contextul pandemiei de 
COVID-19. 

 Respectarea normelor de igienă, distanțare fizică și 
sănătate publică în toate spațiile școlare și de către 
toți elevii, profesorii și personalul școlii. 

Procese verbale 
Registre de evidență 

Echipa managerială 

III.4. Programul de activități este adaptat condițiilor 
impuse de pandemia de COVID -19 

 Desfășurarea programului conform recomandărilor 
ISJ, ME,DSP cu respectarea  legislației în vigoare. 

 Implementarea unui program (fizic, hibrid, online) care 
să permită accesul la educație tuturor elevilor din 
cadrul școlii. 

 Adaptarea orarului în funcție de condițiile impuse de 
contextul epidemiologic; 

Orarul școlii Comisie orar 

III.5. Procesul de instruire are suport logistic adecvat 

 Dotarea sălilor clasă  cu echipamente 
(calculator/laptop, web-cam) pentru transmiterea 
online a lecțiilor. 

 Implementarea unei platforme digitale educaționale la 
nivelul unității de învățământ accesibilă elevilor și 
profesorilor școlii 

 Realizarea de suporturi de curs la toate disciplinele și 

Programarea activităților 
 pe clase 

Echipa managerială 
Inginer de sistem 
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INDICATORUL DE PERFORMANȚĂ DOVEZI CONCRETE MODALITĂȚI CINE RĂSPUNDE 

nivelurile pentru elevii fără acces la învățământul 
online. 

III.6. Stabilirea de criterii individuale privind rezultatele 
și țintele învățării 

 Repartizarea, pe grupe de lucru, în funcție de 
standardele bine precizate și având în vedere stilurile 
de învățare 

Chestionare – stiluri 
de învățare 

Teste inițiale 
Profesorii 

III.7. Învățare prin pași mici se regăsește în programele 
și materialele de învățare. 

 Componente de bază (unitate de învățare)  împărțită 
în subcomponente elementare (lecții) 

 Fișe de lucru (de teorie, de exerciții), cu pași mici 
(etapizate) 

 
Planificări pe unități 

de învățare 
Profesorii 

III.8. Programele și materialele de învățare au criterii 
explicite, cunoscute de elevi. 

 Materialele de învățare sunt însoțite de Modalități de 
utilizare. 

Proiecte didactice Profesorii 

III.9. Gama variată de strategii didactice și de evaluare 
 Utilizarea strategiilor didactice pentru învățarea 

centrată pe elev, în grupe de lucru, adaptate la  
diferite contexte (învățarea online/hibrid ) 

Proiecte didactice Profesorii 

III.10. Gamă variată de resurse și materiale 

 Utilizarea resurselor materiale / materialelor vizuale 

 Resurse materiale – aparatură: 
 Videoproiector; 
 Computer/laptop/web cam 
 Flipchart; 
 Truse; 
 Diferite aparate. 

 Materiale de învățare: 
 Fișe de lucru; 
 Cărți, articole, 
 Manuale, auxiliare 
 Utilizarea Internetului – preluare. 

 Modalități de lucru: 
 Tradițional – cu întreaga clasă; 
 On-line; 
 Hibrid; 
 Activitate de proiect; 
 Lucru pe echipe; 
 Lucrul în perechi; 

 Activități practice 

Procese verbale Proiecte 
didactice; 

Fișa de evaluare a 
activităților la lecții – pentru 

elevi și profesori adaptate 
diferitelor contexte de 

învățare 

Profesorii 

III.11. Comunicare eficientă în funcție de nevoile 
elevilor 

 Aplicarea comunicării formale și nu a celei informale; 

 Chestionare pentru evaluarea comunicării. 
Chestionare Profesorii 

III.12. Planificarea și structurarea activităților de  Alcătuirea planificărilor calendaristice și a celor pe Planificări pe unități Profesorii 
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învățare unități de învățare, cu participarea elevilor; 
 Orarul activităților diferențiate (recuperare, 

performanță) 

de învățare 
Orar 

III.13. Elevii primesc feed-back privind progresul 
realizat 

 Studiul fișei de activitate a elevului, ori de câte ori se 
impune; 

 Justificarea rezultatelor evaluărilor( orale, scrise) 
 Discutarea situației școlare semestriale, anuale 

Procese verbale 
Cataloage 

Diriginții 

III.14. Implicarea elevilor în evaluarea progresului – 
evaluarea formativă pentru planificarea învățării și 
monitorizarea progresului 

 Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor 
bareme clare (auto-notarea activităților proprii după 
barem) 

 Evaluarea în pereche (elev-elev) 
 Fișe de activitate a elevilor 

Fișe de notare 
paralelă 

Fișe de activitate 
elevi 

Profesorii 

III.15. Evaluarea formativă-adecvată, riguroasă, 
corectă, exactă, aplicată în mod regulat și adaptată 
contextelor diferite de desfășurare a procesului 
instructiv-educativ. 

 Implicarea activă a elevilor în procesul de evaluare 
 Cataloage școlare 
 Carnete de note 

Cataloage 
Comisia de 

verificare a ritmicității 
notării 

III.16. Sprijinirea elevilor pentru atingerea obiectivelor 
programelor 

 Asistarea elevilor la activități pe grupe de lucru 
diferențiate (acordarea de asistență și îndrumare) 
sau la învățarea centrată pe elevi; 

 Stabilirea punctelor tari/slabe. 

 Acordarea de consultații elevilor în cadrul programelor 
de pregătire suplimentară 

Fișe de analiză a 
punctelor tari/slabe 
Fișe de observare a 

activităților 

Profesorii 

III.17. Încurajarea elevilor pentru a-și asuma 
responsabilitatea pentru propriul proces de învățare. 

 Asumarea responsabilităților, atât în autoevaluare, cât 
și în procesul de învățare 

Chestionare Profesorii 

III.18. Experiența elevilor în activități de evaluare 
formativă  

 Fișe de notare paralelă elev – elev, elev – profesor. 
Fișe de notare 

paralelă 
Profesorii 

III.19. Formele de evaluare formativă și sumativă sunt 
adecvate și adaptate contextelor; 

 Se aplică tehnicile de evaluare după cerințe: oral, teste 
scrise, practică (evaluare a fișelor de lucru), referate, 
proiecte, portofolii. 

Păstrarea 
înregistrărilor 
Teste, referate 
Portofolii ale 

elevilor 

Profesorii 

III.20. Programele de învățare se supun unui proces 
sistematic de păstrare a înregistrărilor 

 Mapele de lucru ale elevilor cuprind: teste inițiale, 
lucrări (teste) pe parcurs, fișe de lucru, lucrări scrise 
semestriale. 

Mape de lucru ale 
elevilor 

Portofolii ale elevilor 
Profesorii 

Responsabil comisie CEAC, 
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Plan operaţional CEAC - An şcolar 2022 - 2023 
Obiectiv general:  creşterea calităţii actului educaţional 

OBIECTIVE SPECIFICE 
NR. 
CRT. 

ACTIVITĂŢI 
INSTRUMENTERES

URSE 
RESPONSABIL TERMEN 

MODALITĂŢI DE 
EVALUARE A 

OBIECTIVELOR 

INDICATORI 
DE 

REALIZARE 

O1: Asigurarea cadrului 
legislativ de funcţionare CEAC 

1 
Reorganizarea Comisiei de 

Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii 

Legislaţie 
Consiliul 

profesoral, Director 
Sept.  Decizie CEAC  

O2: Asigurarea eficacităţii 
educaţionale prin existenţa 
proiectelor, programelor şi 

activităţilor realizate în diferite 
parteneriate. 

2 
Elaborarea planului 

operaţional 
Document tip, 
resursă timp 

Director, 
 Membrii CEAC 

Sept.  Plan operaţional  

3 
Finalizarea RAEI, pentru 
anul şcolar 2010 – 2021 

Document tip, 
resursă timp 

Director, 
 Membrii CEAC 

15 oct.  RAEI  

4 

Iniţializarea RAEI pentru 
anul şcolar  2021 – 2022  şi 
completarea Bazei de date 

a şcolii 

Document tip, 
resursă timp 

https://calitate.ara
cip.eu/ 

Director, 
 Membrii CEAC 

30 nov.  
RAEI 

Baza de date 
 

5 
Participarea la activităţi în 

cadrul proiectelor 
Resursă timp 

Echipa de implementare a 
proiectelor de la nivelul 

școlii 
An şcolar  

Implementare 
Programe si 

proiecte europene 

 

O3: Asigurarea desfăşurării 
tuturor activităţilor 

caracteristice organizaţiei în 
mod unitar respectând reguli 

precise şi identificarea, cu 
uşurinţă, a responsabililor 

activităţilor. 

6 Diseminarea informaţiilor 
Suport informativ, 

resursă timp 
Director adj.  
Membrii CA 

An şcolar  
Implementare 

Programe si 
proiecte europene 

 

7 Realizarea de procedură 
Fişă tip, resursă 

timp 

Membrii CEAC, 
Cadre didactice şi 

didactice auxiliare, 
Serviciul secretariat, 

Serviciul contabilitate 

Permanent Proceduri  

8 
Revizuirea procedurilor 

existente 
Fişă tip, resursă 

timp 

Membrii CEAC,  
Cadre didactice şi 

didactice auxiliare, 
Serviciul secretariat 

Permanent Proceduri  

O4: Asigurarea calităţii 
programelor de învăţare şi 
promovarea îmbunătăţii 

continue. 

9 
Realizarea graficului de 

interasistenţe 
Grafic Responsabil CEAC 1 Noiembrie  Grafic  

10 
Realizarea 

interasistenţelor 
Fişă observaţie 

lecţie. 
Director adj. 

 Membrii CEAC  

15 sept - 15 
dec.  

15 dec- 15 mar  
15 mar - 15 iun  

Grafic  

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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OBIECTIVE SPECIFICE 
NR. 
CRT. 

ACTIVITĂŢI 
INSTRUMENTERES

URSE 
RESPONSABIL TERMEN 

MODALITĂŢI DE 
EVALUARE A 

OBIECTIVELOR 

INDICATORI 
DE 

REALIZARE 

O5:Asigurarea condiţiilor egale 
de acces la programele de 

învăţare şi sprijinirea tuturor 
elevilor 

11 
Realizarea planurilor de 

îmbunătăţire 
Fişă tip, resursă 

timp 

Director; 
 Director adjunct 

Membrii CEAC, Comisie 
curriculum 

An şcolar  Grafic  

12 Alcătuirea de chestionare 
Chestionare, 
resursă timp, 

birotică 

Membri CEAC Consilier 
Psihopedagog  

Diriginţi 
Oct. - mai  Chestionare  

13 
Aplicarea şi interpretarea 

chestionarelor 

Chestionare, 
resursă timp, 

birotică 

Membri CEAC Consilier 
Psihopedagog  

Diriginţi 
Oct. - mai  Chestionare  

O6: Identificarea nevoilor 
elevilor, agenţilor economici, 
părinţilor şi comunităţii locale 

Asigurarea unui mediu sigur de 
învăţare, sănătos şi care 
răspunde nevoilor elevilor . 

14 
Monitorizarea completării 

cataloagelor şcolare 
Resursă timp 

Membri comisie 
Diriginţi 

Semestrial Cataloage şcolare  

15 
Monitorizarea ritmicităţii 

evaluării 
Resursă timp 

Responsabil 
monitorizare 

Lunar Fişă tip  

O7: Asigurarea organizaţiei că 
programele sunt furnizate şi 
evaluate de personal 
competent şi calificat. 

16 
Monitorizarea progresului 

şcolar 
Fişă tip, resursă 

timp 
Cadre didactice  

Șefi arii curriculare 
Semestrial Fişă tip  

17 
Monitorizarea frecvenţei 

la ore 
Fişă tip, resursă 

timp 
Diriginţi 

Responsabil monitorizare 
Lunar Fişă tip  

18 
Monitorizarea respectării  

R O I şi a  R O F U I P 
Tabel tipizat, 
resursă timp 

Diriginţi  
Comisia de disciplină 

Permanent 

Tabel tipizat 
procese verbale, 

caiete de 
corespondenţă 

 

O8: Asigurarea organizaţiei că 
oferă condiţii egale de acces la 
programele de învăţare şi 
sprijină toţi elevii. 

 

19 

Monitorizarea orarului şi a 
desfăşurării orelor de 

instruire practică şi 
laborator 

Orar, resursă timp 
Director  

Director adj.  
Cadre didactice 

Permanent 
Orar clase, fişă 

observaţie lecţie 
Condici de prezență 
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OBIECTIVE SPECIFICE 
NR. 
CRT. 

ACTIVITĂŢI 
INSTRUMENTERES

URSE 
RESPONSABIL TERMEN 

MODALITĂŢI DE 
EVALUARE A 

OBIECTIVELOR 

INDICATORI 
DE 

REALIZARE 

20 
Monitorizarea 

managementului clasei şi a 
strategiilor didactice 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director 
 Director adj. Coordonator 

cu proiecte și programe 
educative 

Permanent 
Fişe tip, procese 

verbale 
 

O9: Asigurarea organizaţiei că 
utilizează procese eficace de 

evaluare şi monitorizare pentru 
a sprijini progresul elevilor. 

21 

Monitorizarea impactului 
folosirii echipamentelor 
performante şi a softuri-

lor educaţionale 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director adj. 
Şefi arii curriculare şi 

compartimente 
Permanent Procese verbale  

22 

Verificarea portofoliilor 
cadrelor didactice; 

verificarea portofoliilor 
elevilor 

Plan de verificare, 
resursă timp 

Director adj. 
Şefi arii curriculare 

Membrii CEAC 
Permanent Fişe tip  

23 
Monitorizarea 

Rezolvării contestaţiilor 
Proceduri 

Director  
Membrii CEAC 

Permanent Procese verbale  

O10:Realizarea monitorizării 
organizaţiei şi stabilirea paşilor 

în vederea realizării 
îmbunătăţirii, prin asigurarea 

calităţii şi 
autoevaluare 

24 
Completarea raportului de 

autoevaluare final 
Formular tip 
Resursă timp 

Membrii CEAC August  
Raport de 

autoevaluare 
 

O11 :Realizarea planificării 
îmbunătăţirii 

25 
Elaborarea planului de 
îmbunătăţire pe baza 

raportului de autoevaluare 

Formular tip 
Resursă timp 

Director adj. Sept.  
Plan de 

îmbunătăţire 
 

O12:Realizarea implementării 
îmbunătăţirilor și 

monitorizarea acestora 
26 

Actualizarea planului de 
îmbunătăţire 

Formular tip 
Resursă timp 

Director 
 Director adj.  

Membrii CEAC 

Conform 
grafic 

Plan de 
îmbunătăţire 

 

O11: Urmărirea traseului 
educaţional și a inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor 
27 Sondaj opinie 

Formular tip 
Resursa timp 

Director  
Director adj. 

Membrii CEAC 
15 oct  

Realizare diagrama 
PIE 

 

 Responsabil comisie calitate, 
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Instrumente de evaluare ale CEAC 
 
Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi 
Str. Socola  nr.51+53  
Tel.0232-437404/0232-237233 
Fax 0232-237233 
 

CĂTRE …………………………………………….  

Stimata Doamna / Domnule Director General, 

 

 In vederea elaborarii Planului de Actiune al Scolii si a Strategiei de dezvoltare a unitatii 

scolare pâna in 2027, va rugam sa aveti amabilitatea de a ne sprijini raspunzând la intrebarile de 

mai jos.  

Cu multumiri, director prof. Dolores Voinea 

Chestionar 

1.In judetul si municipiul Iasi pe domeniul textile-pielarie in ultimii 4 ani prognozati: 

 o crestere a numarului locurilor de munca 

 o scadere a numarului locurilor de munca 

 O stagnare a numarului de locuri de munca 

motivati……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.Ce numar de locuri de munca prognozati pentru absolventii proveniti din ruta de 

profesionalizare directa sau progresiva?  

 tehnician in industria textila 

 tehnician designer vestimentar  

 tehnician operator tehnica de calcul 

 tehnician proiectant CAD 

 tehnician in gastronomie 

 tehnician in igiena si estetica corpului omenesc 

3.Apreciati procentual cit din totalul angajatilor dumneavoastra  in sectorul productie au absolvit 

cursuri de calificare ale scolii noastre………% 

4. Apreciati pe o scara de la 1 la 10 calitatea pregatirii angajatilor proveniti din scoala noastra 

1     2     3     4     5    6      7     8     9     10 
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motivati……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. In situatia in care elevii nostrii efectueaza instruirea practica la societatea dumneavoastra 

numiti 

punctele tari ale pregatirii lor 

 …………………………… 

 ……………………………. 

 …………………………… 

punctele slabe ale pregatirii lor 

 ………………………………. 

 ……………………………… 

 ……………………………. 

6. Ce competente sociale si/sau tehnice sunt necesare  absolventilor nostri pentru a lucra la 

societatea dumneavoastra ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. In situatia in care  credeti intr-un parteneriat activ intre scoala si societatea dumneavoastra, 

definiti activitatile/ sarcinile care revin celor doi parteneri 

ȘCOALA SOCIETATE COMERCIALĂ 

 

 

 

 

 

8. Care credeti ca sunt premisele succesului privind calitatea formarii profesionale ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dar amenintarile ...............................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

9. Alte sugestii/observatii, referitoare la alte forme de pregatire profesionala,sau noi calificari 

neprevazute in COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), relevanta pentru o mai buna 

colaborare.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi 
Str. Socola  nr.51+53  
Tel.0232-437404/0232-237233 
Fax 0232-237233 
Chestionar agenti economici 

 

Chestionar pentru agenti economici 
 
 

Agent economic________________________________________________________________ 

Sediul________________________________________________________________________ 

Reprezentat de ________________________________________________________________ 

 
 

NR. 
CRT 

ÎNTREBAREA DA NU 
ÎNTR-O 

OARECARE 
MĂSURĂ 

1 
Este necesara implicarea comunitatii in formarea profesionala 
a elevilor? 

   

2 Elevii sunt repartizati la locurile de munca dupa optiunile lor?    

3 
Elevii sunt implicati in toate activitatile specifice calificarii in 
care se pregatesc? 

   

4 Sunteti implicat in evaluarea pregatirii practice a elevilor?    

5 
Ati solicitat in ultimul an sanctionarea disciplinara a vreunui 
elev? 

   

6 Elevii cunosc si respecta NSSM?    

7 Ati fost consultati in elaborarea CDL-ului?    

8 Poate  fi asigurata pregatirea profesionala in afara scolii?    

9 
Este necesara dezvoltarea la elevi a sentimentului de 
apartenenta si de proprietate? 

   

10 
Este importanta crearea deprinderii de respectare a a 
disciplinei tehnologice de catre elevi? 

   

11 Se poate dobandi aceasta deprindere doar in interiorul scolii?    

12 Firma este implicata in proiecte de parteneriat?    

13 
Credeti ca programa scolara este corelata cerintelor agentilor 
economici? 

   

Chestionar parinti 
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Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi 
Str. Socola  nr.51+53 
Tel.0232-437404/0232-237233 
Fax 0232-237233 

 

Chestionar pentru parinti 

cu privire la 

implicarea familiei în procesul instuctiv-educativ 

 

1. În ce interval orar își realizează copilul dumneavoastră temele? 

        …................................................................................................................ 

2. De câte ori pe săptămână verificați caietele de teme ale copilului? 

        …................................................................................................................... 

3. Ajutați copilul dumneavoastră la teme? 

        ….................................................................................................................... 

     4. Daca ați răspuns ,,DA”,cum îl ajutați? 

      a) îi spun rezolvarea 

      b) încerc să-i dau indicații și îl verific după ce a rezovat tema 

      c) îi dau câteva indicații,dar nu mai verific după ce a rezolvat tema 

      d) îl îndrum să se uite cum a rezolvat în clasă sau cum este în manual 

      e) îi dau meditații 

5. Citiți indicațiile sau observațiile făcute de învățător/profesor pe caietele de teme sau de clasa, pe                   

         teste sau fișe? 

…................................................................................................................................................. ................... 

6. Luați în considerație aceste indicații și observații ? 

….................................................................................................................................................................... 

 

7. Cum apreciați relația învățător/diriginte și elev/familie ? 

…...................................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ........................................... 

…................................................................................................................................ ........................................ 

8. Ați întâmpinat situații în care tema pt. acasă a avut un grad prea ridicat de dificultate și copilul nu    

         a putut să o rezolve decât f. greu,cu ajutorul dumneavoastră? 

…........................................................................................................................................................................ 

9. Dacă ați răspuns ,,DA” la întrebarea 8, la ce discipline s-a întâmplat acest lucru? 

.......................................................................................................................................................................... 

10. Ce apreciați în activitatea instuctiv-educativă a copilului dumneavoastră? 

….......................................................................................................................................................................... 

     11.Ce va nemulțumește în activitatea cadrelor didactice la clasă? 

.......................................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................ ............................................ 

     12.Ce recomandări aveți pt. cadrele didactice privind îmbuătățirea calității activității instuctiv-educativ? 

…............................................................................................................................ ........................................ 

…............................................................................................................................ ........................................ 
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Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi 
Str. Socola  nr.51+53 
Tel.0232-437404/0232-237233 
Fax 0232-237233 
 

Cum comunicam? 
 

Dirigintele discuta cu elevii despre cele 3 tipuri de comunicare – agresiva, pasiva şi asertiva. 
Exemplu: un coleg „chiuleşte” de la şcoala şi te roaga şi pe tine sa chiuleşti. 
Raspunsuri posibile: 
Comunicare agresiva – Eşti nebun, crezi ca vreau? 
Comunicare pasiva – Mulţumesc, nu ma intereseaza. 
Comunicare asertiva – Mulţumesc, dar nu pot lipsi de la ore! 
Dupa modelul dat, completeaza spaţiile goale cu cele 3 tipuri de comunicare, având ca punct de 

plecare trei situaţii din şcoala: 

1. Discuţie profesor – elev: Andrei, nota pe care ai luat-o e cam mare, ai copiat? 

a. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Discuţie profesor – parinte: O, ce bine ca aţi mai trecut pe la şcoala, credeam ca nu va 

intereseaza şcoala! 

a. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Discuţie parinte – elev: Nu sunt mulţumit de notele tale şi de comportamentul tau, ce 

zici? 

a. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chestionar comunicare 
Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi 
Str. Socola  nr.51+53 
Tel.0232-437404/0232-237233 
Fax 0232-237233 
 

Chestionar privind oferta educationala 
 

Grup tinta: clasele a IX-a 
Esantion: cate 10 elevi alesi aleatoriu din fiecare clasa 

1. Cu cine v-ati sfatuit cand ati hotarat sa alegeti liceul nostru? 

a. Cu parintii; b. Cu fratele sau 
sora; 

c. Cu un prieten 
sau o prietena; 

d. Cu d-na 
diriginta din 
clasa a VIII-a; 

e. Cu d-na 
psiholog; 

f. Cu altcineva. 
Specificati! 

 
2. Cum ati aflat de oferta scolara de la liceul nostru? 

a. De la televizor; b. Din presa scrisa 
– ziare; 

c. De pe Internet; 

d. De pe 
monitorul de la 
Kaufland; 

e. De la Targul 
ofertelor 
educationale; 

f. De la scoala, 
colegi; 

g. De la parinti; h. De la frati; i. De la prieteni; 
j. De la vecini; k. Alte surse:  
 

3. Ce v-a determinat sa alegeti liceul nostru? 

a. Profilurile de la 
acest liceu; 

b. Profesorii de la 
acest liceu; 

c. Sfaturile 
familiei; 

d. Sfaturile 
prietenilor; 

e. Alte motive. 
Specificati! 

 

 
4. Ati primit la voi la scoala vizita unor profesori de la Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu: 

a. Da; b. Nu. 
 

5. De cand sunteti elevi ai liceului nostru, ce va place cel mai mult? 

a. Orele de curs; b. Programul de 
practica; 

c. Relatia cu 
profesorii; 

d. Colegii de 
clasa; 

Altele:  

 
6. Ati recomanda altor elevi de clasa a VIII-a sa vina la liceul nostru? 

c. Da; d. Nu. 
 
 
Chestionar elevi 
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Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi 
Str. Socola  nr.51+53 
Tel.0232-437404/0232-237233 
Fax 0232-237233 

Chestionar – elevi 
Observatie: unele raspunsuri le puteti completa prin încercuirea punctului corespunzator variantei/ variantelor alese. 

1. Care sunt calitatile profesionale pe care le apreciati la profesorii vostri? 

 Acorda atentie elevilor;  Faciliteaza comunicare 
elev – profesor; 

 Inspira stima, respect; 

 Întelege elevii;  Cunoaste personalitatea 
elevilor; 

 Este ferm; 

 Cunoaste proble-mele 
elevilor; 

 Este capabil sa co-
munice; 

 Este corect. 

2. Care modalitati de realizare a activitatilor extrascolare le apreciati? 

 Lucrul în echipa;  Lucrul independent;  Experimentarea; 

 Cooperarea între elevi;  Utilizarea suporturilor 
multimedia si 
informatice; 

 Activitati ce-ti valorifica 
experienta de viata. 

3. Sunteti consultati în stabilirea activitatilor extrascolare? 

 Deloc;  Uneori;  Totdeauna.   

 
4. Enumerati trei activitati extrascolare în care ati fost implicati în acest an scolar: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
5. Propuneti alte activitati extrascolare pe care ati dori sa le desfasurati: 

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................................................ 
6. Mentionati una sau mai multe situatii placute de la orele de curs sau de la orele de instruire practica: 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
 

7. Mentionati una sau mai multe situatii neplacute de la orele de curs sau de la orele de instruire practica: 
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................ 
 

8. În ce masura va multumesc conditiile de igiena din laboratoare/ ateliere/ scoala? 

 Foarte bine;  Bine;  Satisfacator;  Nesatisfacator. 
 

9. Daca ati putea schimba ceva privind estetica sau igiena din laboratoare/ ateliere/ scoala, ce ati propune? 
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................ 
 

10. Cum pot fi sanctionati elevii care nu vin în tinuta adecvata la orele de instruire practica? 

 Activitati de înfrumusetare a scolii;  Igienizarea toaletelor; 

 Elaborarea unor materiale pentru scoala;  Alte propuneri: 

 Purtarea unor embleme; 
 

11. Considerati ca statul, scoala va sustin material – financiar pentru continuare studiilor? 

 Da, prin alocatii si burse; (Bani de liceu, Bursa I. C. Stefanescu) 

 Partial, deoarece banii nu sunt suficienti; 

 Deloc. 
12. Ati fost solicitati sa contribuiti financiar la desfasurarea unor activitati în scoala? 

 Nu. 

 Da.  
Daca ati raspuns da, mentionati! 
................................................................................................................................................................................ 
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III.7.2. Strategia de internationalizare a activitatilor la Colegiul tehnic Ïoan C Stefanescu" 

 

1. INTRODUCERE 

Prioritizarea procesului de internaționalizare a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași, 

în contextul creșterii dimensiunii europene în educație și formare profesională, reprezintă una dintre 

prioritățile planului strategic pentru perioada 2022-2027. Realizarea acestui obiectiv, integrat în 

strategia generală de dezvoltare elaborată prin PAS, va contribui la adaptarea unității școlare la 

contextul internațional actual al învățământului preuniversitar și la un mediu în permanentă 

schimbare. Măsurile specifice prevăzute în Planul de acțiune al școlii (P.A.S.) pentru realizarea 

obiectivului menționat se constituie în obiective specifice în cadrul strategiei de internaționalizare 

menționată în document.  

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Iaşi, înfiinţat în anul 1968 prin Ordinul Ministerului 

Invăţământului nr. 2926/1968, a marcat nu numai continuarea tradiţiei  învăţământului textil ieşean, 

ci mai ales formarea unui puternic centru naţional de pregătire a  specialiştilor din domeniu. La data 

de 01.06.1968 s-a înființat Şcoala profesională, în subordinea Ministerului Industriei Uşoare. 

Începând cu anul şcolar 1975-1976, unitatea şcolară a funcționat ca grup şcolar cu denumirea 

„Grupul Şcolar M.I.U.”, pregătind forţa de muncă conform profilelor atelierelor existente şi 

intreprinderilor care au sprijinit unitatea şcolară. Începând cu anul şcolar 1976-1977, liceul din 

cadrul Grupului Şcolar M.I.U. s-a numit Liceul Industrial „Victoria” Iaşi, păstrând ca pregătire 

specializările din domeniul textil (specializări solicitate de partenerii locali). Din anul şcolar 1981-

1982, şcoala profesională din reţeaua şcolară M.I.U. s-a numit „Şcoala profesională nr.8”, prin 

adresa 45816/15.11.1991, iar denumirea unităţii a fost Grupul Şcolar de Industrie Uşoară 

„Victoria”, Iaşi. În anul şcolar 1991, s-au înfiinţat clase din filiera teoretică, alături de clasele de 

profil tehnic. La solicitarea şcolii, în anul 2002, M.E.C. aprobă schimbarea denumirii în Grupul 

Şcolar „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi, menţinându-se profilul claselor, conform cererii pieţei forţei de 

muncă. La solicitarea unității școlare de a deveni Colegiu Tehnic, şi în urma evaluării instituţiei de 

învăţământ de către MEdC, la data de 05.06.2006, prin Ordinul ministrului nr. 4180, s-a schimbat 

denumirea în Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”. 

Evoluţia şcolii noastre a fost generată de faptul că în judeţul Iaşi, printre sectoarele de 

tradiţie se menţine industria textilă (producţia din domeniu reprezentând 11,9 % din cea a judeţului, 

iar deficitul de forţă de muncă fiind de 30%) şi anticipând o creştere remarcabilă în domeniul 

serviciilor, cu precădere în turism și alimentație, a fost solicitată autorizarea pentru noi profile. 

Anual şcolarizăm un numar de aproximativ 1400 elevi din care un procent de 65% îşi continuă 

studiile. Oferta educaţională specifică şcolii noastre permite şi şcolarizarea copiilor cu nevoi 

speciale, care provin din centrele de plasament şi medii defavorizate.  
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Pregătirea elevilor se realizează pe nivele şi forme de învăţământ diferite. Specializările 

obţinute de elevii noştri sunt: 

1. Învățământ liceal de zi, filiera tehnologică, profil tehnic, specializările: 

a) Tehnician designer vestimentar 

b) Tehnician operator tehnică de calcul 

2. Învățământ liceal de zi, filiera tehnologică, profil servicii, specializările: 

a) Tehnician în gastronomie 

b) Tehnician în hotelărie 

c) Coafor stilist 

3. Învățământ liceal seral, filiera tehnologică, profil servicii, specializarea: 

a) Tehnician în gastronomie 

4. Învățământ profesional cu durata de 3 ani, filiera tehnologică, profil tehnic, specializările: 

a) confecţioner produse textile 

5. Învățământ profesional cu durata de 3 ani, filiera tehnologică, profil servicii, specializările: 

a) frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

b) ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie 

6. Învăţământ „A doua şansă”- Acces la educație pentru grupurile defavorizate, Anul IV, 

specializarea: 

a) Turism si alimentatie. 

Varietatea profilurilor, domeniilor de pregătire și specializărilor oferă instituției noastre 

flexibilitate  în fața provocărilor societății aflate în permanentă schimbare. 

Obiectivele fundamentale ale politicilor educaționale propuse de Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ştefănescu” cu privire la formarea profesională, și care se regăsesc în documentele manageriale și 

în P.A.S., sunt în acord cu politicile europene și urmăresc: 

-formarea de specialiști calificați cu competențe optime pentru a face față concurenței de pe piața 

globalizată a muncii; 

-provocările dezvoltării durabile și a practicilor sigure de mediu; 

-formarea echilibrată a personalității elevilor; 

-susținerea unei ameliorări constante a activităților educaționale și de formare profesională, cu 

scopul integrării Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” în cadrul sistemului european de formare 

profesională; 

-asigurarea incluziunii sociale; 

-respectarea principiilor nedescriminării și transparenței. 

  Prin îndeplinirea acestor obiective, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” include și 

promovează creșterea dimensiunii europene în educație și formare profesională, diversitate 
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culturală, șanse egale, interferențe multiculturale și își propune dezvoltarea relațiilor cu alte țări din 

spațiul Uniunii Europene. 

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” urmărește să valorifice experiențele internaționale ale 

elevilor și cadrelor didactice, pentru a contribui la dezvoltarea unui mediu educațional, care să poată 

să se adapteaze cu ușurință la schimbările globale, și care formează specialiști pregătiți să se 

integreze pe piața națională și internațională a muncii. 

În acest sens, internaționalizarea trebuie să devină o prioritate în politicile și activitățile 

actuale și de viitor ale Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”. Totodată, avem în vedere ca această 

acțiune de cooperare internațională  să stea la baza  activităților de revizuire și planificare 

instituționale prin întărirea resurselor umane, tehnice și de infrastructură. 

 

II. ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZĂRII INTERNE A MOBILITĂȚILOR ȘI A 

ACTIVITĂȚILOR DE COOPERARE EUROPEANĂ ȘI INTERNAȚIONALE REALIZATE 

ÎN PERIOADA 2012-2021, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANȚEI  

INTERNAȚIONALE 

Ca parte a strategiei de dezvoltare a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, 

internaţionalizarea a constituit un punct de evoluţie în PAS 2004-2010/ 2008-2013/ 2013-2020/ 

2020-2025 vizând în principal obținerea unei vizibilități internaționale a pregătirii profesionale din 

acest colegiu, stabilirea de noi parteneriate europene şi consolidarea celor existente, intensificarea 

mobilităţilor de elevi şi cadre didactice, dezvoltarea de noi parteneriate în cadrul programului 

ERASMUS +. 

Principalele obiective de dezvoltare a internaţionalizării în ultimii 10 ani a fost creșterea 

dimensiunii europene în educație și formare profesională, promovarea dialogului intercultural şi 

armonizarea SPP si SO cu cele ale școlilor, centrelor de formare, companiilor partenere din Europa. 

Cooperarea internaţională este și va fi unul dintre punctele importante în elaborarea 

strategiei de dezvoltare a şcolii.  

Având la bază tradiţia, perspectiva şi performanţa, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, își 

propune să fie o şcoală compatibilă cu unităţi de învăţământ similare europene, o şcoală capabilă să 

transfere experienţele comunităţii locale, regionale şi europene la nivel de politici sustenabile. În 

acest scop, începând din anul 1998 cu primele cooperări internaționale și  dezvoltând treptat acest 

tip de colaborare, s-a ajuns ca în ultimii 10 ani, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, să participe 

activ la programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale şi a implementat 

proiecte cu finanţare europeană pe mai multe axe, inclusiv VET.  În  cadrul acestora,  participanţii 

(elevi şi cadre didactice de la învăţământul profesional și tehnologic) şi-au îmbogăţit şi lărgit 

competenţele, prin mobilităţi de formare în alte ţări. 
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Accesarea acestor proiecte, a fost în concordanţă cu strategia de dezvoltare europeană, pe 

care şcoala a implementat-o în aceşti ani, prin care internaţionalizarea pregătirii profesionale a 

elevilor şi cadrelor didactice a devenit o prioritate, în contextul în care, prin globalizarea pieţei 

europene a muncii, angajatorii solicită competenţe de calitate la standarde europene în pregătirea 

profesională, a potenţialilor angajaţi, care să conducă la rezultate performante la locul de muncă. 

Din istoricul acestor proiecte amintim cele mai importante: 

 2002- școală pilot în programul Phare VET RO-9405-program de reformă a învățământului 

profesional și tehnic. 

 2002-Programul Socrates -Comenius -Acțiunea 1-„Art, culture and customs”, „Partager 

d’est en ouest, notre patrimoine régional”. 

 2004- Programul Socrates -Comenius -Acțiunea 2.2.a.-proiect lingvistic. 

 2004- Program Leonardo Da Vinci-proiect de mobilități-tineri în formare inițială-

„Harmonisations des savoirs et savoirs-faire, France, Roumanie. Vers une cohésion de 

formation en textiles-habillement ”. 

 2004-Program Phare TVET RO 0108.01-coeziune economică și socială-învățământ 

profesional și tehnic (TVET) 

 2009-2011- POSDRU/22/2.1/G/24994-„Elevi mai informați și mai pregătiți pentru piața 

muncii” și „De la școală în viață prin firma de exercițiu”. 

 2009-2010-Proiect Leonardo- Spania. Franța, Polonia, Bulgaria, Finlanda, Italia. 

 2010-2012-Proiect LLPDV/PAR/2010/RO/071- „Country Chef: a new concept pf 

multifunctional agriculture and the promotion of local foods”, în parteneriat cu Italia, 

Portugalia. 

 2012-2013- programul Tineret în acțiune-„I am an EU citizen” și „ Empowering Youth 

Participation in EU, în parteneriat cu instituții din Cipru, Grecia, Italia, Lituania, Estonia, 

Polonia. 

 2012-Proiect Grundtving „No Waste-Good Practices Forgotten for not Wasting” Florența, 

Italia. 

 2013-proiect parteneriat ETwinning: „La fascination du surnaturel”, Italia, Franța. 

 2013- proiect parteneriat ETwinning: „Les métamorfoses du mur de la défense à la plaisance 

dans la mémoire de nos patrimoines”, Italia, Franța. 

 2013-2014-Proiect parteneriat Leonardo da Vinci: „TOlerance for aLL, stop 

bullyng!”(2013-1-IT1-LEO0303874), Italia. 

 2013-2015- partener în proiectul POSDRU/91/2.2/S/61264-„ Salvați copiii de abandon și 

neintegrare-SCAN”. 
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 2013-2015-Proiect de parteneriat Grundtving: „Learning in prison”(GRU-13-P-LP-284-IS-

IT), Italia, UK. 

 2014-2015-Proiect ERASMUS+-„ Interactive Catering and Tourism: a European 

Approach”, Cehia, Ungaria, Italia, Spania. 

 2014-2015-Proiect ERASMUS+ KA/VET 2014: POLL „Professional on line life”, Italia 

(2014-1ITO1-KA102-002200) 

 2014- prezent-Programe Internaționale Eco-Școala” și „ LeAf”.  

 2019-2022-Proiectul de Parteneriat strategic Erasmus+ “Dialogue down the post-truth 

hole:programmes and tools for digging through information and beliefs in the post-truth 

era” (2019-1-EL01- KA203-062969). Proiectul urmărește combaterea dezinformării și a 

credințelor false, promovând în același timp raționamente critice și științifice pentru o 

îmbunătățire generală a societății UE. Parteneri - Ethniko Kentro Koinonikon Erevnon 

(Atena-Grecia) - coordonator - Università Telematica degli Studi IUL (Florenta, Italia), 

Universidad Complutense de Madrid (Spania), Burgaski Svoboden Universitet (Burgas, 

Bulgaria), A.RE.S. scarl (Campobasso, Italia), University Of Keele (Keele, UK).  

 2020-2021:Săptămâna virtuală de formare a personalului Erasmus Week (online) -

Săptămâna de pregătire a cadrelor didactice 25-29 ianuarie 2021. Rolul învățământului 

superior ca ecosistem al gândirii critice, prof. Nicolas Demertzis, profesor la Universitatea 

Națională și Kapodistriană din Atena și președinte al Consiliului ECEK, Grecia. Navigarea 

către resursele educaționale și introducerea activităților offline (http://www.ekke.gr). 

 2020-prezent-Proiect de parteneriat scolar Erasmus+ "Improve yourself, diversify your 

future profession", (135 2020-1-PL01-KA229- 081438) Parteneri - Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymiw Słupsku-Polonia (coordinator), Istituto 

D'Istruzione Superiore Amedeo D'aosta-Italia, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

Pesterzsébeti Közgazdasági Szakgimnáziuma- Ungaria, Ozel Sancaktepe Kavram Anadolu 

Lisesi -Turcia. 

 Skills Developer - Dezvoltarea, Eficientizarea și Valorizarea Experiențelor de Lucru prin 

Oportunitățile oferite de Practică, Evaluare și Responsabilizare antreprenorială, Cod SMIS 

130979 - Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi 

competenţe. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă. 

 Educație pentru generația Z - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor 

cu părinți plecați la muncă în străinatate - Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară 

Educație si competențe, Cod proiect 139219, Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3, 

POCU/784/6/24/. 

 

http://www.ekke.gr/
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III. ANALIZA SWOT A INTERNAȚIONĂLIZĂRll ÎN COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. 

ŞTEFĂNESCU” 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Calitatea serviciilor educative furnizate de 

şcoală contribuie la dezvoltarea personală a 

elevilor şi a comunităţii, la promovărea 

valorilor europene şi ale cetăţeniei active. 

2. Elevi cu o pregătire complexă la 

standarde europene care să le permită să 

decidă asupra propriilor cariere şi să se 

integreze în societate şi pe piaţa globalizată 

a muncii, prin intermediul ofertei 

educaţionale pe care şcoala o promovează . 

3. Dezvoltarea dimensiunii europene prin 

parteneriate, participare la cursuri cu valoare 

europeană şi schimburi de bune practici prin 

programul ERASMUS +. 

4. Existenţa  unei metodologii pentru 

organizarea activităţilor cu caracter 

internaţional pentru elevi şi cadre didactice, 

instrumente şi proceduri pentru selecţia 

participanilor la mobilităţi, transferul 

rezultatelor şi recunoaşterea creditelor şi 

echivalarea stagiilor peste graniţe, 

diseminarea rezultatelor, evaluarea și 

monitorizarea activităţilor în vederea 

asigurării permanente a calităţii. 

5. Programele CDL sunt în concordanţă cu 

interesele imediate sau pe termen lung a 

beneficiarilor educaţiei şi cu obiectivul de 

dezvoltare europeană a şcolii; 

6. Implementarea metodelor inovative de tip 

"firme de exerciţiu" prin aplicarea 

competențelor antreprenoriale dobândite in 

1. Un procent ridicat dintre elevi provin din 

familii cu o situație materială precară, mai 

ales din mediul rural, familii numeroase, 

fără venituri (70,44% dintre elevi au 

domiciliul stabil în mediul rural; 7,31% 

dintre elevi beneficiari ai programului 

național de protecție socială „Bani de liceu”; 

2,15% dintre elevi beneficiari de burse 

sociale) ceea ce determină o implicare 

scăzută a acestora în activitățile de tip 

internațional, din motive financiare. 

2. Mediul familial defavorizat al elevilor 

(familii dezorganizate, cazuri de divorț, 

alcoolism). 

3. Dezinteresul elevilor și al părinților față 

de școală în familii cu un slab model 

educațional. 

4. Insuficiente măsuri de intervenţie pentru 

prevenirea absenteismului şi a abandonului 

şcolar, în special pentru cei care provin din 

medii defavorizate. 

5. Elevi cu părinți plecați în străinătate care 

rămân singuri sau în grija unei rude (13,37% 

din numărul elevilor înscriși în anul școlar 

2021-2022); 

6. Situații de repetenție repetate; 

7. Metode și tehnici  de abordare a 

incluziunii în educație insuficiente . 

8. Insuficienta formare a cadrelor didactice 

pentru a preda în medii diferite de învăţare, 

cu elevi cu cerințe speciale și de etnie 
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cadrul proiectelor cu finanţare europeană. 

(2009-2011-POSDRU/22/2.1/G/24994 

„Elevi mai informați și mai pregătiți pentru 

piața muncii. De la școală în viață prin firma 

de exercițiu”). 

7. Creşterea numărului de elevi inserați pe 

piaţa muncii care au participat în proiecte 

europene. 

8. Creşterea încrederii in calitatea formării 

profesionale practicate in cadrul Colegiului 

Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, concretizat 

prin realizarea planului de şcolarizare 100% 

in fiecare an. 

9. Existenţa unui nivel ridicat al motivaţiei 

de a participa la activităţi cu caracter 

internaţional atât in rândul elevilor cât şi al 

cadrelor didactice. 

10. Distincția de Școala Europeană - ultima 

distincție primită -  în 2018 -2021.  

11. Nivel superior de certificare IES – BBB 

(Highly erudite and professionally 

managed). 

12. Bază de practică pedagogică. 

13. Personal calificat 100%, număr mediu 

de elevi/cadru. 

14. Corelarea ofertei școlare cu cererea pieții 

forței de muncă, prin propunerea de clase 

pentru noi profile solicitate (lucrator in 

alimentatie, igiena estetica corpului uman, 

lucrator in poligrafie); 

15. Cadre didactice cu experiență în 

pregatirea și dezvoltarea personală și 

profesională a educabililor. 

diferită. 

9. Nivel foarte scăzut al pregătirii iniţiale a 

elevilor în tehnologii ecologice si digitale 

solicitate de piaţa muncii UE, pentru crearea 

noului profil al viitorului angajat. 

10. Diversificarea insuficientă a metodelor 

de învățare-predare-evaluare la standarde 

UE compatibile cu cele utilizate în şcoli, 

centre de formare şi companii europene, 

pentru dobândirea competențelor necesare 

pe piaţa muncii. 

11. Numărul mic de agenţi economici 

compatibili cu cerinţele dezvoltării din 

spațiul internațional, cu care şcoala să poată 

colabora. 

12. Se remarcă uzura fizică şi morală a bazei 

materiale aferente pregătirii practice de 

specialitate. 

13. Reticenţa unor cadre didactice în 

schimbarea de atitudine faţă de noutăţile din 

sfera politicilor educaţionale, a tehnologiilor 

informaţionale. 

14. Proceduri administrative care nu sunt 

suficient internaționalizate. 

15. Neconcordanța între programa școlară și 

nevoile de învățare ale elevilor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢARI 

1. Dezvoltarea la nivel european, național și 1. dificultăţi de integrare socio-profesională 
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regional a întreprinderilor mijlocii şi mici 

care solicită personal calificat în tehnologii 

ecologice și digitale pregătit la standarde 

UE. 

2. Încheierea unor contracte cu firmele care 

doresc angajarea de absolvenți  cu 

competențe recunoscute la nivel UE, la 

finalizarea studiilor. 

3. Accesarea de fonduri cu finanţare 

europeană prin programul ERASMUS+, 

pentru creşterea calităţii formării 

profesionale in vederea asigurării noilor 

cerinţe solicitate pe piaţa muncii. 

a absolvenţilor, mai ales a celor proveniți 

din medii defavorizate, datorită lipsei unei 

pregătiri unitare la nivel UE. 

2. abandonul şcolar datorită, înrăutăţirii 

condiţiilor materiale ale populaţiei şcolare, 

plecarea părinţilor în străinătate; 

3. lipsa motivaţiei pentru continuarea 

studiilor mai ales a celor care provin din 

medii defavorizate, din cauza autoexcluderii 

din mediu social pe motive de inegalitate. 

4. Migrația populației din mediul urban spre 

mediul rural. 

5. Legislația fluctuantă  privind 

învățământul tehnic și profesional. 

6. Curriculum recomandat în neconcordanță 

cu structura anului școlar. 

 

IV. MISIUNEA COLEGIULUI TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IN CONTEXTUL 

INTERNAŢIONALIZĂRII 

Colegiul tehnic „Ioan C. Ştefănescu” își propune să aibă ca misiune fundamentală să existe 

ca instituție de învățământ preuniversitar de formare a noilor generaţii de specialişti pentru piața 

europeană a muncii. În conturarea misiunii sale de educaţie şi formare profesională, Colegiul tehnic 

„Ioan C. Ştefănescu” urmărește să promoveze o cultură a competenţei ştiinţifice şi tehnologice si să 

ofere elevilor șanse egale la un învăţământ de calitate, incluziv, adaptat cerinţelor şi nivelului 

actual, dar şi de viitor, al cunoaşterii în domeniile în care se vor califica. 

 V. VIZIUNEA COLEGIULUI TEHNIC „IOAN C. ŞTEFĂNESCU” IN CONTEXTUL 

INTERNAŢIONALIZĂRll 

Viziunea Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” este să devină o instituție competitivă, 

implicată activ în sistemul global al învăţământului preuniversitar profesional si tehnic din zonă, 

care, printr-o strategie modernă, incluzivă şi flexibilă, să formeze specialişti cu aptitudini certe 

pentru recunoaşterea lor naţională şi internaţională pe piaţa muncii. 

Scopul Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” este de a forma absolvenţi cu o bună 

calificare, înzestraţi cu calităţi profesionale, umane, culturale şi antreprenoriale care să le permită 

integrarea şi succesul în contextul actual al globalizării. 
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Este importantă conștientizarea şi asumarea faptului că Colegiului Tehnic „Ioan C. 

Ştefănescu”  trebuie sa devină parte a unui sistem european şi internaţional de pregătire 

profesională, fapt pentru care instituţia noastră trebuie să îşi sporescă implicarea activă pe plan 

regional, naţional şi internaţional, prin: 

-imagine bună recunoscută pe plan regional, naţional şi internaţional şi promovare corespunzătoare. 

-un climat educațional îmbunătăţit, cu un nivel de motivaţie şi implicare crescut pentru toate 

categoriile de persoane implicate. 

-ofertă educaţională actualizată, cu abordare incluzivă, având un conţinut atractiv. 

-colaborare cu partenerii externi de formare profesională la un nivel ridicat. 

  La nivelul școlii, Strategia de internaționalizare 2022-2027 își propune să continue 

cooperarea internaţională atât cu instituţii de învăţământ din spațiul UE, cât şi cu mediul de afaceri 

printr-o suită de parteneriate ce facilitează schimbul de cunoştinţe, bune practici si iniţiative 

inovative. 

Ne propunem ca aceste parteneriate să vizeze îndeosebi categoria de  elevi care provine din 

medii dezavantajate și au cerințe speciale și să aibă ca scop facilitarea şi flexibilizarea proceselor de 

predare-învăţare, dezvoltarea competenţelor şi a calificărilor şi recunoaşterea acestora în interiorul 

şi în  afara frontierelor naţionale, în toate sistemele de educaţie şi formare, precum şi la nivelul 

pieţei muncii.  

  Participant activ la Programul Erasmus+, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” își 

propune în continuare accesarea finanţării europene pentru implementarea de proiecte 

Erasmus+ în vederea atingerii unui obiectiv important în direcţia internaţionalizării: 

modernizare instituțională prin abordare incluzivă. 

Acţiunile planificate a fi demarate în cadrul strategiei vor asigura oportunităţi şi acces egal 

şi echitabil pentru beneficiarii provenind din toate mediile sociale, o atenţie specială asigurându-se 

participanţilor cu posibilităţi reduse, celor din centre de plasament  și celor de etnie romă. Prin 

aceste acţiuni, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” va contribui activ la progresul Spaţiului 

European al Educaţiei prin dezvoltarea atât a competenţelor cheie pe parcursul întregii vieţi (limbi 

străine, competenţe digitale, ecologice etc.) cât și a competențelor profesionale specifice, având ca 

rezultate îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi echităţii sistemelor de educaţie şi de formare 

profesională, precum şi urmărirea valorilor comune si a educaţiei incluzive. 

 Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” îşi propune să promoveze activ  proiecte în domeniul 

formării profesionale şi personale a beneficiarilor săi direcţi - elevii, în direcţia priorităţilor stabilite 

prin această Strategie şi în direcţia cooperării internaţionale care să conducă la rezultate sustenabile, 

cu impact benefic pentru toate părţile implicate. 
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Conceptul de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă în procesul educaţional, precum şi de 

a avea absolvenți ale căror profiluri sa fie bine pregătite pentru piaţa muncii vor lega resursele 

(intelectuale şi materiale) atât cele ale Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, cât şi pe cele ale 

beneficiarilor săi.  

Astfel, în contextul modernizării sistemului de învăţământ preuniversitar, Colegiul Tehnic 

„Ioan C. Ştefănescu”  îşi asumă prin această strategie derularea în condiţii calitative optime a 

tururor activităților în concordanţă cu noile instrumente disponibile la nivel european, precum şi 

creşterea atât a numărului beneficiarilor de mobilităţi pentru domeniile: textile, alimentație și 

turism, estetica și igiena corpului omenesc, cât şi a numărului de cadre didactice formate, până în 

2027. 

 

VI. PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PERIOADA 2022-2027 

 

VI.1. Obiectivele generale ale Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” referitoare la procesul 

de internaţionalizare 2021-2027 sunt: 

a)  Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue VET în Europa 

prin: 

-extinderea şi întărirea participării Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”  la programe de formare 

profesională finanţate din fonduri UE pentru sprijinirea dezvoltării competenţelor specifice locului 

de muncă necesare pe piaţa actuală şi viitoare a muncii, a elevilor noștri, care provin din medii 

defavorizate, de la cele două forme de învăţământ: liceal tehnologic și profesional. 

 -consolidarea competenţelor cheie, în special învăţarea limbilor străine pentru minim 10 % din 

totalul elevilor școlarizati. 

-sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin promovarea și utilizarea metodelor și 

tehnicilor pedagogice noi, inovatoare și incluzive. 

b)  Contribuirea la crearea spaţiului european al educaţiei prin: 

 -consolidarea capacităţii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” de a desfăşura proiecte de 

mobilitate de înaltă calitate şi capacitatea lor de a forma parteneriate de calitate. 

-încurajarea  calităţii, transparenţei  şi  recunoaşterii rezultatelor  învăţării din perioadele  de 

mobilitate în străinătate, în special prin utilizarea instrumentelor europene în acest scop. 

VI.2. Principalele obiective specifice propuse sunt: 

1. Obiectivele specifice in domeniul formării profesionale a elevilor din medii 

defavorizate şi a cadrelor didactice din Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”  cu respectarea 

setului de standarde de calitate ERASMUS+. 
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1.1  Pregătirea la standarde superioare de calitate a elevilor din medii defavorizate care se 

pregătesc în domeniile textile, alimentație și turism, estetica și igiena corpului omenesc, printr-un 

curriculum internaționalizat, pentru integrarea pe piaţa muncii europene precum și a cadrelor 

didactice care predau discipline de specialitate, pentru desfășurarea unui act educațional aliniat la 

cele mai moderne metode de predare -învățare-evaluare utilizate in UE, printr-o experienţa 

europeană în formarea profesională. 

1.2. Creşterea calităţii în educaţie si formare profesională prin armonizarea metodelor şi 

activităţilor de învăţare cu cele din şcoli europene de succes si asigurarea transparenţei acestora prin 

recunoaşterea şi transferul rezultatelor învăţării la nivel european. 

1.3. Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli și companii si centre de educaţie profesionale din 

spaţiul UE, care să ofere oportunitatea unei formări profesionale la standardele cerute de piaţa 

europeană a muncii materializată prin transferul de bune practici în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 

competenţelor cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor și abordările incluzive. 

2. Obiectivele  specifice  in  domeniul  dezvoltării personale  a  elevilor  şi  cadrelor 

didactice din Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”  cu respectarea setului de standarde de 

calitate ERASMUS+. 

2.1. Realizarea unei educaţii pentru o societate deschisă spre valorile europene, pentru o 

societate incluzivă și integratoare, în vederea asimilarii de noi cunoştinţe şi experienţe în domeniu; 

2.2. Menţinerea şi dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea unei limbi străine, a culturii şi 

a civilizaţiei altor ţări europene, cu scopul realizării unei mai bune comunicări în spirit european; 

2.3. lnţelegerea modului în care poate fi asigurat progresul economic, în acelaşi timp cu 

dezvoltarea noilor abordări și tehnologii în domeniile de studiu, având drept exemplu ţările în care 

se vor derula mobilităţile. 

3. Obiective specifice pentru consolidarea vizibilităţii Colegiului Tehnic „Ioan C. 

Ştefănescu”  în plan internațional. 

3.1. ldentificarea bunelor practici ale Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” și promovarea 

lor în plan internaţional. 

3.2. Concentrarea eforturilor pe indicatorii de internaţionalizare. 

3.3. Participarea la proiecte, acțiuni, evenimente internaţionale. 

VI.3. Rezultate așteptate: 

1. dezvoltarea de noi competențe, în tehnologii de vârf, ecologice şi digitale din domeniile 

textile, alimentație și turism, estetica și igiena corpului omenesc, pentru crearea unui nou profil al 

absolventului de la Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, ancorat in cerinţele unei pieţe a muncii 

dinamice în permanentă schimbare în domeniile menționate, prin programul ERASMUS +. 

Acţiuni/Indicatori : 
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- Obținerea acreditarii pentru 2023-2027 în programul ERASMUS+. 

- Dezvoltarea programelor de mobilitate existente prin dezvoltarea proiectelor Erasmus+ cu 

instituții de formare VET din țările UE cuantificate prin 4 mobilități pentru minim 50 % dintre 

elevii care provin din medii dezavantajate și se pregătesc în  domeniile textile, alimentație și turism, 

estetica și igiena corpului omenesc, pentru a dobândi și dezvolta noi competențe în tehnologii de 

vârf, ecologice şi digitale necesare pentru crearea noului profil al absolventului VET – Colegiul 

Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”. 

- Creșterea participării la activități de mobilitate a elevilor din categorii dezavantajate si nevoi 

speciale (minim 50% dintre participanți sa provină din medii dezavantajate). 

-Creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice prin dezvoltarea programelor de mobilitate 

existente- 1 /an- pentru formarea personalului prin job shadowing, misiuni de predare și participare 

la cursuri de formare structurate pe limbi străine, TIC, abordare incluzivă, sau evenimenete în 

străinătate. 

-Oferirea de oportunități staffului VET de a se forma peste graniță prin acordarea de prioritate 

cadrelor didactice care aplică pentru prima dată. 

Orizont de timp: apel 2022 - pentru obținerea acreditării și anual în perioada 2023-2027 

pentru restul acțiunilor. 

2. responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice pentru propria lor formare şi dezvoltare 

profesională prin promovarea rezultatelor învăţării acumulate, a metodelor didactice active şi a 

strategiilor didactice moderne utilizate pentru obţinerea acestora în cadrul mobilităţilor 

transnaţionale la care au participat. 

Actiuni/ Indicatori: 

- asigurarea accesului elevilor care nu au posibilități să beneficize  de experienţe internaţionale. 

Întâlniri anuale de prezentare, și acțiuni de aplicare a  competențelor obtinute de participanți, 

făcându-le transferabile către colegi de domeniu de pregatire neparticipanți ca exemple de bună 

practică ( minim 30 elevi/an/domeniu de pregătire implicați). 

- organizarea de minim 2 întâlniri anuale ale elevilor beneficiari ai proiectelor de mobilități, cu elevi 

ai învăţământului profesional din Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” şi cu absolvenţii 

învăţământului gimnazial din județ pentru prezentarea rezultatelor învăţării obţinute în urma 

mobilităţii şi a impresiilor acumulate , care să contribuie la motivarea elevilor pentru a frecventa 

cursurile învăţământului tehnic şi profesional în domeniile textile, alimentație și turism, estetica și 

igiena corpului omenesc. 

- participarea cadrelor didactice la manifestări academice de diferite tipuri. Până în 2027, cel puțin 

20% din totalul cadrelor didactice vor avea cel puţin o participare la un eveniment internaţional 

(conferințe, seminarii, etc.). 
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Orizont de timp: anual în perioada 2023-2027. 

3. promovarea cooperării europene şi a schimburilor între şcoli şi instituţii de formare, prin 

încheierea de noi parteneriate. 

Acţiuni: 

- consolidarea parteneriatelor existente şi încheierea de minimum 2 parteneriate noi, în următorii 4 

ani, în vederea colaborării pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor şcolii, la 

standarde europene, prin intermediul programului cu finanţare europeană ERASMUS + şi 

menţinerea funcţională a celor existente. 

- promovarea imaginii partenerilor externi la nivel zonal, regional şi naţional utilizând site-ul școlii 

și întâlniri cu agenții economici din zonă (minim 2 întâlniri/domeniu/an). 

- reactualizarea anuală a programelor de formare, în concordanţă cu solicitările pieţii muncii şi 

noutăţile tehnologice care vor apărea. 

Orizont de timp: anual în perioada 2022 -2027 

4. Cunoașterea standardelor educaţionale europene de formare profesională și integrarea 

acestora în curricula de dezvoltare locală pentru domeniile de studiu autorizate/acredidate, prin 

implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în desfăşurarea de proiecte şi parteneriate cu parteneri 

europeni prin intermediul mobilităţilor  transnaţionale. 

  Acţiuni/Indicatori: 

- actualizarea programelor de practică, utilizând experienţa europeană respectiv materialele 

didactice utilizate de participanţi in activităţile derulate in cadrul mobilităţilor transnaţionale (fişe de 

lucru, fişe de evaluare, fişe de monitorizare activitate, etc.) care să se încadreze în cerinţele 

standardelor educaţionale de formare profesională europene. 

- elaborarea de noi programe currrculare în parteneriat cu companii și centre de formare din spaţiul 

UE, care să cuprindă o tematică axată pe tehnologia ecologică şi cea digitală, cu competențe 

dobândite în contexte formale şi nonformale adaptate la cerinţele innovative ale pieţei muncii 

europene. 

- dezvoltarea programelor de cooperare pentru inovare și schimb de bune practici existente. 

Orizont de timp: anual in perioada 2022 -2027. 

 

5. Valorizarea competenţelor îmbunătăţite sau nou formate ale viitorilor absolvenţi, obţinute 

în urmă mobilităţilor transnaţionale pe piaţa muncii. 

Actiuni/Indicatori: 

- întâlniri cu agenţi economici din zona pentru prezentarea noului profil de competenţe impuse de 

piaţa muncii europene pe care şcoala le promovează prin proiectele de formare profesională 

derulate ( minim 2 acțiuni/an). 
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- încheierea de parteneriate cu noi agenţi economici interesaţi de calitatatea pregătirii profesionale 

realizată de şcoală ( minim 4 parteneriate noi ). 

- creşterea gradului de angajabilitate pe piaţa muncii a elevilor care provin din medii defavorizate.  

- reducerea şomajului în rândul absolvenţilor Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”   şi 

monitorizarea inserţiei profesionale a elevilor care au dobândit experienţă profesională într-un cadru 

de formare european, cu accent pe elevii proveniți din medii defavorizate (creşterea cu minim 10 % 

anual). 

Orizont de timp: anual în perioada 2022-2027. 

6. Cunoaşterea şi promovarea exemplelor de bună practică în formarea iniţială din 

Comunitatea Europeană, cu impact asupra succesului în pregătirea profesională exercitată pe piaţă 

muncii. 

Acţiuni/Indicatori: 

-diseminarea rezultatelor activităţilor de formare profesională pe site-ul şcolii şi utilizarea 

materialelor didactice realizate în procesul instructive-educativ. 

-schimbarea atitudinii faţă de şcoală şi de mobilitate, cunoaşterea oportunităţilor oferite de UE 

tinerilor prin realizarea de materiale de promovare a programului Erasmus+ şi a proiectelor 

aprobate şi organizarea unor campanii/evenimente de promovare la nivelul şcolii ( minim 3 

evenimente/an). 

-organizarea de activităţi, cu implicarea unor foşti participanţi in activităţi de diseminare a 

experienţei în străinătate ( minim 1/an ). 

-actualizarea paginii web a şcolii și traducerea în limba engleză, în special a informațiilor de interes 

pentru străini. 

-realizarea unor ghiduri de informare care să cuprindă şi descrierea programelor de formare ( 1 

ghid/domeniu de calificare). 

Orizont de timp: anual în perioada 2022-2027. 

 

7. Promovarea procesului de transferabilitate a competenţelor profesionale, obţinute în 

cadrul mobilităţilor transnaţionale pentru a fi recunoscute şi utilizate. 

Actiuni/ Indicatori: 

-utilizarea instrumentelor ECVET în procesul de validare şi recunoaştere a competenţelor, 

cunoştinţelor şi abilităţilor obţinute în cadrul proiectelor de mobilitate . 

-îmbunătățirea procedurii de transfer si recunoaștere a rezultatelor învățării dobândite peste graniță ( 

actualizare anuală a procedurii.) 

Orizont de timp: anual intre 2022-2027, cu schimbări în funcţie de modificarea legislaţiei 

natională /internaţională. 
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8. Promovarea imaginii şcolii în plan internațional. 

   Acțiuni/ Indicatori : 

-promovarea imaginii Colegiului Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” în spaţiul UE, prin actualizarea 

permanentă a paginii web a şcolii, cu activităţile derulate în cadrul programelor cu finanţare 

externă, şi realizarea periodică a câte unui newsletter cu informaţii referitoare la activitatea şcolii in 

limbile de circulaţie europeană. 

   Orizont de timp: anual în perioada 2022-2027. 

VII. RESPONSABILI PENTRU REALIZAREA STRATEGIEI DE 

INTERNAŢIONALIZARE PENTRU PERIOADA  2022-2027 

a) Conducerea şcolii prin reprezentantul legal al acesteia. 

b) Comisia de proiecte cu finanţare europeană. 

c) Coordonator proiecte si programe ERASMUS +. 

d) Comisia CEAC. 

e) Consiliul consultativ al elevilor. 

f) Comisia de formare profesională - cadre didactice. 

g) Comisiile pe specialităţi VET. 

h) Comisia de promovare a imaginii şcolii. 

 

VIII. MONITORIZAREA REALIZĂRll STRATEGIEI DE INTERNATIONALIZARE 2022-

2027 

Monitorizarea progresului strategiei se va efectua în mod regulat, urmărindu-se realizarea 

creşterilor asumate, şi identificare soluţiilor optime, în cazul în care sunt necesare eventuale acţiuni 

corective. 

Pentru a ne asigura că strategia este implementată la un nivel calitativ ridicat şi monitorizată 

constant, se vor întocmi planuri de management al calităţii în care vor fi stabilite cerinţele, 

standardele, indicatorii de calitate şi realizare avuţi în vedere pentru perioada 2022 - 2024 şi pentru 

perioada 2024 – 2027. 
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III.7.3 Planul operațional al comisiei de perfecționare și formare continuă pentru anul școlar 2022 - 2023 
NR. 
CRT. 

OBIECTIVUL DIRECȚII DE ACȚIUNE RESPONSABILI TERMEN 

1. 
Domeniul 
legislativ 

Reactualizarea bazei de date 
Legi, documente importante - actualizate 
permanent și expuse la avizierul comisiei 

responsabilul cu 
formarea continuă 

septembrie - 
octombrie 

2. 

Asigurarea 
resurselor 
umane și 
materiale 

Asigurarea logisticii necesare desfășurării în 
bune condiții în școală a unor cursuri de 
perfecționare propuse de către formatorii de la 
CCD - Iași 

director 
responsabil comisie 

semestrial 

Preocuparea cadrelor didactice de a verifica și 
reactualiza baza materială și dotarea 
corespunzătoare cu materialul didactic și 
auxiliar  

cadrele didactice 
șefii de arii 
curriculare 

semestrial 

Parcurgerea ritmică a materiei conform 
programei analitice – prin utilizarea 
platformelor online 

cadrele didactice permanent 

Pregătirea pentru lecție (se va asigura ca toate 
cadrele didactice debutante să întocmească 
proiecte didactice pentru unitățile de învățare) 

cadrele didactice permanent 

Continuarea sistemului de mentorat pentru 
colegii debutanți în vederea realizării 
planificărilor anuale și pe unități de învățare 

șefii de arii 
curriculare 

profesorii metodiști 
permanent 

3. 

Asigurarea 
eficienței 
activității 

manageriale 

Proiectarea la nivelul unității de învățământ a 
activității comisiilor metodice 

director octombrie 

Întocmirea instrumentelor de lucru și de 
evaluare pentru fiecare compartiment și 
constituirea bazei de date (planificări pe unități 
de învățare, baterii de teste, fișe de lucru, fișe 
pentru activitatea experimentală) 

cadrele didactice 
șefii de arii 
curriculare 

permanent 

4. 
 
 

Activitatea de 
perfecționare 

 

Organizarea de activități de bună practică 
privind utilizarea diferitelor instrumente online.  

director 
responsabilul 

comisiei 

conform 
graficului 
ISJ - Iași 

Înscrierea și participarea cadrelor didactice la 
grade didactice, inspecții școlare curente 

secretarul unității de 
învățământ 

membrii comisiei 
octombrie 

Participarea cadrelor didactice la activitățile de 
perfecționare în utilizarea platformelor Google 
Classroom, Meet, Teams, organizate de către 
ISJ, CCD – Iași  sau de către instituțiile de 
învățământ superior (master, cursuri 
postuniversitare, cursuri de reconversie 
profesională etc.), dar  

membrii comisiei 
conform 
ofertelor 

5. 
Activitatea 
educativă 

Proiectarea activităților educative la nivelul  
fiecărei clase 

responsabilul 
comisiei pentru 

activitățile educative 
octombrie 

Realizarea unor programe privind combaterea și 
prevenirea devierilor de comportament 
(întâlniri, dezbateri cu diferiți specialiști - medici, 
polițiști, consilieri etc.) 

profesorii diriginți 
conform 

planificărilor 

Colaborarea cu familia prin intermediul 
scrisorilor, înâlnirilor directe dintre profesori, 
elevi, părinți 

profesorii diriginți permanent 

Organizarea și desfășurarea unor activități 
extracurriculare 

profesorii diriginți permanent 
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III.7.4.Plan de acţiune al activităţilor din cadrul programelor  strategiei naţionale de acţiune comunitară 
   AN ŞCOLAR 2022-2023 

NR. 
CRT. 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

OBIECTIVE SPECIFICE PARTENERI 
ACŢIUNI/ 

ACTIVITĂŢI CONCRETE 
TIMP/ 

DURATĂ 
STRATEGII DE REALIZARE 

REZULTATE AŞTEPTATE 
(GRUP ŢINTĂ,NR. DE 

ELEVI/PROFESORI 
VOLUNTARI/NR. 

BENEFICIARI) 

1 
Social-

relațional 

Încurajarea implicării tinerilor ca 
voluntari în activități desfășurate 
cu persoane aflate în dificultate, în 
scopul susținerii procesului de 
incluziune socială a acestora. 

 Constituirea grupului de voluntari 
și informarea acestora despre 
activitățile propuse în planul 
anual de acțiune 
Încheierea de acorduri de 
parteneriat cu instituțiile 
partenere. 

Octombrie  
Întâlnire de lucru, discuții, 
stabilirea sarcinilor 
individuale 

Implicarea unui număr cât 
mai mare de voluntari          
(elevi și cadre didactice) 

2 
Social-

educațional 

Dezvoltarea unei conduite pozitive 
in domeniul educației religios-
morale. 
Valorificarea educativă a 
conținuturilor religioase în diferite 
contexte, 
Încurajarea și dezvoltarea pasiunii 
pentru desen și pictură religioasă.  

 

Sfânta Cuvioasă Parascheva -
Ocrotitoarea Moldovei-expoziție 
de lucrări plastice 

Octombrie  
Promovarea acțiunii 
Pregătirea acțiunii  
Expunerea online a lucrărilor 

Elevi voluntari 
2 cadre didactice voluntare, 
responsabile de activitate 
Beneficiari-elevii Colegiului 
Tehnic”Ioan C. Ştefănescu” 
Iaşi 

3 
Social-

educațional 

Diversificarea fondului de carte 
pentru elevi. 
Încurajarea elevilor cu deficiențe 
de auz în descoperirea lecturii. 
Evidențierea talentului artistic al 
elevilor participanți. 

Liceul 
Tehnologic 

Special “ Vasile 
Pavelcu “ Iaşi 

Donează o carte-proiect de 
acțiune comunitară 

Noiembrie  
iunie  

Promovarea proiectului 
Realizarea de desene, pliante, 
colaje 
Exersarea jocului în diferite 
activități 
Colectarea de cărți și donarea 
către beneficiari 

Elevi voluntari 20 
Cadre didactice voluntare 
din care 2 cadre didactice 
responsabile de activitate 
Elevi beneficiari de la Liceul 
Tehnologic Special “Vasile 
Pavelcu” Iaşi 

4 
Social-

caritabil 

Implicarea elevilor şi a profesorilor 
în acţiuni comunitare. 
Dezvoltarea abilităților sociale, de 
comunicare și relaționare. 

Asociaţia de 
părinţi APRICS 

de la 
Colegiul Tehnic 

“Ioan C. 
Ştefănescu”Iaşi 

Ghetuța lui Moș Nicolae-proiect 
de voluntariat 

Decembrie  

Colectarea de  jucării, 
rechizite,  dulciuri şi oferirea 
acestora copiilor aflaţi în 
dificultate, cu ocazia 
sărbătorii de Moş Nicolae 

Elevi voluntari 
Cadre didactice voluntare 
Beneficiari - elevi provenind 
din medii dezavantajate de 
la Colegiul Tehnic “Ioan C. 
Ştefănescu”Iaşi 

5 
Social-

caritabil 

Implicarea elevilor şi a profesorilor 
în acţiuni comunitare. 
Dezvoltarea abilităților sociale, de 
comunicare și relaționare. 

Asociaţia de 
părinţi APRICS 

de la 
Colegiul Tehnic 

“Ioan C. 
Ştefănescu”Iaşi 

Biserica 

Fii Moș Crăciun pentru o zi - 
proiect de voluntariat 

Decembrie  

Strângerea de donaţii sub 
formă de alimente, haine, 
jucării 
Distribuirea pachetelor cu 
cadouri 

Elevi voluntari-35 
Cadre didactice voluntare 
din care 2 cadru didactic 
responsabil de activitate 
Beneficiari 25 copii ce 
provin din medii 
defavorizate din parohia 
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NR. 
CRT. 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

OBIECTIVE SPECIFICE PARTENERI 
ACŢIUNI/ 

ACTIVITĂŢI CONCRETE 
TIMP/ 

DURATĂ 
STRATEGII DE REALIZARE 

REZULTATE AŞTEPTATE 
(GRUP ŢINTĂ,NR. DE 

ELEVI/PROFESORI 
VOLUNTARI/NR. 

BENEFICIARI) 
Pogorârea 

Sfântului Duh 
Bucium 

Biserica Pogorârea Sfântului 
Duh Bucium 
 

6 

Social-caritabil 

Implicarea elevilor şi a profesorilor 
în acţiuni comunitare. 
Responsabilizarea elevilor cu 
privire la problemele sociale ale 
comunităţii. 

Fundația Star of 
Hope Romania 

Împreună vom reuși-proiect de 
acțiune comunitară: 
 
a.Târgul caritabil „Terapie prin 
Shopping 

Octombrie 
 

Organizarea târgului de către 
Fundația Star of Hope 
Romania 
Promovarea online cu 
sprijinul Colegiului Tehnic I. C. 
Ștefănescu Iași 

Elevi voluntari-20 
Cadre didactice voluntare 
din care 4 cadre didactice 
responsabile de activitate 
beneficiari-copii și tineri cu 
dizabilități, beneficiari ai 
Fundației Star of Hope 
Romania 

b. Sesiuni de informare a 
comunității cu privire la 
drepturile persoanelor cu nevoi 
speciale 

Noiembrie -
iunie  

Sesiunile se vor organiza 
online și vor fi interactive 

c. Ziua Internațională a 
Persoanelor cu Dizabilități 

Decembrie  
Organizarea unui eveniment 
online prin care se va marca 
ziua de 3 Decembrie 

d. Ziua Mondială a Sindromului 
Down 

Martie  

Activități de informare și 
conștientizare a problemelor 
cu care se confruntă 
persoanele cu Sindrom Down 

Ziua Internațională de 
Conștientizare a Autismului 

Aprilie 

Activități de informare și 
conștientizare a problemelor 
cu care se confruntă 
persoanele cu autism 

 Ziua Copilului Iunie 

Organizarea unor activități 
împreună cu copiii din cadrul 
Centrului Steaua Speranței 
din Iași și din cadrul celorlalte 
Centre din NE României care 
aparțin Fundației Star of 
Hope Romania organizarea 
unor activități împreună cu 
copiii din cadrul Centrului 
Steaua Speranței din Iași și 
din cadrul celorlalte Centre 
din NE României care aparțin 
Fundației Star of Hope 
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NR. 
CRT. 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

OBIECTIVE SPECIFICE PARTENERI 
ACŢIUNI/ 

ACTIVITĂŢI CONCRETE 
TIMP/ 

DURATĂ 
STRATEGII DE REALIZARE 

REZULTATE AŞTEPTATE 
(GRUP ŢINTĂ,NR. DE 

ELEVI/PROFESORI 
VOLUNTARI/NR. 

BENEFICIARI) 
Romania 

7 Social-caritabil 

Implicarea elevilor şi a profesorilor 
în acţiuni comunitare. 
Responsabilizarea elevilor cu 
privire la problemele 
sociale ale comunităţii. 

Parohia Mihail 
Kogălniceanu 

Dăruiește din suflet - proiect de 
voluntariat 

Martie-
aprilie  

Colectarea unor donații 
constând în alimente, dulciuri 
şi oferirea acestora bătrânilor 
nevoiși din parohie 

30 elevi voluntari 
Cadre didactice voluntare 
din care 1 cadru didactic 
responsabil de activitate 
Beneficiari 20 persoane 
defavorizate din parohia 
Mihail Kogălniceanu 

8 Social 

Susținerea elevilor cu situație 
materială dificilă 
pentru continuarea studiilor 
liceale. 

Asociaţia de 
părinţi APRICS 

de la 
Colegiul Tehnic 

“Ioan C. 
Ştefănescu”Iaşi 

Bursa ”Ioan C. Ștefănescu” 
 

Pe tot 
parcursul 

anului scolar  

Diseminarea informaţiilor cu 
privire la condiţiile de 
acordare a bursei 
Identificarea beneficiarilor 
Consilierea elevilor 
beneficiari ai bursei 

Cadre didactice voluntare 
din care 4 cadre didactice 
responsabile de activitate 
Beneficiari -elevi de la 
Colegiul Tehnic ”Ioan 
C.Ștefănescu” 

9 
Artistic-
Caritabil 

Înțelegerea și promovarea valorilor 
culturale, spirituale legate de 
obiceiul mărțișorului. 
Promovarea școlii în comunitate. 
Dezvoltarea creativității elevilor 
prin utilizarea deșeurilor 
recuperabile. 

Asociaţia de 
părinţi APRICS 

de la 
Colegiul Tehnic 

“Ioan C. 
Ştefănescu”Iaşi 

Eco mărțisoare - atelier hand-
made 
 

Februarie-
martie  

-Promovarea activităților prin 
afișe și on-line pe site-ul 
școlii, Facebook 
- realizarea de mărțișoare și 
obiecte decorative cu 
tematică specifică și 
expunerea lor online pe 
pagina de Facebook a școlii 

elevi voluntari 
Cadre didactice voluntare 
din care 4 cadre didactice 
responsabile de activitate 
Beneficiari -- elevi de la 
Colegiul Tehnic ”Ioan 
C.Ștefănescu” 
 

10 
Social-

educațional 

Promovarea interculturalităţii. 
Prevenirea şi combaterea 
discriminării. 
 Integrarea socială a persoanelor 
defavorizate. 

Asociaţia de 
părinţi APRICS 

de la 
Colegiul Tehnic 

“Ioan C. 
Ştefănescu”Iaşi 

Asociaţia 
Romilor Ursari 

Iaşi 

Un tânăr educat, un viitor 
asigurat-proiect de acţiune 
comunitară 
 

Mai  

Promovarea acțiunilor 
specifice proiectului. 
Dezbatere pe tema 
discriminării, segregării şi 
interculturalității 
Realizarea de prezentări, 
desene, fotografii. 
Mediatizarea produselor 
realizate 

20 elevi voluntari, din care 
6 elevi aparținând etniei 
rome. 
Cadre didactice voluntare 
din care 3 cadre didactice 
responsabile de activitate 
Beneficiari - elevi de la 
Colegiul Tehnic ”Ioan 
C. Ștefănescu” 

11 
Social-

relațional 
Analiza activităţilor derulate pe 
parcursul anului şcolar 

 
Momentul bilanţului - Întâlnire 
finală a membrilor echipei 

Iunie  
Analiza activităţilor, discutare 
acestora, dezbatere, planuri 
de viitor 

Membrii echipei SNAC 

*Menționăm faptul că toate activităţile propuse vor fi adaptate la restricţiile impuse de noul context pandemic. 
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Program  managerial  

 

 Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu“, Iași este promotorul unui învăţământ tehnologic de cea mai înaltă calitate, propunându-și drept 

coordonate fundamentale îmbinarea echilibrată a tradiției cu inovația şi formarea unor personalități orientate către succes, apte a se adapta rapid şi 

optim la schimbare, în acord cu principiile dezvoltării durabile – totul, pe fondul competenței şi responsabilității acţionale. Astfel, organizația noastră 

investește amplu în resursa umană, asumându-și ca misiune formarea viitorilor lideri și oameni de succes în multiple domenii social-utile, prin: 

 dezvoltarea, în unitate, a unui mediu multicultural în care spiritul elevilor să se orienteze către/ să fie pregătit pentru adaptarea optimă la 

societatea viitorului în care ei vor acționa (adaptarea optimă vizând inclusiv acțiunea în mediul online); 

 dezvoltarea abilității de a învăța și a se autoeduca permanent; 

 consolidarea unui sistem de atitudini și comportamente moral-civice, activ-participative şi democratice, deschise la valorile europene; 

 dezvoltarea amplă a abilităților de comunicare în limbile străine și a abilităților IT și științifice, apte a oferi șanse sporite beneficiarilor direcți 

de a pătrunde în universități de top din țară sau străinătate; 

 cultivarea talentelor şi abilităților artistice ale elevilor, astfel încât personalitatea lor să fie, la final de studii liceale, una creativă, completă și 

complexă, cu reale posibilități de reorientare și/ sau adaptare la noi medii/ provocări. 

 Prin toate acestea, Colegiul Tehnic “Ioan C. Ștefănescu“, Iași dorește să rămână în slujba educaţiei de excelenţă, să reprezinte și pe mai departe 

un etalon al acțiunii de cea mai înaltă ținută pentru învățământul județean și nu numai. Pornind de la statutul României ca stat membru al Uniunii 

Europene și având în vedere necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu sistemul european de educație și formare profesionala, Planul 

managerial pentru anul școlar se fundamentează pe Strategia Europa 2020. Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării 

acesteia cu cercetarea și inovarea, unitatea de învățământ promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, 

formării, cercetării și dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii și a eficacităţii sistemului de educaţie și formare profesională, 

facilitarea accesului universal la educaţie și formare, deschiderea sistemului de educaţie și de formare profesională către spaţiul european. 

Analiza SWOT 

Puncte tari 

 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei; 

 centrarea managementului școlar pe obiective strategice și pe obţinerea de rezultate superioare; 

 dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive și a unui climat de lucru motivant; 

 în cele mai multe cazuri, managementul școlar și instituţional s- a realizat de o manieră activ-participativă și democratică, care  a  permis 

promovarea iniţiativelor cadrelor didactice și a marcat un vizibil salt spre profesionalism, reliefând deschiderea spre aplicarea programului de 
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descentralizare a unităţilor școlare; 

 aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local; 

 elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare măsură prin consultarea elevilor, luând în consideraţie nevoile comunităţii, 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările și reglementările date ghidurilor metodologice pentru 

aplicarea programelor școlare, cu metodica predării fiecărei discipline și respectând particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor școlare; 

 rezultate bune obţinute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare; 

 la nivelul examenelor naţionale, procentele de promovabilitate sunt superioare; 

 starea generala a clădirilor este foarte buna ca urmare a reparațiilor efectuate, dar și a administrării și deservirii spatiilor în mod corect și 

eficient de către întreg personalul școlii; 

 colaborarea eficienta și prompta cu instituțiile administrației publice locale și teritoriale; 

 utilizarea aparaturii si programelor pentru lecții on-line in condițiile pandemiei; 

 încadrarea cu personal didactic calificat, cu gradul I, doctorat și masterat; 

 dotarea cu mobilier școlar nou; 

 întreţinerea calculatoarelor din unitatea de învăţământ; 

 existenţa unor parteneriate funcţionale între instituţia de învăţământ și alte instituţii deconcentrate ale statului; 

 îmbunătăţirea strategiei școlii în domeniul parteneriatului; 

 îmbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu privire la școala și activităţile ei specifice; 

 creșterea transparenţei promovării obiectivelor și ofertelor educaţionale la nivelul diferitelor categorii de instituţii; 

 creșterea numărului de programe de parteneriat naţional accesate de școală; 

 creșterea gradului de implicare a comitetelor de părinţi ca principal partener al școlii și în coordonarea relaţiei școala – comunitate. 

Puncte slabe 

 practicarea redusă a unor trasee individualizate de învăţare și insuficienta adaptare a curriculum-ului particularităţilor unor categorii speciale 

de elevi; 

 insuficienta manifestare a inventivităţii și creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în vederea creșterii motivaţiei pentru învăţare a elevilor; 

 insuficienta preocupare pentru diversificarea CDL care să permită și să stimuleze rutele individuale de pregătire a elevilor; 

 supraîncărcarea fișei postului a personalului de conducere, cadre didactice etc.; 

 suprapunerea lucrărilor urgente și termene nerealiste pentru unele lucrări solicitate; 
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 accentuarea uzurii morale și fizice a bazei didactico-materiale în unele situaţii, în special a calculatoarelor; 

 mobilizarea dificilă a resurselor bugetare și extrabugetare; 

 percepţii eronate și prejudecăţi cu privire la școală. 

 subfinanțarea educației. 

Oportunităţi 

 promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele școlii și implicarea partenerilor săi sociali; 

 parteneriat funcţional al Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, Iași cu autorităţile publice locale, judeţene; 

 creșterea numărului de programe europene adresate educaţiei; 

 intensificarea măsurilor guvernamentale și a facilităţilor acordate elevilor pentru creșterea participării școlare. 

Riscuri 

 nivel ridicat de sărăcie la nivelul zonei; 

 instabilitatea economică, creșterea ratei șomajului in contextul pandemiei ; 

 marginalizarea și automarginalizarea unor familii defavorizate; 

 actualul cadru legislativ cu privire la formarea, repartizarea și utilizarea fondurilor nu permite o decizie reală a conducătorilor unităţilor de 

învăţământ într-un mod stimulativ și coerent; 

 sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei. 

Obiective generale 

 Realizarea unui Management performant  în  planificare, implementare și monitorizare cu sprijinul Comisiei de asigurare a calității și prin 

cursurile de formare continuă; 

 Creșterea calității educației prin diversificarea activităților, realizarea și aplicarea planurilor de îmbunătățire; 

 Sporirea atractivității şcolii, prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor, inclusiv a celor necesare derulării demersului didactic pe 

platformele de învățare online; 

 Amplificarea dimensiunii europene a educaţiei furnizate și promovarea multiculturalismului la nivelul comunităţii şcolare prin implicarea în 

proiecte europene; 

 Orientarea și desfășurarea activităţii de formare continuă și de perfecţionare spre creșterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub 

aspect științific și psiho-pedagogic; 

 Creșterea prestigiului școlii și recunoașterea ei în comunitate că școală reprezentativă pentru domeniul tehnic; 

 Menținerea statutului de Școală europeană și îmbunătățirea relaţiei  şcoală – comunitate 
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 Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare şi dezvoltare profesională, în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - 

evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID – 19. 

Domenii, strategii,  activitati 

I. Domeniul:  Capacitatea institutionala 

Obiective specifice: 

 Proiectarea activităţii manageriale conform noilor standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

 Coordonarea/organizarea şi evaluarea activităţii personalului didactic/nedidactic/didactic auxiliar; 

 Monitorizarea întocmirii şi completării tuturor documentelor şcolare; 

 Evaluarea modului de realizare a tuturor activităţilor didactice, administrative, contabile şi de secretariat. 

 

 

 

III.7.5 PLAN MANAGERIAL
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SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITĂȚI 
INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

MODALITĂȚI  DE 
EVALUARE 

TERMEN RESPONSABIL 

I. 
Managementul 

strategic 
 

Stabilirea direcţiilor generale, 
formularea politicii şcolii 

Analiza raportului de activitate 
pe 2021-2022 
Stabilirea direcţiilor generale 
de dezvoltare ale şcolii, a  
obiectivelor anuale şi 
semestriale în funcţie de PLAI, 
PRAI şi analiza SWOT realizata. 

Existenţa, structura şi 
conţinutul documentelor 

proiective (planul de 
acţiune al şcolii PAS) 

Analiză în C.A. şi C.P., 
concluziile analizelor, 

planurile de 
imbunatatire. 

Stategii şi planuri ale 
comisiilor metodice. 

Criterii şi instrumente 
specifice 

septembrie 
-octombrie 

Director, 
CA, responsabil CEAC 

Obiectivele stategice, 
ţintele si valorile sunt 

înţelese pe deplin de toţi 
membrii personalului şi de 

toţi factorii interesaţi. 

Eficientizarea sistemului de 
comunicare 

intra/interinstituţională 

Reactualizarea  organigramei şi 
a sistemului de comunicare 
internă (intrainstituţională) şi 
externă, (interinstituţională). 
Stabilirea ariilor de 
responsabilitate, a fluxurilor 
decizionale şi de comunicare. 
Stabilirea unui program 
sistematic de comunicare cu 
părinţii şi cu ceilalţi beneficiari 
din comunitate. Stabilirea unei 
proceduri de informare a 
grupurilor de interese. 

Organizarea internă a 
unităţii de învăţământ 

Organigrama, afise, 
panouri,  prezentări 

Analiză şi dezbatere în 
CA şi CP 

Site-ul scolii 
 

septembrie 

Director 
Şefii de catedră 
Coordonator de 

proiecte şi programe 
educative 

Existenţa şi funcţionarea 
sistemului de comunicare 

internă şi externă de 
comunicare şi de raportare 

Nivel  ridicat de cunoaştere 
de către personalul şcolii a 
reglementărilor interne, a 
modului de organizare, de 

luare a deciziilor, de 
comunicare şi de raportare 

Diseminarea obiectivelor şi 
ţintelor şcolii în rândul 
partenerilor sociali şi 

furnizorilor de practică pentru 
elevi 

Promovarea imaginii şcolii 

Existenţa parteneriatelor cu 
alte instituţii şi comunitate 

Raport pe comisii 
Contracte de  
parteneriat 

Programe specifice 

septembrie 

Şefii de catedră 
Coordonator de  

proiecte şi programe 
educative 

Solicitarea mass-mediei în 
acţiuni publicitare şi de sprijin 
Încheierea de parteneriate sau 

convenţii sau contracte cu 
agenţii economici de 

profil,organizaţii 
nonguvernamentale, instituţii 

culturale, Poliţie, Colegii 
Tehnice si Grupuri Scolare, 

Universitati, Biserică, Primarie, 
Prefectura 

noiembrie 

Semnarea parteneriatului 
şcoală - părinţi 

Semnarea parteneriatului 

Dezvoltarea şi durabilitatea 
serviciilor furnizate elevilor 
se bazează pe eficienţă şi 

Procese verbale de 
şedinţă 

Discutarea statutului 
octombrie 

Coordonator de 
proiecte şi programe 

educative 
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şcoală- părinţi 
Actualizarea statutului 
Comitetului de Părinţi, 
conform  noului plan 

managerial şi prevederilor 
ROFICS actualizat 

responsabilitate în şedinţa cu parinţii 
pe şcoală 

II. 
Management 
operational 

Reactualizarea 
regulamentelor,monitorizarea 
aplicării planului managerial 

şi operaţional 
Elaborarea instrumentelor de 

lucru şi a procedurilor în 
vederea eficientizării 

activităţii 

Revizuirea fişelor de post a 
tuturor angajaţilor şi acordarea 

calificativelor cf. fişei de 
evaluare 

Încheierea contractelor de 
muncă pentru personalul nou 

angajat 
Organizarea si stabilirea 

stabilirea responsabilităţilor 
membrilor C.A şi a membrilor 

comisiilor pe domenii 
Stabilirea programului CA şi CP, 

a proiectului activităţilor 
extracurriculare, a proiectului 

de buget şi a planului de 
achiziţii şi dotări pentru anul 

şcolar în curs 
Revizuirea ROFUICS 

Funcţionarea curentă si 
coerenta a unităţii de 

învăţământ 

Analiza mediului 
intern, analize SWOT 

Plan managerial 
Regulamente, 

strategii 
 

septembrie-
octombrie 

Director 
Cadre didactice 

Diriginți 

Existenţa şi funcţionarea 
sistemului de gestionare a 
informaţiei; înregistrarea,  

stocare, prelucrarea şi 
utilizarea datelor şi 

informaţiilor (internet, SIIR) 

Decizii, procese 
verbale ale CA, CP 
Planul activităţilor 
tematice, planul 

activităţilor 
extracurriculare 

Planul financiar anual 

septembrie-
octombrie 

 

Director 
Responsabil 
curriculum 

Coordonator de 
proiecte şi programe 

educative 

Dezvoltarea sistemului 
informaţional 

Includerea în baza de date a 
şcolii a informaţiilor specifice 
unităţii şcolare şi furnizarea 

informaţiilor privind procesul 
de învăţământ, încadrările 

profesorilor, curriculum 
naţional, orarul şcolii. 

Existenţa şi eficienţa 
instrumentelor de lucru 

specifice elaborate 

Panouri 
Afişe 

Site-ul şcolii 
Foldere personale ale 

profesorilor 

septembrie 
pe tot 

parcursul 
anului, cf. 

calendarului 

Director 
Responsabil 
curriculum 

şi orar 
Coordonator de 

proiecte şi programe 
educative 

Elaborarea unui sistem de 
protecţie şi securitate al 
elevilor şi personalului 

Realizarea unei campanii de 
prevenire a comportamentelor 
dăunătoare sănătăţii în care să 
fie implicaţi elevii, personalul 

şcolii şi părinţii. 

Asigurarea serviciilor 
medicale pentru elevi 

Orarul cabinetului 
medical 

Orarul cabinetului de 
consiliere psiho-

pedagogică 

septembrie 

Director adjunct 
Medicul şcolii 

Consilier 
psihopedagogic 

Asigurarea serviciilor de 
consiliere pentru elevi 
Planuri de interventie 
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Conceperea unui program 
operaţional şi a procedurilor de 

gestionare a  situaţiilor de 
criză. 

Asigurarea securităţii 
tuturor celor implicaţi în 

activitatea şcolară, în 
timpul desfăşurării 

programului 

Plan de evacuare în 
situaţii de urgenta 
Procese verbale de 
instruire a cadrelor 

didactice şi a elevilor 

octombrie 

Director adjunct 
Comisia PSI,PM,PC 

Comisia de disciplină 
Comisia pentru 

prevenirea şi 
combaterea violenţei 

Instruirea periodică a cadrelor 
didactice şi a elevilor în 
vederea cunoaşterii şi 

respectării normelor de 
protecţia muncii şi PSI. 
Revizuirea măsurilor de 

diminuare a violenţei în şcoală. 
Reactualizarea planului local 

comun de acțiune 

Elaborarea de proceduri de 
implementare şi monitorizare a 

serviciului pe şcoală 

Serviciile furnizate elevilor 
se bazează pe eficienţă şi 

responsabilitate 

Programul serviciului 
in şcoală, procedură 
de  implementare şi 

monitorizare a  
serviciului pe şcoală 

periodic 
Comisia – serviciul in 

şcoală 

 Optimizarea calităţii învăţării 

Modernizarea, dezvoltarea şi 
eficientizarea spaţiilor şcolare 
in conditiile pandemiei: 
 amenajarea laboratoarelor 

si atelierelor de instruire 
practica 

 lucrări de reparaţii şi 
modernizare a atelierelor 
scoala, camere camin,sala 
de sport,etc. 

 folosirea eficientă a 
spaţiilor conform orarului 
si scerariului educational; 

 planificarea judicioasă a 
activităţilor curriculare şi 
extracurriculare  

 amenajarea de spații non-
formale de studio  pentru 
activități în  condiții de 

Existenţa şi caracteristicile 
spaţiilor şcolare dotate cu 

echipamente IT 

Plan financiar 
Grafice de activităţi 

Site-ul şcolii,pagina de 
facebook 

septembrie-
decembrie 
februarie 

Director, contabil, 
inginer de sistem 

Dotarea spaţiilor şcolare 

Accesibilitatea şi utilizarea 
spaţiilor şcolare impuse de 

pandemie 
 

Orarul şcolii 
Procedură de 

monitorizare şi 
evaluare în vederea 

eficientizării 
activităţilor 

extracurriculare in 
contextul pandemic 

 

Comisia – serviciul in 
şcoală 

 
 
 
 
 

Director adjuct    
Administrator 

financiar 
Administrator 

Responsabili săli 
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distanțare fizică 

Dezvoltarea permanentă a 
bazei materiale a instituţiei 

Achizitionarea de laptopuri 
pentru amenajarea tuturor 

salilor de clasa 

Dotarea cu mijloace de 
învăţământ performante 

Liste cu necesar de 
material didactic 

Pe tot 
parcursul 

anului 
școlar 

Responsabil 
curriculum 
Contabil şef 

Adecvarea materialelor 
didactice, a auxiliarelor şi a 
mijloacelopr de învăţământ la 
resursele specificate în 
programe şi la exigenţele de 
calitatea ale procesului de 
predare- învăţare on line: 
 realizarea inventarului si 

propunerea de casare a 
materialelor depasite sau 
neperformante 

 realizarea unui necesar pe 
cabinete/laboratoare/spati
i auxiliare (inclusiv softuri) 
si realizarea unui plan de 
achiziţii - modernizarea 
reţelei de calculatoare,  

 accesarea de proiecte 
pentru dotare școală 

 Îmbunătățirea  conexiunii 
internet a scolii 

Accesibilitatea 
echipamentelor, 

materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi  auxiliarelor 

curriculare 

Plan financiar 
Analize în CEAC, CP, 

CA 
anual 

Director 
Administrator 

finsnciar 
Responsabil 
curriculum 

Elaborarea proiectului de 
buget şi reactualizarea 
planurilor de venituri 

extrabugetare/ 
planurilor de autofinanţare 

Monitorizarea permanenta a 
modului în care materialele si 

mijloacele didactice sunt 
utilizate in procesul de 

predare-invatare. 
Existenţa şi dezvoltarea 

fondului bibliotecii 
şcolare/centrului de 

documentare şi informare 

Fondul de carte 
Procedură privind 
accesul la resurse 

informatice, bibliotecă 

pe 
parcursul 

anului 
şcolar 

Bibliotecar 
Director 

Responsabil 
curriculum 

Comisia CEAC 

Dotarea centrului de 
documentare şi informare, a 

bibliotecii, cu cărţi de 
specialitate, material 

informatic şi audio-video. 
Abonamente pentru reviste de 
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specialitate 

Analiza reală şi controlul 
activităţii şcolii la nivelul 

tuturor compartimentelor 

Stabilirea îndemnizaţiei de 
cămin şi cantină 

Stabilirea criteriilor de cazare 
Repartizarea cheltuielilor 

pentru achiziţii şi dotări, cf. 
Planurilor. 

Acordarea burselor 
Identificarea surselor 

extrabugetare (donaţii,   
sponsorizări) 

Existenţa, caracteristicile şi 
funcţionalitatea spaţiilor 
administrative şi auxiliare 

Cheltuirea judicioasă a 
fondurilor 

Planul de buget 
Evidenţe contabile 

Proiect de Marketing 
educational 

octombrie 
pe 

parcursul 
anului 
şcolar 

Director  
Administrator 

financiar 
Administrator 

Completarea şi verificarea 
corectitudinii documentelor 
şcolare: 
 respectarea legislaţiei în 

domeniu 
 monitorizarea periodica a 

utilizării si gestionarii 
corecte a documentelor 
şcolare atât la nivelul 
serviciilor cat si la nivelul 
cadrelor didactice si a 
profesorilor diriginţi 

Utilizarea corectă  şi 
scăderea numărului de 

erori în completarea 
documentelor şcolare 

Analiză CA 

pe 
parcursul 

anului 
şcolar 

Director 
Compartiment 

secretariat 
Responsabil 
curriculum 

Comisie CEAC 

Sporirea functionalitatii 
spatiilor administrative : 
 întreţinerea spaţiilor 

administrative şi auxiliare 
 întreţinerea şi dotarea 

cantinei şi a depozitelor de 
alimente 

 instituirea unui climat 
civilizat, de deschidere si 
de acces la informaţie a 
partenerilor educaţionali si 
a altor categorii de 
solicitanţi 
 

 Existenţa, caracteristicile şi 
funcţionalitatea spaţiilor 
administrative şi auxiliare 

 
 
 

Analize în CA 
Indicatori privind 
utilizarea spaţiilor 
şcolare şi auxiliare 

octombrie 
pe 

parcursul 
anului 
şcolar 

Director 
Membrii CA 

Diriginţii 
Administrator de 

patrimoniu 
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III.  
Managementul 

personalului 

Eficientizarea managementu 
lui resurselor umane. 

Stabilirea politicilor de 
personal 

Stabilirea sarcinilor şi a 
domeniilor de responsabilitate 
pentru: 
 director 
 membrii CA 
 atribuţiile comisiilor pe 

domenii de activitate 

Managementul 
personalului didactic şi de 

conducere 

Organigrama 
Decizii de constituire a 

comisiilor 
permanente 

septembrie 

Director, CA, CP 
Secretar şef 
Responsabil 
curriculum 

Rolurile şi responsabilităţile 
membrilor personalului 

sunt clar definite şi  înţelese 

Fişe de atribuţii pe 
compartimente 

septembrie 

Proiectarea şi stabilirea 
sarcinilor concrete pentru tot 

personalul (fişa postului) 

Existenţa contractelor 
individuale semnate 

State de funcţii 
Fişa postului 

septembrie 
Existenţa fişei postului cu 

sarcini generale şi specifice, 
pentru toate categoriile de 

personal 

Selectarea, evaluarea şi 
promovarea personalului 

centrate pe calitate /valoare 

Conceperea planului de 
încadrare cu personalul 

necesar pentru desfăşurarea 
unei activităţi de calitate 
Repartizarea catedrelor 

vacante unor cadre didactice 
calificate 

Existenţa planului de 
încadrare în conformitate 

cu legislaţia în vigoare 
Plan de încadrare 

Centralizator privind 
încadrarea 

personalului didactic 
Dosare personale 

septembrie 

Director 
Secretar şef 
Responsabil 
curriculum 

 

 

Ponderea cadrelor didactice 
calificate 

Realizarea criteriilor si 
instrumentelor de selecţie, 
promovare si licenţiere a 

personalului didactic – auxiliar 
si nedidactic 

Managementul 
personalului didactic 

auxiliar şi personalului 
nedidactic 

Raportări ale 
compartimentelor:  
secretariat, contab, 

adm. 

februarie 
Director 

Şefi 
compartimentelor 

Sprijinirea cadrelor didactice 
în dezvoltarea profesională şi 

personală 

Realizarea de asistente și 
interasistenţe urmate de 
analize si masuri: 
 directori: 2 asistente/sapt. 
 membrii CEAC si grupurile 

de lucru constituite 
 cadrele didactice 

debutante vor realiza cel 
puţin 1 asistenţa/lună  la 
alţi profesori 

 cadrele didactice cu grade 
vor realiza cel puţin 1 

Politica de dezvoltare 
profesională a personalului 
cuprinde preveri adecvate 

referitor la iniţierea 
membrilor nou veniţi şi la 

formarea continuă a 
personalului 

Planificarea 
asistentelor 

Fise de observare a 
lecţiilor 

Analize in CEAC, la 
nivelul comisiilor 

metodice 

pe 
parcursul 
anului cf. 

planificării 

Director 
CEAC 

Responsabil 
curriculum 
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interasistenţa/semestru 
 instituirea comisiilor de 

mentorat pentru cadrele 
didactice debutante 

Se vor utiliza fisele si 
descriptorii furnizaţi de CEAC 

Dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale angajaţilor 

prin atragerea în programe de 
formare continuă 

Realizarea analizei de nevoi. 
Organizarea de activitati de 
formare continua in scoală 

(parteneriat cu ISJ, CCD), care 
să răspundă nevoilor şcolii; 

Participarea cadrelor didactice 
la activitati de formare 

continua din oferta CCD si/sau  
Universitate /alti furnizori; 
Susţinerea si încurajarea 

perfectionarii prin masterate, 
grade didactice, doctorate. 
Monitorizarea activităţii de 
formare continuă a cadrelor 
didactice şi a personalului; 
Participarea personalului 

nedidactic si didactic auxiliar la 
formare, in funcţie de 

exigentele postului sau la 
solicitarea conducerii scolii. 

Asigurarea funcționării optime 
a Centrului Național de 

Perfecționare a Maiștrilor 
Instructori în Domeniul Textil 

Ponderea cadrelor didactice 
cu preocupări de 

dezvoltare/conversie 
profesională (completarea 
studiilor, grade didactice, 
masterat, doctorat, studii 

postuniversitare); 

Strategia activitatii de 
formare continua 

octombrie Director 

Ponderea participanţilor la 
cursuri de formare pe teme 
legate de nevoile specifice 

identificate de şcoală 

Raportul 
responsabilului cu 
formarea continuă 
Evidenţa formării 

continue 

pe 
parcurs, 
conform 

calendarului 

Director 
Responsabil 
curriculum 

Responsabil formare 
continuă 

Obținerea definitivării și a 
gradelor didactice 

Conform 
grafic ME 

 
II  Domeniul:  Eficacitatea  educațională 
Obiective specifice: 

 Conservarea statutului de Scoala Europeana (Mentinerea standardelor educaţionale) 
 Facilitarea inserţiei profesionale prin  CDL-uri; 
 Inducerea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de educaţie şi ethosul şcolii; 
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 Profesionalizarea evaluării şi a recapitulărilor finale în vederea reglării proceselor 

SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITATI INDICATORI DE PERFORMANTA 
MODALITATI DE 

EVALUARE 
TERMEN RESPONSABIL 

1.  
Oferta 

educationala 

Alcătuirea si 
corelarea 

programelor de 
invatare care sa 

corespunda 
obiectivelor 

strategice ale scolii 
si nevoilor de 
dezvoltare ale 

elevilor 

Sondarea nevoilor de dezvoltare ale 
comunitătii, analiza si întocmirea, 

in consecinţa, a strategiei de 
dezvoltare şi a ofertei educaţionale 

pentru 2021-2022. 

Definirea şi promovarea ofertei 
educaţionale în funcţie de nevoile 

comunităţii 

Materialele prezentate în 
CP 

- procese-verbale 
Rapoarte CEAC 

decembrie 
Director 

Membrii CA 

Promovarea 
imaginii şcolii în 

contextul 
concurenţial actual 

Revizuirea procedurii de promovare  
a ofertei educaţionale 
Promovarea ofertei educaţionale la 
nivelul comunităţii prin metode 
specifice de marketing: 
 realizarea pliantului "Oferta 

scolii" si a altor documente de 
mediatizare 

 prezentare in scoli si difuzare 
Diseminare Proiecte  Europene: 
 prezentări in media 
 detaliere pe site-ul scolii 
 participarea la târgul de oferta 

educaţionala 
Organizarea  Zilelor Şcolii 

Existenţa şi calitatea materialelor de 
promovare a scolii 

Procedura de promovare  a 
ofertei educaţionale 

Panouri, pliante-Oferta 
şcolii 
Afişe 

Revista şcolii 
Participare la Târgul de 

oferte educaţionale 
Site-ul şcolii 

Mese rotunde 

aprilie-mai 

Director 
Membrii CA 
Comisia de 

promovare a 
imaginii şcolii şi 

dezvoltare 
institutională 

 

Proiectarea şi 
realizarea 

programului de 
învăţare 

Implementarea ofertei 
educaţionale: 

 procurarea documentelor 
oficiale: planuri cadru, planuri 
de învăţământ, curriculum 

  întocmirea încadrărilor 
 structurarea orarului 

Existenţa parteneriatelor cu 
reprezentanţi ai comunităţii, agenţi 

economici 

Incadrări 
Scheme orare 

Orar 
Afişe 

Panouri 

an scolar 
Directori 

Coordonatorul 
Consiliului pentru 

Curriculum 

Responsabil 
curriculum 

Încheierea de parteneriate 
profesionale cu instituţii  ale 
comunităţii, agenţi economici de 
profil, alte şcoli,universitati 

Parteneriate, convenţii, 
protocoale de colaborare 

oct 2021 

II. 
Realizarea 

Organizarea 
Constituirea claselor 

Monitorizarea cuprinderii elevilor 
Respectarea numărului de elevi pe 

clasă la toate formele şi nivelurile de 
Statistici BDNE 

Documente şcolare 
septembrie 

Director 
Secretar 
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curriculum-ului eficienta a  
procesului 

instructiv-educativ, 
tinand cont de 
scenariile de 
desfasurare a 
orelor( verde, 
galben, rosu) 

 

în formele stabilite prin lege 
Organizarea examenelor de 

diferenţe 

învăţământ Proceduri 

Monitorizarea respectării 
prevederilor din documentele 

oficiale şi a celor auxiliare 
Existenţa procedurilor de proiectare, 

implementare şi revizuire a curriculum-
ului 

Rapoarte 
Proceduri, CDL avizate 

Parteneriate 
Opţiuni ale elevilor, 

chestionare 

iulie-
septembrie 

Director 

Responsabil 
curriculum 

Proiectarea, avizarea curriculum-
ului în dezvoltare locală (CDL ) 

pentru fiecare nivel de şcolarizare, 
profil şi specialitate/ calificare 

profesională 

Realizarea 
proiectării 

curriculare şi 
extracurriculare 

Realizarea proiectării didactice 
tinand cont de: 
 curriculum-ului naţional, 

structura anului şcolar, 
achiziţiile anterioare de 
învăţare ale educabililor, 
nevoilor identificate 

 dezvoltarea laturii aplicative, 
practice, a competenţelor  
profesionale 

 rezultatelor testelor iniţiale 
 utilizarea resurselor existente 
 adecvarea stategiilor şi a 

metodologiei didactice la 
specificul profilului şi la 
motivaţia fiecărui elev 

 folosirea demersurilor 
didactice moderne, centrate pe 
elev, formative, diferenţiate 

 utilizarea metodelor moderne 
de evaluare, a evaluării 
formative şi a feedback-ului 
pentru optimizarea procesului 
de învăţare. 

Existenţa şi respectarea proiectării 
curriculare, a planificărilor 

corespunzătoare conţinuturilor 
învăţării pentru toate 

disciplinele/modulele din curriculum 

Portofoliile profesorilor 
Portofoliile elevilor 

Rapoarte de monitorizare 
Asistenţe 

Studii de impact 
Analize 

septembrie 
pe parcursul 
anului şcolar 

Director 

Responsabil 
curriculum 

 
Dezvoltarea si 

formarea 
profesionala a 

Selectarea manualelor şi a 
auxiliarelor curriculare în funcţie de 

specificul unităţii şi de achiziţiile 
anterioare ale elevilor; 

2.4. Existenţa şi utilizarea manualelor 
aprobate de Minister   şi a auxiliarelor 

curriculare 

Liste cu  manualele 
utilizate 
Manuale 

Auxiliare curriculare 

pe parcursul 
anului şcolar 

Director 

Responsabil 
curriculum 
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SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITATI INDICATORI DE PERFORMANTA 
MODALITATI DE 

EVALUARE 
TERMEN RESPONSABIL 

cadrelor didactice 
in scoală 

 

Monitorizarea utilizarii softurilor 
educaţionale şi a auxiliarelor 

curriculare. 
Realizarea bazei logistice pentru 

desfăşurarea activităţilor instructiv 
educative şi a celor extracurriculare 

proceduri Bibliotecar 

Existenţa şi implementarea procedurii 
de monitorizare şi evaluare a 
activităţilor extracurriculare 

Rapoarte 
Chestionare 

Analize de impact 
februarie 

Coordonator de 
proiecte şi programe 

educative 
Diriginţii 

Întocmirea programelor de 
activitate ale comisiilor metodice 
pornind de la obiectivele scolii si 

atribuţiile specifice stabilite pentru 
comisiile metodice. 

Activitatile vor viza transformarea 
comisiilor metodice in nuclee de 

dezbatere si perfecţionare 
profesionala.Schimburi de bune 

practici cu  caracter interdisciplinar. 
Monitorizarea portofoliile 

profesorilor în conformitatea cu 
structura indicata. 

 Comisiile/ colectivele pe domenii 
respectă în activitatea lor legislaţia în 

vigoare 

Proceduri 
Studii de impact 
Analize în CA/CP 

Exemple de bună practică 

pe parcursul 
anului, cf. 

planificării si 
graficelor 

Director 

Responsabil 
curriculum  

Membrii CEAC 

Organizarea comisiei de curriculum 
și a diriginţilor pe criterii de 
eficienta pentru sprijinirea 

profesorilor diriginţi in realizarea 
misiunii educative. 

Respectarea procedurilor referitoare la 
atribuţiile comisiilor/ colectivelor pe 

domenii existente la nivelul şcolii 

Proceduri 
Studii de impact 
Analize în CA/CP 

Exemple de bună practică 
Asistenţe 

Feed-back-ul obţinut din  

pe parcursul 
anului, cf. 

planificării si 
graficelor 

Director 

Responsabil 
curriculum  

Membrii CEAC 
Observarea lecţiilor si activitatilor 

practice. 
Rezultate bune ale elevilor pe 

parcursul anului scolar si la examene 

Feed-back-ul obţinut din 
partea elevilor (teste, 

chestionare) 
Întâlniri ale membrilor CEAC cu 

cadre didactice pe comisii metodice 
si arii curriculare 

III. 
Rezultatele 

invatarii 
(performante 

le școlare) 

Dezvoltarea 
competentelor 

elevilor în funcţie de 
particularităţile 
individuale ale 

fiecăruia 

Realizarea instrumentelor de 
evaluare in conformitate cu nevoile 

individuale de invatare, cu 
standardele externe si interne. 

Elaborarea si aplicarea 
instrumentelor de evaluare pentru 
toate disciplinele si toate clasele. 

Evaluarea  rezultatelor şcolare 
Portofoliile profesorilor 

Portofoliile elevilor 
Planuri de masuri 

pe parcursul 
anului, cf. 

planificării si 
graficelor 

Responsabil 
curriculum  
Profesorii 

Realizarea si administrarea testelor 
iniţiale la toate clasele; 

Realizarea activităţilor de evaluare pe 
baza standardelor în vigoare 

Materiale cu îndrumări 
pentru acordarea 

septembrie 
Responsabil 
curriculum  
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SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITATI INDICATORI DE PERFORMANTA 
MODALITATI DE 

EVALUARE 
TERMEN RESPONSABIL 

Analiza rezultatelor si realizarea 
planului de  masuri, care se vor 
regăsi si in proiectarea didactica 

Administrarea de chestionare 
specifice elevilor referioare la: 

- nevoile de instruire, educaţie si 
formare; 

Urmărirea progresului elevilor, pe 
termen scurt, mediu si lung, luarea 

in consecinţa, a masurilor de 
reglare. 

sprijinului necesar pentru 
elevii cu diferite stiluri de 

invatare 

Profesorii 

Monitorizarea notării elevilor 
Informarea regulată a elevilor 

şi/sau a părinţilor acestora privind 
progresul realizat şi a rezultatelor 

şcolare 

Urmărirea evoluţiei performanţelor 
şcolare utilizând sistemul naţional de 

indicatori privind educaţia 
Comunicare eficienta cu familia 

Cataloage 
Grafice individuale de 

progres 
Programul consultaţiilor cu 

elevii pe catedre şi 
profesori 

Proceduri de monitorizare 
Evidenţe ale 

monitorizărilor 
Procese verbale ale 

şedinţelor cu părinţii 

noiembrie 
pe parcursul 

anului, cf. 
planificării 

Membrii CA 
Diriginţii 

 

Creşterea eficienţei 
activităţilor 

extracurriculare 

Planificarea activităţilor 
extracurriculare cu implicarea 
cadrelor didactice, aelevilor, a 
părinţilor şi a altor membrii ai 

comunităţii.Popularizarea 
activităţilor extracurriculare în 

rândul personalului şcolii, al 
elevilor, al părinţilor şi al altor 
purtători de interese relevanţi 

Existenţa planificărilor activităţilor 
extracurriculare 

Planificări 
Proceduri de monitorizare 

Site-ul şcolii 

pe parcursul 
anului şcolar 

Coordonator de 
proiecte şi programe 

educative 
Diriginţii 

Derularea si diseminarea 
proiectelor şi programelor 
naţionale şi internaţionale: 
Leonardo da Vinci, SNAC, 

Promovarea Eco-Școala, LeaF 

Numărul proiectelor naţionale şi 
internaţionale 

Proiecte Erasmus +,LDV 
Proiecte şi parteneriate 

locale, naţionale, 
internaţionale 

Proiecte e-learning, 
e-twining 

anual 

Coordonator de 
proiecte şi programe 

educative 
Resp. Proiecte 

europene 

Derularea de activităţi 
Antiybulling 

Existenţa Planului managerial si a 
procedurilor şi acţiunilor specifice de 

Plan de combatere a 
violentei 

permanent 
Director adj. 

Coordonator de 
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SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITATI INDICATORI DE PERFORMANTA 
MODALITATI DE 

EVALUARE 
TERMEN RESPONSABIL 

Derularea de activităţi în cadrul 
Strategie Nationale de Actine 

Comunitara ,,Prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul 

şcolar” 

prevenire a violenţei în şcoală Proceduri 
Procese-verbale 

Diseminări pe site-ul şcolii 
Mese rotunde 

Ghidul pentru părinţi 

proiecte şi programe 
educative 

Consilier psiholog Cresterea gradului de responsabilizare 
a elevilor pt. atitudinea civica 

III. Domeniul:  Managementul calităţii 
Obiective specifice:   

 Crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii în educaţie la nivelul Colegiului Tehnic „ Ioan C. Stefanescu”                                                     
 Asigurarea calităţii programelor de învăţare şi promovarea îmbunătăţirii continue 
 Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea și implicarea elevilor, colaborarea cu factori educaţionali locali și regionali, atragerea 

părinţilor, precum și prin fructificarea experienţei europene 

SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITATI INDICATORI DE PERFORMANTA 
MODALITATI DE 

EVALUARE 
TERMEN RESPONSABIL 

Managementul 
calităţii la nivelul 

organizaţiei 

Implementarea 
sistemului de 

asigurare a 
calităţii la nivelul 

organizaţiei 

Constituire CEAC şi stabilirea 
atribuţiilor  membrilor CEAC 
Elaborarea regulamentului de 
funcţionarea al CEAC 
Întocmirea  planului de acţiune al CEAC 

Ceac a fost constituită conform 
prevederilor legale: -regulamentul de 
funcţionare respectă prevederile 
legii.Planul de acţiune al CEAC 
respectă prevederile planului 
managerial, PAS 

 
Procese verbale ale 

CP, CA, CEAC 
Portofoliul CEAC 

RAEI 
 

Septembrie 
octombrie 

 
Director 

Coordonatorul 
CEAC 

Eficientizarea 
performanţei 
organizaţiei. 
Măsurare şi 

analiză 

Autoevaluarea 
permanentă a 
organizaţiei în 

vederea 
imbunătăţirii 

activităţii 

 elaborarea şi aplicarea 
instrumentelor de evaluare a 
calităţii 

 culegerea şi analiza datelor în 
vederea monitorizării interne şi 
autoevaluării 

 întocmirea rapoartelor de 
monitorizare internă şi 
autoevaluare 

 întocmirea rapoartelor comisiilor  
 dentificarea punctelor slabe ale 

organizaţiei 
 întocmirea planurilor de 

îmbunătăţire a punctelor slabe 
 realizarea bazei de date cu 

rezultatele elevilor la examenele 
terminale precum şi cu inserţia 

La nivelul organizaţiei existenţa 
instrumentelor eficace de evaluare a 
calităţii.  Rata de retenţie şi de succes 
se situează peste media pe judeţ 
 Rapoartele de monitorizare internă 
şi de autoevaluare precum şi 
rapoartele comisiilor conţin 
aspectele care trebuie îmbunătăţite  
Planurile de îmbunătăţire se referă la 
toate punctele slabe constatate.  
Existenţa criteriilor, a  metodologiilor 
şi instrumentelor clare şi 
transparente de evaluare a 
personalului didactic  
 Existenţa bazei de date actualizate 
sistematic privind rezultatele elevilor 

 
Portofoliul CEAC 

Rapoartele de 
monitorizare internă şi 

de autoevaluare 
Baza de date a şcolii 
Sitaţiile statistice cu 

rezultatele elvilor 
Planurile de 

îmbunătăţire 
Oferta CDL 

 
noiembrie 
februarie 

iunie 
 
 
 
 
 

Director 
Membrii CEAC 
Membrii CEAC 
Coordonatorul 

CEAC 
Coordonatorul 

CEAC 
Resp. arii 

curruiculare 
Comisia pentru 

curriculum 



Plan de actiune  al Colegiului Tehnic  „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

 
Versiunea decembrie 2022 112 

SUBDOMENII STRATEGII ACTIVITATI INDICATORI DE PERFORMANTA 
MODALITATI DE 

EVALUARE 
TERMEN RESPONSABIL 

absolvenţilor 
 revizuirea periodică a ofertei şcolii 

în funcţie de nevoile elevilor 

Eficientizarea 
procedurilor 

interne de 
asigurare a 

calităţii 

Monitorizarea 
eficienţei 

procedurilor de 
asigurare internă 

a calităţii 

Realizarea procedurilor prin care se 
pun în aplicare politicile organizaţiei 
Monitorizarea procedurilor şi 
revizuirea lor în caz de neconformitate 

Existenţa procedurilor privind 
iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi 
activităţilor desfăşurate. Existenţa 
procedurilor obiective şi 
transparente de evaluare a 
rezultatelor învăţării 
Existenţa procedurilor de evaluare 
periodică a calităţii corpului 
profesoral.Existenţa procedurilor 
privind accesul la resursele adecvate  
învăţării 

 
Portofoliul CEAC 

Portofoliile ariilor 
curriculare 

 
anual 

 
Director 

Coordonator 
CEAC 

Responsabil 
curriculum  

 
director,  

prof. Voinea Liana Dolores    
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III.7.6 ȚINTELE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC IOAN C STEFANESCU  
Cum  ajungem? 
T.1. Creșterea cu 100% a calității serviciilor educaționale - realizarea unui sistem educaţional 

performant, echitabil şi eficient, care prin măsuri active de optimizare a procesului instructiv-

educativ, va garanta un management școlar și educațional centrat pe instruire și evaluare a 

impactului; 

T.2. Integrarea socială si profesională a elevilor, cât și crearea posibilitații ca aceștia să-și 

continue studiile prin asigurarea condițiilor de informare, orientare si consiliere privind cariera;  

T.3. Accentuarea educației pentru alteritate și nondiscriminare  

T.4. Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea prevenirii eşecului şcolar şi pentru 

creşterea performanţelor elevilor. 

 
ELABORAREA UNUI PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA, PE DURATA UNUI AN ȘCOLAR 

A UNUIA DINTRE OBIECTIVELE STRATEGICE IDENTIFICAT 

Obiectiv strategic: T.1. Creșterea calității serviciilor educaționale - realizarea unui sistem 

educaţional performant, echitabil şi eficient, care prin diversitatea măsurilor active de optimizare 

a procesului instructiv-educativ, va garanta un management școlar și educațional centrat pe 

instruire și evaluare a impactului. 

Motivarea alegerii țintei 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevului, formarea și dezvoltarea competenţelor, atitudinilor și aptitudinilor  

acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală. 

 Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta 

personalităţi armonioase, autonome şi creative. 

 Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care poate fi folosită 

mai eficient de către cadrele didactice. 

 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii 

implicaţi în actul instructiv-educativ. 

 Realizarea unui centru de pregătire pentru învățământ dual în parteneriat cu Quartz 

Matrix, FESTO Romania și Centrul de excelență în învățământ dual Oradea. Vom încerca 

extinderea acestuia și pentru învățământ liceal 

Resurse strategice 

 Resurse umane: cadrele didactice, elevii, părinții, personalul auxiliar, autoritățile locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe  școlare, auxiliare curriculare, softuri educaționale, posibilitate de accesare a 

platformelor de învățare); materiale didactice specifice disciplinelor, echipamente IT, 

birotică şi consumabile; laboratoare tehnologice dotate corespunzător; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, 

legislație actualizată; 
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 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabilii de comisii, experți din 

exterior; 
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 Parteneriate cu firmele din proiectele accesate/derulate, respectiv cu agenți economici interesați de învățământ tehnic si dual; 

 Resurse de autoritate și putere: ISJ Iași, ME, Primăria și Consiliul local Iași. 

Opțiuni strategice 

Obiectiv strategic: T.1. Creșterea cu 100% a calității - realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient, care prin măsuri active 
de optimizare a procesului instructiv-educativ, va garanta un management școlar și educațional centrat pe instruire și evaluare a impactului 
Îmbunătățirea (diminuarea eșecului școlar) pregătirii elevilor din clasele a XII-a pentru a determina creșterea ratei de promovabilitate la 
examenul de bacalaureat cu 5% anual și a modului în care se vor integra pe piața muncii;  
Indicator de performanță: creșterea numărului de elevi care vor participa la examenul de bacalaureat și vor obține medii de promovare – într-un 
procent de 20%; monitorizarea inserției socio-profesionale 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI INDICATOR DE REALIZARE 

DATA PÂNĂ 
LA CARE 
VOR FI 

FINALIZATE 

PERSOANELE 
RESPONSABILE 

PARTENERI COST 
SURSA DE 

FINANȚARE 

Asigurarea egalităţii şanselor la învăţătură 
pentru elevii care aparţin grupurilor 
defavorizate și dezavantajate, prin asigurarea 
unei educaţii de calitate  într-un mediu 
favorabil învăţării și acordarea bursei „Ioan C. 
Ştefănescu” 

80% din elevii anului școlar 
curent să-și continue studiile 

în școala noastră, în anul 
școlar viitor 

 Iulie  
Director, cadre 

didactice 
implicate 

Elevi, părinți - 
Nu necesită 

finanțare 

Asigurarea consilierii și pregătirii suplimentare a 
elevelor care au devenit la o vârstă timpurie – 
mame, pentru a evita abandonul școlar; 

5% dintre elevele declarate, 
vor participa în acest an școlar 

septembrie- 
iunie  

Director, 
psiholog școlar, 

diriginți 

Elevi, 
părinți, 

psiholog 
școlar 

- 
Nu necesită 

finanțare 

Parteneriat cu universitățile din Iași (participare 
la ziua porţilor deschise), cu agenții economici 
interesați de angajarea unor buni coechiperi. 

Creșterea cu 20% a numărului  
de acorduri de 

parteneriat/contracte de 
parteneriat 

septembrie- 
iunie   

Director, 
diriginți, cadre 

didactice 

Elevi, 
părinți, 

comunitate 
- 

Nu necesită 
finanțare 

Sprijinirea prin proiecte și consilire  a  elevilor ai 
căror părinţi sunt la muncă în străinătate; 

Creșterea cu 40% a 
colaborărilor cu ONG-urile 

partenere pentru consilierea 
elevilor; 

Creșterea cu 5% a numărului 
de ore de activități la 

septembrie- 
iunie   

Director, 
diriginți, 

secretariat – 
actualizarea 

bazei de date 
semestrial 

Elevi, 
părinți, 

psiholog 
școlar 

- 
Nu necesită 

finanțare 
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cabinetul psihologului școlar 

Prevenirea și combaterea abandonului şcolar 
prin abordarea unor teme educative specifice în 
cadrul activităţilor de formare a cadrelor 
didactice; 

Creşterea ratei de participare 
la cursuri pe tema prevenirea 
și combaterea abandonului 

școlar, cu 15% pe an 

anual 

Director, 
diriginți, 

psiholog școlar, 
cadre didactice 

Cadre 
didactice, 

CCD, ISJ Iași 
Cost curs 

Finanțare 
parțială 

Realizarea de activități în parteneriat cu 
specialiști în domeniu și cu  reprezentanți ai 
societății civile, cu expertiză dovedită, pentru 
prevenirea și combaterea fenomenului  de  
bullying,  discriminare  sau  violență  în  școală. 

Creșterea cu 25% a 
activităților pe tema 

prevenirea și combaterea 
fenomenului  de  bullying,  

discriminare  sau  violență  în  
școală, cu cadre didactice și 
diverși parteneri (Poliție, 
Jandarmerie, ONG-uri) 

anual 

Director, 
diriginți, 

comisia anti-
bulling 

Elevi, părinți, 
cadre 

didactice, 
psiholog 
școlar, 

reprezentanți 
ai ONG-uri și 

a altor 
parteneri 

-  
Nu necesită 

finanțare 

Crearea unei culturi digitale în procesul de 
predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului 
şi managementului şcolii prin implementarea 
de sisteme informatice 

100 % dotarea sălilor, 
cabinetelor și laboratoarelor 

dotate cu sisteme audio –
video moderne; 100% 

utilizarea platformelor e-
learning de elevi și cadre 

didactice 

septembrie- 
iunie     

Director,  
profesori, 

inginer sistem, 
contabilitate 

Elevi, cadre 
didactice, 
personal 
auxiliar 

Preț rezultat 
în urma 

ofertelor 
făcute de 
firmele IT 

Necesită 
finanțare 

Obiectiv strategic: T.2. Integrarea socială și profesională a elevilor, cât și crearea posibilitații ca aceștia să-și continue studiile prin asigurarea 
condițiilor de informare, orientare si consiliere privind cariera 

Asigurarea condițiilor de informare, orientare și consiliere privind cariera 
Indicator de performanță: creșterea numărului de elevi care se vor angaja în firme partenere 
Participare la activităţi cu părinţii pe problematică specifică (lectorate, şedinţe cu părinţii, work- shop-uri) 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI INDICATOR DE REALIZARE 

DATA PÂNĂ 
LA CARE 
VOR FI 

FINALIZATE 

PERSOANELE 
RESPONSABILE 

PARTENERI COST 
SURSA DE 

FINANȚARE 

Informarea/formarea părinţilor privind 
integrarea şcolara şi profesională a 
elevilor/prevenirea situaţiilor de risc pentru 
copii; 

100% informare părinți 
participanți la Lectoratele și 

ședințele cu părinții, la fiecare 
formă de învățământ de zi 

septembrie 
– octombrie 

  

Director, cadre 
didactice 
implicate, 

părinți,  Asociați 
APRICS, psiholog 

școlar 

Elevi, părinți - 
Nu necesită 

finanțare 
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Parteneriate active cu agenții economici, 
Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă, 
autorități și alte organizații care pot contribui la 
integrarea socio-profesională a absolveților – 
prioritate permanentă a managementului 
școlar. 

Creșterea cu 25% a acordurilor 
necesare desfășurării unor 
activități practice cu elevii 
școlii și ONG-uri, AJOFM, 

agenți economici  

septembrie- 
iunie  

Director, 
maiștri 

instructori 

Elevi, 
părinți, 
agenți 

economici 

- 
Nu necesită 

finanțare 

Semnarea parteneriatului şcoală- părinţi 
Se vor încheia 100% 

parteneriatele școală-părinte 
septembrie- 

iunie  
Director, 
diriginți 

Elevi, părinți - 
Nu necesită 

finanțare 

Monitorizarea procesului de predare-învăţare 
din perspectiva noiilor cerințe de pe piața forței 
de muncă pentru a răspunde nevoilor precizate 
de către agenții economici, și nevoilor de 
cunoaștere a elevilor; 

Permanentizarea monitorizării 
procesului de predare-

învăţare din perspectiva 
noiilor cerințe de pe piața 

forței de muncă 

septembrie- 
iunie 

Director, 
diriginți, 
maiștri 

instructori, 
agenți 

economici 

Elevi, agenți 
economici  

- 
Nu necesită 

finanțare 

Asigurarea  calității  evaluării  continue și 
periodece a modului în care s-au desfășurat 
activitățile practice periodice   

Aplicare chestionare pentru 
100% din elevii participanți la 
activitățile practice periodice 

septembrie- 
iunie  

Maiștri 
instructori, 
mentori de 

practică, cadre 
didactice 

Elevi, agenți 
economici 

-  
Nu necesită 

finanțare 

Obiectiv strategic: T.3. Accentuarea educației pentru alteritate și nondiscriminare 

Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii. 
Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, stimularea participării acestora în programe de formare continuă, în vederea 
creşterea calităţii resurselor umane angajate, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea 
îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la 
școală 

Indicator de performanță: Creșterea eficienței în activitatea depusă, creșterea calității muncii, creșterea gradului de satisfacție personală prin 
raportarea la obiectivele de atins 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI INDICATOR DE REALIZARE 
DATA PÂNĂ 

LA CARE VOR 
FI FINALIZATE 

PERSOANELE 
RESPONSABILE 

PARTENERI COST 
SURSA DE 

FINANȚARE 

Gestionarea şi reforma resurselor umane are 
următoarele acțiuni: perfecţionarea cadrelor 
didactice în sensul caracterului formativ al 

Participarea a unui procent 
de minim 50% dintre cadrele 
didactice la programme de 

septembrie- 
iunie  

Director, cadre 
didactice 

implicate în 

Cadrele 
didactice, 
personalul 

Cost curs 
Finanțare 
parțială 
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învăţământului şi renunţarea la învăţământul 
teoretizat; 
- folosirea metodelor eficiente de 
predare/învăţare (dezbateri participative, 
interactive) care presupun cunoaşterea 
potenţialului intelectual şi psihologic al fiecărui 
elev; 
- elevii şi profesorii vor beneficia de mijloace 
moderne de predare, iar accesul la Internet va 
uşura accesul la informaţie. 
- valorificarea la maximum a cadrului legislativ 
în domeniul formării şi perfecţionării cadrelor 
(accesul la programe naţionale şi internaţionale 
de pregătire profesională). 
- forrnarea continuă a tuturor membrilor 
colectivului profesoral prin centre specializate: 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași, CCD Iași, 
Agenţia Natională pentru Programe 
Comunitare, Universităţi. 

formare continua, în vederea 
folosirii eficiente a metodelor 
ce vor permite cunoașterea și 

folosirea potențialului 
fiecărui elev. 

100%, dintre elevi și cadre 
didactice vor beneficia de 

mijloace modern de predare 
și acces la Internet. 

comisia pentru 
dezvoltarea 

resursei 
umane, inginer 

sistem 

didactic 
auxiliar și 

nedidactic, 
elevi 

Mediatizarea rezultatelor obţinute de către 
cadrele didactice în desfăşurareaactivităţilor
 instructiv-educative școlare si extrașcolare 

Actualizarea permanentă a 
paginii web, pagină de 

facebook a școlii, a 
avizierelor 

septembrie- 
iunie  

Director, cadre 
didactice 
implicate 

Elevi, părinți - 
Nu necesită 

finanțare 

Obiectiv strategic: T.4. Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea prevenirii eşecului şcolar şi pentru creşterea performanţelor elevilor 

Formarea potențialului uman reprezentat de elevii care optează pentru unitatea noastră şcolară  
Abordarea unei politici educaţionale pentru cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de  
calitate. Dezvoltarea în rândul elevilor, prin curriculumul fiecărei discipline, a abilităţilor de comunicare şi argumentare adecvate actuale 
Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea bazei material a şcolii. 

Indicator de performanță: atitudinea elvilor față de școală și învățare, față calitatea vieții care și-o doresc; creșterea prestigiului școlii 

ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI INDICATOR DE REALIZARE 

DATA PÂNĂ 
LA CARE 
VOR FI 

FINALIZATE 

PERSOANELE 
RESPONSABILE 

PARTENERI COST 
SURSA DE 

FINANȚARE 

Acțiuni care să determine formarea autonomiei 
morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei; 

Creșterea cu 10% a numărului 
de elevi care își continuă 

septembrie- 
iunie   

Director, cadre 
didactice 

elevi, - 
Nu necesită 

finanțare 
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studiile, respectiv se 
integrează pe piața muncii 

implicate, 
agenți 

economici, 
ONG-uri 

părinți 

Activități care să conducă la dezvoltarea 
competenţelor funcţionale esenţiale pentru 
reuşita socială: comunicare, gândire critică, 
luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea 
contextuală a unor informaţii complexe; 

Creșterea cu 5% a numărului 
de activități ce vizează 

dezvoltarea competelor 
funcționale ale elevilor 

septembrie- 
iunie   

Director, cadre 
didactice 
implicate, 
diriginți, 
psiholog 

elevi, 
părinți 

- 
Nu necesită 

finanțare 

Organizarea de acțiuni care pot dezvolta 
expresivitatea şi a sensibilitatea, în scopul 
împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de 
calitate; adaptabilitatea la schimbare şi la ritmul 
ei;  stimularea potenţialului creativ, intuitiv şi 
imaginativ; dezvoltarea capacităţii de integrare 
activă în grupuri sociale (familie, mediu şcolar, 
mediu profesional); 

Creșterea cu 5% a numărului 
de activități ce vizează 

dezvoltarea competelor 
sociale ale elevilor 

septembrie- 
iunie   

Director, cadre 
didactice 
implicate, 
diriginți, 
psiholog 

elevi, 
părinți 

- 
Nu necesită 

finanțare 

Acțiuni de formare a elevului în spiritul 
cunoaşterii şi respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, al 
demnitaţii şi toleranţei, a schimbului liber de 
opinii intr-o societate democratic; 

Creșterea cu 8% a numărului 
de elevi participanți la acțiuni 

care să vizeze respectarea 
drepturilor fundamentale 

septembrie- 
iunie  

Director, cadre 
didactice 
implicate, 
diriginți 

elevi, 
părinți, 

reprezen-
tanți ONG-

uri 

- 
Nu necesită 

finanțare 

Activități care să determine promovarea 
valorilor moral-civice, culturale specifice 
societăţii democratice; formarea 
responsabilităţii pentu propria dezvoltare şi 
sănătate; 

Creșterea cu 5% a numărului 
de elevi participanți la acțiuni 

care să vizeze dezvoltarea 
socială a elevilor 

septembrie- 
iunie   

Director, cadre 
didactice 
implicate, 
diriginți 

elevi, 
părinți, 

reprezen-
tanți ONG-

uri 

- 
Nu necesită 

finanțare 
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REZULTATE AȘTEPTATE 

Unde vrem să fim? 

 asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate; 

 perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

 asigurarea si creşterea calităţii actului educaţional cu scopul ameliorării rezultatelor școlare 

și obținerea unor rezultate bune la examenul de bacalaureat și certificare a competențelor 

profesionale (creșterea promovabilității la examenul de bacalaureat cu 20%; dobândirea 

competențelor profesionale – având drept scop autoevaluarea procesului de predare-

învățare; 

 prevenirea absenteismului  școlar,  a  riscului  de  abandon școlar,  prevenirea  violenței și 

creșterea siguranței elevilor - antibullying; 

 asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice; 

 monitorizarea inserției socio profesionale; 

 dezvoltarea capacităţii şcolii de a gestiona educaţia pe tot parcursul vieții; 

 proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi 

educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 creșterea numărului de elevi implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare, 

creșterea interesului  elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii; 

 creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de 

condiţiile de siguranţă din şcoală; 

 îmbunătățirea fluxului activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat și realizarea unui 

grad ridicat de implementare a diferitelor programe de dezvoltare strategică. 

MODALITĂȚILE DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE 

 Pentru realizarea obiectivului propus se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane 

şi material - financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, 

neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a 

obiectivului și se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile 

profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte 

(semestriale, anuale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obțiuni strategice 

generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul 

managerial anual al şcolii și în PAS. 

 Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi 

va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii: 

 eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse; 

 economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse; 

 eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate; 

 efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem. 

În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor 

serviciilor educațioanle oferite de școala noastră. 

 

 



Plan de actiune  al Colegiului Tehnic  „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

 
Versiunea decembrie 2022 121 

Evaluarea proiectului strategic va avea în vedere realizarea următorilor indicatori: 

 Atingerea obiectivului vizat prin proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi 

orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi 

siguranţă; 

 aplicarea de chestionare părinților, elevilor, agenți economici parteneri; 

 număr participant implicate în activitățile școlii; 

 număr articole apărute în publicații locale, și în prezentări tv.; 

 realizarea planului de școlarizare, 

 procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat; 

 inserția socio-profesională pe toate palierele; 

 continuarea studilor în învățământul superior, pentru cei de la ănvățământul liceal zi la 

liceu seral pentru cei de la învățământ professional; 

 rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi 

sportive; 

 gradul de creștere al nivelului de siguranță în școală; 

 păstrarea și îmbunătățirea continua a didactico-materială a şcolii; 

 gradul de implicare în proiecte comunitare; 

 gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 

 

Director, 

prof. Voinea Liana Dolores 
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Cominisia de curriculum 
Obiective specific:  

 Dezvoltarea unui parteneriat social activ şi dinamic, bazat pe o legislaţie adecvată pregătirii forţei de muncă şi extinderea colaborării cu unităţi de învăţământ având 

acelaşi profil la nivel naţional şi internaţional; creşterea calităţii formării profesionale a elevilor prin implicarea în proiecte international; 

 Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea și implicarea elevilor, colaborarea cu factori educaţionali locali și regionali, atragerea părinţilor, precum și 

prin fructificarea experienţei europene; 

 Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat European; 

 Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe commune; 

 Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școala noastră și comunitatea locala, organizații non-guvernamentale, companii etc.Creșterea calității 

educației printr-o ofertă educațională adecvată și activități extracurriculare attractive 

OBIECTIVE MĂSURI/ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI PARTENERI 
INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

CURRICULUM 

Armonizarea finalităţilor 
învăţământului românesc cu 

documentele Uniunii Europene 

Folosirea Cadrului European Comun 
de Referinţă pentru Limbile străine 
(C.E.C.R.L.) în mod curent, în 
activităţile curriculare şi 
extracurriculare, la orele de limbi 
străine 

permanent 

Responsabili 
comisii 

metodice limbi 
moderne 

I.S.J. Iași 
Responsabili 

Asociații 
profesionale 

50 elevi care obţin 
Diplome recunoscute pe plan 

internaţional 

Continuarea programului decertificare 
a competențelor digitale (ECDL) 

An școlar  
 

Coordonator de 
proiect 

Fundația ECDL 
Fundația ECDL 

(European Computer 
Driving Licence) 

Verificarea respectării 
reglementărilor utilizând oferta 

CDL şi stabilirea acestora în 
concordanţă cu opţiunile 

Elevilor si agentilor economici 

Stabilirea Curriculum-ului la decizie 
locala-CDL, cu parcurgerea etapelor 
specifice 

Conform 
graficului M.E. 

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

curriculum 

Părinți 
ONG-uri 

Consiliul Local Iași 
Existența programelor CDL 
Existența Documentației 

Comisiei pentru Curriculum 

Participarea la proiecte 
educaţionale şi de formare 

profesională 

Popularizarea ofertei de cursuri de 
formare în ţară/străinătate în rândul 
cadrelor didactice 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

dezvoltare 
profesională și 

evoluție în cariera 
didactică 

I.S.J. Iași 
Universităţi 
C.C.D. Iași 

A.N.P.C.D.E.F.P 
Consiliul Britanic 
Institutul Francez 

Afișarea la avizier 
a ofertei de cursuri de 

formare în ţară/străinătate 

 Participarea la Seminarul de 
informare, implementare si 

otombrie  Comisia pentru 
programe si 

A.N.P.C.D.E.F.P. 
I.S.J. Iași 
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OBIECTIVE MĂSURI/ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI PARTENERI 
INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

monitorizare a proiectelor de 
parteneriat Erasmus+ 

proiecte 

 
Participarea la conferinţe/sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, pe discipline, 
care să evidenţieze inovaţiile 
pedagogice şi experienţele didactice 
pozitive 

Permanent 

Comisia pentru 
dezvoltare 

profesională și 
evoluție în cariera 

didactică 
Responsabili 

comisii metodice 

I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

Universităţi 
Instituţii de cultură 

5 lucrări publicate 
10 cadre didactice/auxiliare 

participante la 
conferinţe/sesiuni 

de comunicări ştiinţifice 

 
Accesarea programelor de formare 
continua Erasmus+ 

Conform 
calendarului 

european 

Comisia pentru 
proiecte europene 

A.N.P.C.D.E.F.P. 
I.S.J. Iași 

Parteneri din U.E. 

Accesarea 
programelor de formare 

continua Erasmus + pentru 
anul școlar 2021-2022 

Sporirea performanţelor 
profesionale ale personalului 
didactic prin asigurarea unor 

servicii de consultant și de 
consiliere specializată, prin 

monitorizare, evaluare şi furnizare 
a feedback-ului, în domeniile 
didacticii şi managementului 

disciplinei 

Participarea cadrelor didactice la 
activități de formare profesională 
Monitorizarea acţiunilor care vizează 
evaluarea şi ameliorarea serviciilor 
educaţionale la nivelul unităţii 

Conform 
graficului de 
asistențe și 

interasistențe 

Director 
Director adjunct 

C.E.A.C. 
Responsabili 

comisii metodice 

A.R.A.C.I.P. 
I.S.J. Iași 

Consiliul Local Iași 
Primăria 

Municipiului Iași 

20 de cadre didactice 
participante la cursuri 

2 interasistențe/ 
profesor/semestru/an școlar 

Sprijinirea responsabililor 
comisiilor curriculare, a 

responsabililor de cerc în 
elaborarea unor modele 

manageriale deschise, care să 
determine identificarea nevoilor de 
formare profesională şi furnizarea 

unor proiecte la nivel local, 
judeţean, în acord cu diagnoza 

configurată 

Participarea la activitățile metodice 
Conform 

graficului de 
activităţi 

Cadre didactice 

I.S.J. Iași 
C.C.D. Iași 

Universităţi 
Autorităţi locale 

Participarea la 
minim 4 

activități/semestru 

Facilitarea accesului profesorilor la 
programe judeţene, naţionale şi 

internaţionale de formare continuă 

Monitorizarea acţiunilor care vizează 
evaluarea şi ameliorarea serviciilor 
educaţionale la nivelul unităţii 

Permanent 

Director 
Director adjunct 

C.E.A.C. 
Responsabili 

comisii metodice 

A.R.A.C.I.P. 
I.S.J. Iași 

Consiliul Local Iași 
Primăria Municipiului 

Iași 

Elaborarea diagnozei și a 
planului de măsuri privind 

îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor educaţionale, 

realizat în concordanţă cu 
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OBIECTIVE MĂSURI/ACȚIUNI TERMEN RESPONSABILI PARTENERI 
INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

necesităţile identificate prin 
rapoarte de evaluare internă 

Optimizarea managementului 
informaţiei/ asigurarea accesului 

profesorilor la resurse 
bibliografice/ media 

Continuarea comunicării pe yahoo 
group și pe platforma Zoom/Meet 
Conectarea tuturor calculatoarelor 
din școală la Internet 

Permanent 
Serviciul secretariat 

Ing. sistem 

Asociația APRICS 
Firmele furnizoare 

de Internet 

100 calculatoare 
conectate la Internet 

Elaborarea planului de acţiune 
pentru asigurarea calităţii în 

fiecare Arie curriculara 

Consilierea responsabililor de comisii 
de către membrii CEAC, în vederea 
elaborării planului de acţiune pentru 
asigurarea calităţii 

octombrie Membrii CEAC - 12 cadre didactice 

Asigurarea unui management 
performant în comisiile metodice 
prin evaluarea internă a activităţii 
didactice şi elaborarea planului de 
îmbunătăţire pentru punctele slabe 

Dezvoltarea Sistemului de Control 
Managerial Intern la nivelul unităţii, 
conform legislaţiei în vigoare 

Periodic 

Director 
Comisia pentru 

control  
managerial intern 

I.S.J. Iași 
Primăria 

Municipiului Iași 

Revizuirea procedurilor 
Operaţionale Analize de 

etapă 

Asistarea la ore a profesorilor de 
către membrii comisiei de 

asigurare a 
calităţii/metodişti/responsabili de 

comisii metodice în vederea 
evaluării constructive şi consilierii 
cadrelor didactice în procesul de 

predare-învăţare 

Realizarea de asistențe la ore de către 
membrii CEAC și de responsabilii de 
curriculum 

Conform 
graficului 

Membrii CEAC 
Comisia pentru 

curriculum 
- 

2 
asistențe/an/cadru 

didactic 

Încurajarea profesorilor privind 
publicarea unor lucrări ştiinţifice, 

metodice 

Organizarea Simpozionului național 
cu participare international „Valențe 
europene în educație”, ediția a XIV-a 
și încurajarea cadrelor didactice 
pentru realizarea și publicarea de 
articole în volumul simpozionului 

Mai  

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

dezvoltare 
profesională și 

evoluție în cariera 
didactică 

I.S.J. Iași 
Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei – UAIC 

Casa de Cultură a 
Municipiului Iaşi „Mihai 

Ursachi” 
Asociația APRICS 

(elevi-părinți-
profesori) 

10 lucrări publicate 
Publicarea lucrărilor în 

volum cu ISSN 

Participarea profesorilor la 
simpozioane şi sesiuni de 

comunicări ştiinţifico–metodice 

Participarea la conferinţe/sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, pe discipline, 
care să evidenţieze inovaţiile 
pedagogice şi experienţele didactice 

Permanent 

Comisia pentru 
dezvoltare  

profesională și 
evoluție în cariera 

I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

Universităţi 
Instituţii de cultură 

3 lucrări publicate 
10 cadre didactice/auxiliare 
participante la conferinţe, 

sesiuni de comunicări 
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pozitive didactică 
Cadre didactice 

ştiinţifice 

RESURSE UMANE 

Acordarea de consiliere cadrelor 
didactice privind participarea la 

programele de integrare 
europeană şi cooperare 

internaţională – cu sprijinul 
inspectorului responsabil cu 

programe comunitare şi integrarea 
europeană 

Popularizarea ofertei de cursuri de 
formare în străinătate în rândul 
cadrelor didactice 

Permanent 
Director 

Director adjunct 

A.N.P.C.D.E.F. P. 
Consiliul Britanic 
Institutul Francez 

ș.a. 

Afișarea la avizier 
a ofertei de cursuri 

de formare în străinătate 

Accesarea programelor de formare 
continua Erasmus+ 

Conform 
calendarului 

european 

Comisia pentru 
proiecte europene 

A.N.P.C.D.E.F.P. 
I.S.J. Iași, Parteneri din 

U.E. 

Accesarea programelor de 
formare continua Erasmus + 
pentru anul școlar 2021-2022 

Exemple de bună practică – 
profesori care au participat la 

seminarii europene de formare 

Prezentarea exemplelor de bună 
practică în cadrul consiliilor 
profesorale de către profesorii care 
au participat la seminarii europene de 
formare 

După fiecare 
participare 

Consilier educativ 
Profesorii 

participanți 
 3 prezentări 

Sprijinirea programelor naţionale şi 
judeţene care au ca scop 

transformarea şcolii în nucleu 
cultural al comunităţii, după 

modelul european 

Implementarea de proiecte 
interinstituţionale care să permit 
creşterea rolului şcolii în viaţa 
comunităţii 

Permanent 
Director 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Municipiului Iași 
Reprezentanţii 

comunităţii locale 
Asociația ELPAR 

(elevi-părinți- 
profesori) 

Parteneri media 

20 proiecte derulate 

Extinderea colaborării cu unităţi de 
învăţământ având acelaşi profil la 

nivel naţional şi internaţional 

Încheierea de parteneriate cu licee de 
același profil din țară 

An școlar 
 

Director 
Director adjunct 

Consilier educativ 

Unități școlare din 
țară 

4 parteneriate 

Continuarea parteneriatului cu LICEUL 
MONDO-STUD ART, din Chişinău, 
Republica Moldova pentru organizarea 
în comun a diverse activități (culturale, 
sociale şi în domeniul educaţiei) 

An școlar 
 

Director 
Director adjunct 

Consilier educativ 

Asociația APRICS 
(elevi-părinți- 

profesori) 

4 activități realizate 
100 elevi și 100 

Profesori participanți 

Colaborarea cu furnizorii 
acreditaţi să deruleze programe de 

formare iniţială şi continuă 
(Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași - Departamentul de 
Pregătire a Personalului Didactic, 

Participarea la cursuri de formare,  
dezbateri, ateliere de lucru, schimb 
de bune parctici etc. 

Permanent 
 

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

Dezvoltare  
profesională și 

evoluție în cariera 

Universitatea 
„Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași - 

Departamentul de 
Pregătire a 

Personalului 

60 cadre 
didactice/auxiliare 

participante 
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C.C.D. Iaşi etc.) didactică 
Responsabili 

comisii 
metodice 

Didactic,  I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

 

Participarea personalului didactic la 
activităţile de formare continuă prin 
cercurile pedagogice sau activitățile 
metodice 

Conform 
graficului I.S.J. Iasi 

Responsabili 
comisii metodice 
Personal didactic 

auxiliar 

I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

Universităţi 
Instituţii de cultură 

100% cadre 
didactice și auxiliare 

participante 

 

Participarea la dezbateri, workshop-uri 
on-line, conferințe pe problematica 
educaţiei permanente şi a dezvoltării 
personale şi profesionale 

Permanent 

Director 
Director adjunct 

Consilier educativ 
Consilier școlar 

I.S.J. Iași 
C.C.D. Iași 

Asociația APRICS 
(elevi-părinți- 

profesori) 

3 întâlniri 
20 participanţi 

Stimularea participării cadrelor 
didactice la diversele forme de 

perfecţionare 

Consilierea cadrelor didactice pentru 
înscrierea/participarea la diverse 
forme de perfecţionare 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

dezvoltare 
profesională și 

evoluție în cariera 
didactică 

I.S.J. Iași 
Universităţi 

C.C.D. Iași 

20 cadre didactice 
înscrise/prezentate la diverse 

forme de perfecţionare 

 

Actualizarea bazei de date cuprinzând 
cadrele didactice care nu au acumulat 
90 de credite profesionale 
transferabile 

Octombrie   

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

dezvoltare  
profesională și 

evoluție în cariera 
didactică 

I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

Alți furnizori acreditați 
de formare 

Existența bazei de date 
pentru fiecare disciplină 

 
Realizarea unei baze de date 
cuprinzând personalul didactic 
participant la cursuri de formare 

periodic 

Comisia pentru 
Dezvoltare 

profesională și 
evoluție în cariera 

didactică 

I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

Alți furnizori 
acreditați de formare 

Realizarea bazei de date 

Încurajarea cadrelor didactice 
suplinitoare să participe la 

concursurile de titularizare în 
învăţământ 

Anunțarea cadrelor didactice 
suplinitoare despre metodologia 
concursului de titularizare 

Septembrie  

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

dezvoltare 
profesională și 

M.E. 
I.S.J. Iași 

80 % dintre cadrele 
Didactice suplinitoare 

participă la concursul de 
titularizare în învăţământ 
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evoluție în cariera 
didactică 

Participarea personalului didactic 
la activităţile de formare continuă 
prin cercuri pedagogice/activități 

metodice 

Conform graficului I.S.J. Iasi  

Responsabili 
comisii metodice 
Personal didactic 

auxiliar 

I.S.J. Iași 
C.C.D Iași 

Universităţi 
Instituţii de cultură 

100% cadre didactice și 
Auxiliare participante 

 

Participarea la dezbateri, workshop-
uri, conferințe pe problematica 
educaţiei permanente şi a dezvoltării 
personale şi Profesionale-on line 

Permanent 

Director 
Director adjunct 

Consilier educativ 
Consilier școlar 

I.S.J. Iași, C.C.D. Iași 
Asociația APRICS 

(elevi-părinți- 
profesori) 

3 întâlniri  
20 participanţi 

Fonduri pentru perfecţionarea 
cadrelor didactice 

Includerea în Proiectul de buget a 
fondurilor necesare pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice 

Decembrie 
Director 

Director adjunct 
Contabil șef 

Primăria Iași 20 cadre didactice 

Alocarea de fonduri pentru 
achiziţionarea de materiale 

informative 

Includerea în Proiectul de buget a 
fondurilor necesare pentru 
achiziţionarea de materiale 
informative 

Decembrie  
Director 

Director adjunct 
Contabil șef 

Primăria Iași 80 % din suma solicitată 

Accesul la reţele de calculatoare 
din şcoală 

Asigurarea accesului tuturor cadrelor 
didactice la rețelele de calculatoare 
din școală 

Permanent 

Director 
Director adjunct 

Inginer sistem 
Administrator 

- 
100 de calculatoare 

conectate la Internet 

Exemple de bună practică 
Continuarea activității în cadrul 
clubului de inițiativă comunitară 
pentru tineri „Impact” 

Conform 
graficului 

Coordonator club 
„Impact” 

Fundația „Noi 
Orizonturi” 

Sporirea numărului de 
programe de învățare prin 

experiență, stimularea 
creativității și implicării 

sociale a elevilor 

 
Desfășurarea în școală a unor 
programme S.N.A.C. (Strategie 
Naţională de acţiune Comunitară) 

Conform 
calendarului 

Coordonator 
SNAC 

I.S.J. Iași 
Asociația APRICS 

(elevi-părinți- 
profesori), O.N.G.-uri 

Atragerea unui număr 
mai mare de parteneri în 

acţiunile comunitare cu 5% 
faţă de anul trecut 

Extinderea colaborării cu unităţi 
de învăţământ având acelaşi profil 

la nivel județean, naţional şi 
internaţional 

Continuarea colaborării cu unităţi de 
învăţământ având acelaşi profil la nivel 
județean, naţional şi internaţional 

Permanent 
Toate cadrele 

didactice 

Unităţi de 
învăţământ având 
acelaşi profil, din 
țară și străinătate 

50 unități învățământ 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Tipărirea de materiale informative Participarea Colegiului Tehnic” Ioan C. Mai 2022 Director I.S.J. Iași, C.J.R.A.E. 30 profesori participanți 
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şi popularizarea lor în comunitate Ștefanescu” la Salonul Ofertelor 
Educaționale 

Director adjunct 
Consilier educativ 

Consilier școlar 
Bibliotecar 

Inginer sistem 

Universitatea „Al. I. 
Cuza” 

Asociația APRICS 
(elevi-părinți- 

profesori) 

100 elevi participanți 
Materiale promoționale 

distribuite: 
500 pliante, 100 flyere, 5 
afișe. Ofertă educațională 

postată pe site-ul școlii 

Organizarea „Zilelor Porților Deschise” Mai  

Director 
Director adjunct 

Profesorii diriginți 
Consilier școlar 

Bibliotecar 
Inginer sistem 

 
minim 100 elevi și 

30 părinți 
participanți 

Achiziţionarea de mijloace tehnice 
pentru realizarea documentelor 

promoţionale (pliante, afişe,  
broşuri) 

Atragerea de sponsorizări pentru 
achiziția de mijloace tehnice în  
vederea realizării documentelor 
promoţionale 

Decembrie  

Director 
Director adjunct 

Contabil șef 
Cadre didactice 

Asociația APRICS 
1 imprimantă 

color achiziționată 

Finanţarea cursurilor de formare a 

carelor didactice  

Includerea în Proiectul de buget a 
fondurilor necesare pentru formarea 
continuă a cadrelor didactice 

Decembrie  
Director 

Director adjunct 
Contabil șef 

Primăria Iași 10 cadre didactice 

Fonduri alocate pentru organizarea 
unor cursuri de antreprenoriat 

destinate elevilor din clasele 
terminale 

Includerea în Proiectul de buget a 
fondurilor necesare pentru 
organizarea unor cursuri de 
antreprenoriat destinate elevilor din 
clasele terminale 

Decembrie  
Director 

Director adjunct 
Contabil șef 

Primăria Iași 60 elevi 

RELAŢII CU COMUNITATEA  

Organizarea cursurilor de formare 
a cadrelor didactice pentru 

managementul proiectului, în 
colaborare cu ONG-uri furnizoare 

de educaţie 

Participarea cadrelor didactice la 
cursuri de formare pentru 
managementul proiectului 

An școlar 
 

Comisia pentru 
dezvoltare 

profesională și 
evoluție în cariera 

didactică 

C.C.D. Iași 
Alte instituții de 

formare acreditate 
20 cadre didactice 

Organizarea unor cursuri de 
antreprenoriat destinate elevilor 

de liceu 

Participarea elevilor din clasele liceale 
la cursuri de antreprenoriat 

Martie 

Director 
Director adjunct 

Consilier educativ 
Prof. economie 

Prof. informatică 

O.N.G.-uri 60 elevi 

Asigurarea unor servicii de Acţiuni de informare a cadrelor Permanent Director C.J.R.A.E. Participarea a cel puţin 90% 
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consultanţă/ de consiliere 
specializată 

didactice cu privire la reglementările 
legislative în vigoare 

Director adjunct 
Consilier școlar 

Universitatea 
„Al. I. Cuza” 
O.N.G.-uri 

din cadrele didactice la 
acţiuni de informare 

 

Asigurarea serviciilor de consiliere, de 
orientare şcolară şi profesională 
pentru elevi, părinţi, cadre didactice 
din școală 

Permanent 
Director 

Director adjunct 
Consilier școlar 

C.J.R.A.E. 
Universităţi 
O.N.G.-uri 

D.G.A.S.P.C. 

10 proiecte/OSP realizate 
Promovabilitate peste 65% la 
Bacalaureat și la probele de 
Certificarea competentelor 

100% elevi și părinți consiliați 

Organizarea de activități metodico- 
științifice 

Realizarea de activități metodico-
științifice în cadrul comisiilor 
metodice 

An școlar 
 

Responsabili 
comisii 

metodice 

Universități 
O.N.G.-uri 

Minim 2 activități cu 
invitați din comunitatea 

locală 

Organizarea activitățílor 
extracurriculare în colaborare cu 

reprezentanți ai comunitățíi locale 

Derularea unor acțiuni în vederea 
conștientizării cauzelor și a identificării 
mijloacelor de prevenire a 
fenomenelor de violență și a 
consumului de substanțe cu effect 
psihoactiv 

Permanent 

Director 
Director adjunct 
Comisia pentru 

prevenirea şi 
eliminarea 

violenței, a faptelor 
de corupție și 
discriminării în 
mediul școlar și 

promovarea 
interculturalității 

Prof. diriginți 

Consiliul Local Iași 
Asociația APRICS 

(elevi-părinți-profesori) 
Poliția Iași, D.G.A.S.P.C. 
Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere 
Antidrog al Judeţului 

Iași 
C.J.R.A.E 

Consiliul elevilor 

20 activități realizate 

 

Susţinerea activităţii Consiliului 
Elevilor din Colegiul Tehnic “Ioan C 
Stefanescu 
(organizarea alegerilor, proiecte de 
impact pentru elevi și comunitate, 
participarea la schimburi de 
experienţă şi conferinţe 
internaţionale), precum şi promovarea 
acestora în comunitatea locală 

Permanent 
Coordonator CȘE 
Consilier educativ 

I.S.J. Iași 
C.J.E. Iași 

Asociația APRICS 
(elevi-părinți- 

profesori) 

Creșterea, față de anul școlar 
precedent, cu 10 % a 

numărului de elevi care să se 
implice în proiecte 

 

Director,  
prof. Voinea Liana Dolores    
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Plan operational,  an şcolar 2022-2023 
DOMENII FUNCŢIONALE 

OBIECTIVE SPECIFICE 
ACŢIUNI 

RESURSE 
DATA 

INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

MODALITĂȚI DE 
EVALUARE MATERIALE FINANCIARE UMANE 

1. Curriculum Proiectare 
- Analiza şi diagnoza 

activităţii manageriale şi 
educaţionale. 

- Realizarea documentelor 
de planificare a activităţii 

manageriale la toate 
nivelurile. 

- Creşterea calităţii activităţii 
manageriale 

1.1. Realizarea analizei şi a 
diagnozei activităţii 

desfăşurate la  
Colegiul Tehnic Ioan C. 

Stefanescu” 

Rapoartele de 
analiză ale 
catedrelor 

- 
Directorii, şefii 

de catedră 
Septembrie 

Realizarea 100 % a  
obiectivelor stabilite în 

planul managerial anterior. 

Promovabilitatea 
elevilor 

Inserția socio-
profesională 

1.2. Analiza şi diagnoza 
activităţii desfăşurate la 

comisiile metodice 

Materialele,porto
folii şi procesele 

verbale. 
- Şefii de catedră 

Anual 
Semetrial 

Stabilirea obiectivelor 
pentru anul şcolar următor 

si realizarea lor 100% 
 

1.3. Elaborarea planurilor 
manageriale  ale catedrelor 

şi Consiliului de 
Administraţie 

Rapoartele de 
analiză 

- 
Directorii 

 
 

Octombrie 
Corelarea cu strategia I.S.J. 

Iasi 

Eficientizarea 
activității 

Corelarea cu 
strategia ISJ Iași 

1.4. Elaborarea de proiecte 
privind problematica 

educaţională 

Rapoartele 
catedrelor 

- 
Directorii, şefii 

de catedră 
Periodic. 

Identificarea nevoilor 
specifice colegiului; 

Implicarea elevilor in viata 
activa a scolii 

Reducerea cu 20% a 
aspectelor negative 

1.5. Elaborarea proiectelor 
de dezvoltare pe termen 

scurt şi a planurilor 
operaţionale aferente. 

Rapoartele 
catedrelor 

- Şefii de catedră 
 

Oct. 
Eficientizarea activităţii. 

Recunoașterea 
activității școlii 

1.6. Elaborarea programelor 
de perfecţionare a 

personalului didactic, 
didactic auxiliar. 

Raportul  
comisiei de 

perfectionare 
C.C.D. Iasi 

- 

Coordonator 
comisie 

perfectio-
nare,şefii de 

catedră 

Oct. 
Creşterea gradului de 

implicare a profesorilor 
Profesionalizarea 

Creșterea cu 20% a 
numărului de 

credite a 
profesorilor 

1.7.Întocmirea planului de 
şcolarizare pentru anul 

şcolar 2021-2022 

Anexele pentru 
încadrarea 

propusă anul 
şcolar 2021-2022 

- 
Directorii 

CA 
Ian.–Febr. 

Concordanţa cu nevoile de 
formare ale populaţiei 

şcolare. 

Realizarea 100 % a 
planului de 
scolarizare 

1.8. Aprobarea C.D.L. –urilor 
pentru anul şcolar 2021-2022 

Metodologiile în 
vigoare. 

- 
Directorii, cadre 

didactice. 
Sept. 

Îmbunătăţirea ofertei 
educaţionale. 

Inserție socio-
profesională 

1.9. Elaborarea programului 
de activităţi extracurriculare. 

Raportul de 
analiza al 

activitatilor 
anterioare 

- 
Consilier ed., 

Diriginţi 
Oct. 

Dezvoltarea aptitudinilor. 
Implicarea elevilor 100 % in 

viata scolii 

Implicarea activă în 
viața școlii 



Plan de actiune  al Colegiului Tehnic  „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

 
Versiunea decembrie 2022 131 

DOMENII FUNCŢIONALE 
OBIECTIVE SPECIFICE 

ACŢIUNI 
RESURSE 

DATA 
INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

MODALITĂȚI DE 
EVALUARE MATERIALE FINANCIARE UMANE 

1.10. Elaborarea 
programelor de menţinere şi 
îmbunătăţire a rezultatelor 

la bacalaureat. 

Rapoartele 
catedrelor 

- 
Directorii, şefii 

de catedră 
permanent Îmbunătăţirea rezultatelor 

Creșterea cu 20% a 
promovabilității la 

bacalaureat 

1.11. Elaborarea 
programelor de pregătire 

pentru concursurile şi 
olimpiadele şcolare. 

Rapoartele 
catedrelor 

- 
Directorii, şefii 

de catedră 
SII 

Creşterea numărului de 
premii şi medalii. 

Recunoasterea scolii ca o 
organizatie cu rezultate 

bune 

Creșterea cu 10% a 
numărului de premii 

1.12. Elaborarea de proiecte 
privind diminuarea 
absenteismului,de 

combatere a violentei 
scolare 

Raportul de 
analiză 

- 
Director adj. 

Consilier 
psihopeda-gog 

februarie 
Diminuare 100 % a  

fenomenelor. 
Eliminarea 

abandonului școlar 

1.13. Realizarea proiectelor 
de buget şi a proiectelor de 

achiziţii. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 
Director 

administra-tor 
financiar, 

Dec. 

Spatiu util si propice 
dezvoltarii elevilor 
Scoala la standarde 

europene 

Realizarea 100% a 
execuției bugetare 

1.14. Conceperea 
proiectelor de identificare a 
noi resurse extrabugetare. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 
Director 

administra-tor 
financiar, 

permanent 
Dezvoltarea bazei materiale 

a unităţii şcolare. 

Creșterea cu 20% a 
veniturilor 

extrabugetare 

1.15.Întocmirea 
documentaţiilor privind 

investiţiile şcolare şi 
reparaţii. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 
Director 

administra-tor 
financiar, 

Cand este 
cazul 

Dezvoltarea bazei materiale 
a şcolii. 

Realizarea 
proiectelor în 

proporție de 100% 

1.16. Elaborarea proiectelor 
de curriculum. 

Metodologiile în 
vigoare. 

- 
Directorii, şefii 

de catedră 
Anual 

Aplicarea curriculum-ului 
naţional. 

Elaborare și aplicare 
100% 

1.17. Pregătirea proiectelor 
de colaborare la nivel 

internaţional. 

Programe 
specifice. 

- 

Comisia de  
programe si 

proiecte 
Europene 

Conform 
apelului  
Agentiei 

Nationale 

Mentinerea statutului de 
Scoala Europeana 

Creşterea interesului 
pentru modernizarea 
demersului educativ. 

Creșterea cu 20% a 
numărului de 

proiecte 
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1.18. Elaborarea de proiecte 
de parteneriat la nivel local 

şi naţional. 

Programe 
specifice. 

- 

Directorii, şefii 
de catedră 
Comisia de 
programe si 

proiecte 

Când este 
cazul 

Deschiderea şcolii către 
comunitate. 

Recunoasterea scolii in 
comunitate. 

Creșterea cu 50% a 
numărului de 

proiecte 

2. Organizare 
- Eficientizarea demersului 

managerial. 
- Organizare în vederea 

atingerii standardelor şi a 
finalităţilor. 

- Utilizarea unor noi  tehnici 
şi metode de predare  

învăţare -evaluare. 
 

- Organizarea execuţiei 
bugetare. 

- Extinderea şi eficientizarea 
parteneriatului educaţional. 

2.1. Elaborarea tematicii şi a 
graficelor pentru şedinţele 

Consiliului profesoral. 

Documentele 
pentru 

perfecţionare. 
- Directorii Februarie 

Corelarea cu obiectivele 
activităţii. 

Aplicare 100% 

2.2. Elaborarea tematicii şi a 
materialelor pentru comisiile 

metodice 

Materialele de la 
ISJ Iasi, ME 

- Şefii de catedră. Febr. 
Corelarea cu obiectivele 

activităţii. 
Întocmire și 

realizare 100% 

2.3. Asigurarea calităţii 
demersului didactic. 

Rapoartele 
catedrelor 

- Comisia C.E.A.C Permanent 
Formarea/dezvoltarea 

abilităţilor şi competenţelor 
conform  standardelor. 

Realizare 100% 

2.4. Constituirea de echipe 
de lucru pentru realizarea 
proiectelor şi programelor. 

Raportul de 
activitate 

- Directorii 
Când este 

cazul. 
Coeziunea echipelor. 

Creșterea cu 30% a 
numărului de cadre 
didactice implicate 

2.5. Repartizarea atribuţiilor 
şi a sarcinilor pentru cadrele 

didactice 
Organigrama - 

CA 
Directorii, şefii 

de catedră 
Sept. Întocmirea fişei posturilor. 

Implicarea 100% a 
cadrelor didactice 

2.6. Realizarea procedurilor 
de ocupare a posturilor şi 

catedrelor vacante, conform 
criteriilor naţionale, locale şi 

proprii. 

Metodologia 
M.E.N. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director 

Conform 
graficului 

M.E.N. 
martie-iunie 

Încadrarea corectă cu 
personal didactic. 

 

2.7. Promovarea unei politici 
de personal bazată pe criterii 
de competenţă profesională. 

Metodologia 
M.E.N. 

- Director Permanent 
Creşterea numărului de 

cadre didactice 
perfecţionate. 

Obținerea 100% a 
calificativelor foarte 

bine 

2.8. Realizarea programelor 
de pregătire pentru 

concursuri şi Olimpiade 
şcolare. 

Rapoartele şefilor 
de catedra. 

- Sefii de catedră Permanent 

Creşterea numărului de 
premii. 

Recunoasterea rezultatelor 
scolii in IPT regional 

Creșterea cu 25% a 
numărului elevilor 

participanți 

2.9. Organizarea şi 
desfăşurarea concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare. 

Rapoartele şefilor 
de catedra. 

Resurse 
extrabu-
getare. 

Director 
Sefii de catedră 

Conform 
graficului 

M.E.N. 
Stimularea competiţiei.  
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2.10. Implementarea 
proiectelor privind 

diminuarea absenteismului, 
a abandonului scolar si a 

violentei scolare 

Raport de 
activitate 

- 

Directorii 
Diriginti 

Psihopedagogul 
scolar 

Permanent 
Reducerea 100% a ratei 

abandonului şcolar şi 
absenteismului. 

Eliminarea 
abandonului școlar 

și a actelor de 
violență 

2.11. Procurarea  
documentelor curriculare, a 

manualelor, a auxiliarelor 
curriculare, a aparaturii, a 

materialului didactic. 

Documente-le 
primite de la M.E. 

şi I.S.J. Iasi 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Directorii 
Contabil sef 

Sefi de catedre 
Permanent 

Asigurarea tuturor 
manualelor şi materialelor 

didactice. 

Toate cadrele 
didactice folosesc 

materiale adecvate 

2.12. Elaborarea criteriilor 
pentru avizarea programelor 

pentru C.D.L.-urilor 
Metodologia M.E. - Directorii. Sept. -iunie 

Criterii specifice, cf. 
strategiei M.E.N şi 

intereselor agentilor 
economici si a comunităţii 

locale. Insertie 100% pe 
piata muncii. 

Realizare 100% 

2.13. Organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare, conform 

programelor. 

Grafic de 
activitati 

Resurse 
extrabu-
getare. 

Consilier 
educativ 

Conform 
planificare 

Formarea abilităţilor şi 
competenţelor 

extracurriculare. 
Implicare 100 % in viata 

scolii. 

Realizare 100% 

2.14. Asigurarea asistenţei 
sanitare şi a protecţiei 

muncii. 

Legislaţia în 
vigoare 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director adj. Permanent 

Prevenirea şi asigurarea 
sanatatii si securitatii  

muncii in atelierele scolii. 
Evitarea accidentelor in 

perimetrul scolii. 

 

2.15. Repartizarea bugetului 
primit, conform legislaţiei în 

vigoare. 
Analiza de nevoi. 

Bugetul 
repartizat. 

Director 
Administra- 
tor financiar 

Cf. gr. de 
execuţie 

bugetară. 

Asigurarea corecte 
execuţiei bugetare. 

Analiza SCIM 

Realizare 100% a 
execuției bugetare 

2.16. Identificarea resurselor 
extrabugetare şi repartizarea 

lor conform priorităţilor. 

Propunerle 
şefilor de catedră 

Resurse 
extrabuge-

tare. 

Director 
Administra-tor 

financiar 

Cf. progr. 
Manag. 

Creşterea fondurilor 
extrabugetare 

Realizare 100% 

2. 17. Aplicarea proiectelor 
de investiţii şi reparaţii. 

Programul 
propriu. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director 
Administrator 

financiar 
Cf. progr. 

Dezvoltarea si intretinerea  
bazei materiale. 

Realizare 100% 
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3. Conducere operaţională 
- Operaţionalizarea 

activităţii. 
- Eficientizarea demersului 

managerial. 
- Organizarea în vederea 
atingerii standardelor şi a 

finalităţilor. 

3.1. Încheierea contractelor 
de muncă. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 
Director 

Secretar sef 
Anual Respectarea legislaţiei. Realizare 100% 

3.2. Normarea judicioasă şi 
funcţionarea eficientă a 

personalului din subordine. 

Legislaţia în 
vigoare. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director 
CA 

Anual. Eficientizarea activităţii. Realizare 100% 

3.3. Coordonarea activităţii 
comisiilor metodice şi  a 

cadrelor didactice. 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
- 

Directorii 
CA 

CEAC 
Permanent 

Creşterea calităţii 
demersului didactic. 

Realizare 100% 

3.4. Realizarea procedurilor 
de disciplină a muncii, de 

mediere şi rezolvare a 
conflictelor şi de rezolvare 

contestes-tatii 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 
Directorii 

Comisia de 
disciplina 

Când este 
cazul. 

Respectarea legislaţiei. 
 

Realizare 100% 

4. Monitorizare. Evaluare. 
Control. 

- Eficientizarea activităţii în 
condițiile pandemiei 

- Identificarea punctelor 
slabe şi a punctelor tari în 

activitate. 

4.1. Elaborarea de propuneri 
privind curriculumul de 

dezvoltare   locala 

Propuneri de la 
agenti economici 

(CDL-uri) 
- Directorii Anual 

Adecvarea ofertei 
educaţionale. 

Realizare 100% 

4.2. Elaborarea criteriilor şi a 
instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare. 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
- 

Directorii 
CA 

Periodic. 
Respectarea metodologiei 

şi a specificului unităţii. 
Realizare 100% 

4.3. Aplicarea criteriilor şi a 
instrumentelor de evaluare. 

Criteriile stabilite. - 
Directorii 

CA 
Periodic Respectarea metodologiei. Realizare 100% 

4.4. Întocmirea tuturor 
documentelor solicitate de  

catre  I.S. J.Iasi 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
- Directorii. 

Cf.termene-
lor. 

Respectarea termenelor. Realizare 100% 

4.5. Întocmirea raportului 
anual / semestrial asupra 

activităţii. 

Documentaţia 
rezultată. 

- Directorii 
Semestrial 

Anual 
Respectarea structurii şi a 

termenelor. 
Realizare 100% 

4.6. Întocmirea 
documentelor privind 

managementul resurselor 
umane. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- Directorii 
Cf.terme-

nelor. 
Respectarea legislaţiei. Realizare 100% 
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4.7.Arhivarea şi păstrarea 
tuturor documentelor legale. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 

Director, 
Administrator 

financiar 
Secretar 

Semestrial 
Anual 

Respectarea normativelor 
arhivării. 

Realizare 100% 

4.8. Evaluarea ofertei 
educaţionale şi a 

performanţelor, pe baza 
indicatorilor de 
performanţă. 

Criteriile stabilite. - Directorii Cf.grafic 
Depistarea punctelor tari şi 

a punctelor slabe din 
activitate. 

Realizare 100% 

4.9. Asigurarea organizării şi 
desfăşurării examenului de 

bacalaureat 

Legislaţia în 
vigoare. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Directorii Conform legii 
Respectarea 

regulamentelor. 
Realizare 100% 

4.10. Încheierea exerciţiului 
financiar. 

Legislaţia în 
vigoare. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director 
Administra-tor 

financiar 

Semestrial 
Anual 

Încadrarea în bugetul 
alocat. 

Realizare 100% a 
execuției bugetare 

4.11. Evaluarea realizării 
planului de achiziţii şi a 

utilizării fondurilor 
extrabugetare. 

Legislaţia în 
vigoare. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Directorii 
Administra-tor 

financiar 

Conform 
regulamen-

tului 

Corelarea cu nevoile reale 
ale unităţilor. 

Realizare 100% 

4.12. Întocmirea 
documentelor legale privind 

managementul financiar. 

Legislaţia în 
vigoare. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director 
Administra-tor 

financiar 

Cf. term. 
legale 

Respectarea legislaţiei şi a 
termenelor. 

Realizare 100% 

4.13. Monitorizarea şi 
evaluarea proiectelor de 

parteneriat. 
Criteriile stabilite. 

Resurse 
extrabuge-

tare. 

Consilier 
educativ. 

Psihopedagog 
scolar 

Diriginti 

Periodic 
Impactul asupra unităţii 

şcolare. 
Realizare 100% 

4.14. Evaluarea periodică a 
activităţii personalului din 

subordine. 

Criteriile stabilite. 
Legislaţia în 

vigoare. 
- 

Directorii, Şefii 
de catedră 

Cf. 
termenelor. 

Redimensionarea activităţii. Realizare 100% 
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5. Motivare 
- Stimularea şi motivarea 

materială şi morală a 
cadrelor didactice şi a 

elevilor. 

5.1 Stimularea 
(auto)formării şi dezvoltării 

profesionale. 

Ofertele de 
perfecţionare. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Directorii 
Comisia de 

perfectiona-re 
Permanent Dezvoltarea profesională. 

Creșterea cu 20% a 
numărului de cadre 

didactice 
perfecționate 

5.2. Stimularea spiritului de 
competitivitate. 

Rezultatele 
deosebite 

popularizate 

Resurse 
extrabuge-

tare. 

Directorii 
CA 

Permanent 

Implicare, participare, 
dezvoltare. 

Recunoasterea scolii in 
comunitate 

Creșterea cu 50% a 
numărului de elevi 

implicați 

5.3. Încurajarea şi sprijinirea 
iniţiativelor prin flexibilitate, 

deschidere spre nou. 

Rezultatele 
deosebite 

popularizate 
- Directorii Permanent 

Pastrarea statutului de 
Scoala Europeana 

Mentinerea calificativelor 
acordate de IES Implicare, 

dezvoltare. 

Creștere cu 30% a 
numărului de cadre 
didactice implicate 

în proiecte 

5.4. Încurajarea 
performanţei manageriale 

prin acordarea de 
recompense. 

Rapoartele de 
evaluare. 

Resurse 
extrabuge-

tare. 
Directorii Permanent 

Dezvoltarea 
performanţelor. 

Implicarea activa in viata 
scolii 

Creștere cu 50% a 
numărului de premii 

obținute de cadre 
didactice 

5.5. Stimularea 
parteneriatului educaţional 

prin preluarea iniţiativei. 

Analiza evoluţiei 
comunităţii 

locale. 
- Directorii Permanent 

Dezvoltarea unităţii. 
Recunosterea scolii in 

comunitate 

Creștere cu 30% a 
numărului de 

proiecte interne 

5.6. Sprijinirea iniţiativelor în 
atragerea resurselor 

materiale şi financiare. 

Analiza evoluţiei 
comunităţii 

locale. 
- Directorii Permanent 

Participare la  dezvoltarea 
unităţii. 

Dotare performanta 

Creștere cu 20% a 
donațiilor 

6. Implicare. Participare. 
- Creşterea gradului de 

implicare. 

6.1. Asigurarea deschiderii şi 
transparenţei în actul 

decizional, prin participare în 
luarea deciziilor. 

Metodologii, 
hotarari, decizii 

- 
Directorii cadre 

didactice. 
Permanent 

Implicare în actul 
decizional. 

Transparenta decizionala 
 

6.2. Implicarea personalului 
din subordine în atragerea 

de resurse  materiale  şi 
financiare-donatii, 

sponsorizari 

Programe 
Resurse 

extrabuge-
tare. 

Directorii 
Cadre didactice 

Permanent 
Responsabilizarea 

personalului. 
Creștere cu 20% a 

donațiilor 

6.3.  Creşterea gradului de 
implicare a părinţilor şi a 
comunităţii locale în viaţa 

şcolii 

Parteneriate 
educationale 

- 

Directorii, 
cadrele 

didactice. 
Parinti 

Permanent 

Recunoasterea scolii in 
comunitate 

Implicare activă a 
părinţilor. 

Creșterea cu 50% a 
numărului de elevi și 

părinți implicați 
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6.4. Organizarea de întâlniri 
periodice cu părinţii, 

autoritatea locală, agenţi 
economici, instituţii, 

organizaţii, O.N.G. – uri  etc. 

Proiecte 
Resurse 

extrabuge-
tare. 

Directorii, cadre 
didactice. 

Permanent 

Implicare activă a 
părinţilor. 

Recunoasterea scolii in 
comunitate 

 

Creșterea cu 20% a 
numărului de 
parteneriate 

6.5. Atragerea şi implicarea 
elevilor în elaborarea 
documentelor care îi 

vizează, în parteneriatul 
educaţional, alte activităţi. 

Planul 
operational al   

CSE 
- 

Director adj. 
Diriginti 

Elevi 
Permanent 

Responsabilizarea elevilor. 
Apartenenta la viata scolii 

Implicare 100% a 
elevilor 

7. Formare şi dezvoltare 
profesională şi personală. 

- Optimizarea 
competenţelor. 

- Dezvoltarea 
competenţelor. 

. 

7.1. Participarea la programe 
de (auto)formare continuă 

pentru directori, cadre 
didactice, personal didactic 

auxiliar. 

Analiza de nevoi. 
Cursurile 
propuse. 

Conform 
bugetului 
aprobat. 

Director, cadre 
didactice. 

Cf.grafic 
M.E.N., CCD 
Iasi şi I.S.J. 

Iasi 

Creşterea nr. cadrelor 
didactice care participă la 

aceste cursuri. 
 

Creșterea cu 20% a 
numărului de cadre 

didactice 
perfecționate 

7.2.  Participarea la întâlniri 
de lucru, seminarii, 

simpozioane, programe 
organizate la nivel local sau 

naţional. 

Graficul M.E.,  
I.S.J. Iasi, 

Universitati, 
ONG-uri 

Conform 
bugetului 
aprobat. 
Resurse 

extrabuge-
tare. 

Directorii 
Cadre didactice 

M.E.N. şi I.S.J. 
Iasi 

Dezvoltare profesională şi 
personală. 

 

7.3. Participarea elevilor la 
cursurile de pregătire / 

formare organizate la nivel 
local, naţional, internaţional. 

Graficul M.E. şi 
I.S.J. Iasi 

Resurse 
extrabuge-

tare. 

Directorii, cadre 
did., elevi. 

M.E.N., I.S.J. 
Iasi, ONG- uri 

Dezvoltarea abilităţilor şi a 
capacităţilor de comunicare 

si implicare 
Dezvoltarea simtului civic 
Cresterea stimei de sine. 

Creșterea cu 25% a 
numărului de elevi 

participanți 

8. Formarea 
grupurilor.Dezvoltarea 

echipelor. 
- Dezvoltarea spiritului de 

echipă 

8.1.  Încurajarea culturii 
organizaţionale de tip reţea. 

Analiza de nevoi. - Directorii. Permanent Lucrul în echipă. Implicare 100% 

8.2.  Organizarea 
colectivelor de proiect, în 

funcţie de activitatea 
planificată. 

Decizii - 
Directorii. 

Cadre didactice 
Când este 

cazul. 
Constituirea şi coeziunea 

echipelor. 
Implicare 100% 

8.3. Organizarea unor echipe 
mixte pentru realizarea 

proiectelor de dezvoltare 
comunitară. 

Comisia de 
proiecte si 
programe 

comunitare 

- 
Directorii. 

Cadre didactice 
Când este 

cazul. 
Coeziunea echipei. Implicare 100% 
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9. Negocierea şi rezolvarea 
conflictelor. 

- Utilizarea negocierii ca 
mijloc de optimizare a 

activităţii. 

9.1.  Depistarea şi 
pozitivarea rapidă şi 

eficientă a conflictelor. 

Solicitările 
existente. 

- Director 
Când este 

cazul. 
Înlăturarea conflictelor. Realizare 100% 

9.2.  Aplicarea corectă a 
planurilor cadru şi a 

curriculumului pt. rezolvarea 
conflictelor 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
- 

Directorii 
Comisia de 
disciplina 

Sem.I, Sem. II Evitarea conflictelor. Realizare 100% 

9.3.  Negocierea cu 
comunitatea locală pentru 

eficientizarea sprijinului 
comunitar. 

Reprezentanti ai 
comunitatii locale 

Programe 
- Directorii. Permanent Implicarea comunităţii. Realizare 100% 

9.4. Negocierea contractelor 
pentru obţinerea fondurilor 

extrabugetare. 

Oferta 
comunităţii 

locale. 
- 

Directorii. 
Administra-tor 

financiar 
Permanent 

Creşterea fondurilor 
extrabgetare. 

Creștere cu 20% 

9.5. Negocierea condiţiilor 
financiare pentru execuţia 

bugetară. 

Legislaţia în 
vigoare. 

- 
Directorii. 

Administra-tor 
financiar 

Lunar Respectarea legislaţiei. Realizare 100% 

10. Comunicare şi 
informare. 

- Asigurarea fluxului 
informaţional. 

- Eficientizarea comunicării. 
- Atragerea opiniei publice şi 
a factorilor locali în vederea 
sprijinirii unităţilor şcolare. 

10.1.  Informare periodică şi 
ritmică. 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
- 

Directorii. 
Secretar sef 

Permanent 
Diseminarea informaţiei. 
Transparenta deciziilor 

Realizare 100% 

10.2.  Informare privind 
activitatea scolii,  prin 

reactualizarea  paginii WEB. 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
Rapoarte. 

- 
Directorii., 
responsabil 
pagina Web. 

Periodic Popularizarea activităţilor. Realizare 100% 

10.3.  Colaborarea cu 
mijloacele mass-media 

locale în vederea informării 
opiniei publice şi atragerii 

sprijinului posibililor 
sponsori. 

Rapoartele 
catedrelor 

- 
Directorii, Cons. 

Educativ 
diriginţii. 

Periodic 

Popularizarea activităţilor 
Recunoasterea scolii in 

comunitate 
Atragerea sponsorilor. 

Realizare 100% 

10.5. Menţinerea canalelor 
de comunicare cu partenerii 

educaţionali. 

Rapoartele 
catedrelor 

Site-ul scolii 
FTP 

- Directorii. Permanent Fluidizarea comunicării. Realizare 100% 
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DOMENII FUNCŢIONALE 
OBIECTIVE SPECIFICE 

ACŢIUNI 
RESURSE 

DATA 
INDICATORI DE 
PERFORMANŢĂ 

MODALITĂȚI DE 
EVALUARE MATERIALE FINANCIARE UMANE 

10.6. Organizarea de 
schimburi de bună practică 

pentru dezvoltarea 
profesională şi popularizarea 

experienţelor. 

Parteneriate cu 
agenti economici 

Resurse 
extrabuge-

tare. 
Directorii Periodic Schimburi de experienţă. Creștere cu 50% 

10.7. Transmiterea în timp 
util către forurile ierarhice 
superioare a materialelor 

solicitate. 

Documente, 
ordine, notificări 

M.E. 
I. S. J. Iasi 

- 

Directorii. 
Secretar 

Administra-tor 
financiar 

Periodic 
Respectarea conţinutului şi 

a termenelor. 
Realizare 100% 

11. Parteneriat. 
- Extinderea şi eficientizarea 

parteneriatelor 

11.1. Colaborarea cu O.N.G. 
– uri, asociaţii, fundaţii, 

instituţii de cultură şi artă. 

Oferta 
comunităţii 

locale, 
parteneriate 
educationale 

- 
Directorii. 

Cons. educativ, 
diriginţii. 

Permanent 
Iniţierea de activităţi 

Recunoasterea scolii in 
comunitate 

Creștere cu 50% 

11.2. Colaborarea 
permanentă cu organele de 
poliţie, sanitare, jandarmi, 

pompieri etc. 

Oferta 
comunităţii 

locale. 
- Directorii. Permanent 

Reducerea actelor de 
violenta si asigurarea unui 

mediu scolar optim 
procesului instructiv-

educativ 
Siguranţa şi sănătatea 

elevilor. 

Realizare 100% 

11.3. Implicarea federatiilor  
sindicale în proc. decizional 

şi în rez. problemelor. 

Parteneriatul cu 
sindicatele 

- 
Director 

Resp. sindicat. 
Permanent 

Respectarea drepturilor 
salariaţilor. 

Realizare 100% 

11.4. Iniţierea de proiecte de 
parteneriat la nivel local, 
naţional şi internaţional. 

(Socrates, Erasmus+) 

Agentia Nationala 
Conform 
bugetului 
aprobat 

Directorii 
Comisia de 
programe si 

proiecte 
europene. 

An şcolar 

Mentinerea statutului de 
Scoala Europeana 

Dezvoltare instituţională. 
Recunosterea interna si 

internationala a scolii ca un 
centru remarcabil in 

educatia elevilor. 

Realizare 100% 

 

Director,  
prof. Voinea Liana Dolores    
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Plan de integritate pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie 
 Realizat în baza Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5144/26 septembrie 2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție în educație și a adresei nr. 
4233/17.12.2013, emisă de Inspectoratul Școlar Județean Iași, ce prevede realizarea la nivelul unităților de învățământ a unui plan de integritate vizând: 

 Crearea unui site al unității de învățământ pentru “creșterea transparenței în actul managerial”; 
 Obiectivul specific 1.2.- Măsura 1.2.3; Măsura 1.25; Măsura 1.2.6. 

 Obiectivul specific 1.3.- Măsura 1.3.1; Măsura 1.3.2; Măsura 1.3.3; Măsura 1.3.4; 
 Obiectivul specific 1.4.- Măsura 1.4.1; Măsura 1.4.2; Măsura 1.4.3; Măsura 1.4.5; 
 Obiectivul specific 2.2.- Măsura 2.2.1; Măsura 2.2.2; Măsura 2.2.3; Măsura 2.2.4; Măsura 2.2.5; 

 Obiectivul specific 2.3.- Măsura 2.3.1; Măsura 2.3.2; 
 Obiectivul specific 3.2.- Măsura 3.2.1; Măsura 3.2.2; 
 Obiectivul specific 4.1- Măsura 4.1.1 

MĂSURA IMPUSĂ INDICATORI RISCURI RESPONSABIL RESURSE 
TERMEN DE 
REALIZARE 

SURSA DE 
VERIFICARE 

OBIECTIV GENERAL 1 – Prevenirea corupției la nivelul sectorului educațional  
OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziție de către instituțiile din 
sectorul educațional 

1.2.3.Identificarea  de resurse 
financiare prin accesarea 
fondurilor structural pentru 
implementarea de proiecte în 
domeniul integrității și bunei 
guvernări la   nivelul sectorului 
educațional, în parteneriat cu 
societatea civilă. 

Informații de interes general privind 
implementarea proiectelor în 
domeniul integrității, prin fonduri 
structurale, informații publicate din 
proprie inițiativă pe site-ul oficial al 
instituției; 
Numărul de protocoale de 
colaborare Numărul de proiecte care 
duc la 
atingerea obiectivelor S.N.A.  
Sancțiuni dispuse pentru încălcarea 
obligațiilor de transparență 

Nealocarea resurselor 
necesare, accesul 
limitat la internet 
Număr redus de 

proiecte în domeniul 
integrității, în 
parteneriat cu 

societatea civilă 

Structurile 
manageriale ale 

instituției; 

Resurse 
materiale 
și umane; 
Acces la 
internet 

Măsură cu 
caracter 

permanent 
evaluată 

semestrial 

Site-ul oficial 
al instituției 

Raportul 
anual de 
verificare 
(caracter 
public) 

Protocoale de 
colaborare 
înregistrate 

1.2.5. Îmbunătățirea strategiilor 
de comunicare pe teme 
anticorupție la nivelul unităților 
de învățământ, care să ia în  
calcul  potențialele riscuri și 
vulnerabilități la corupție 

Informări oficiale despre numărul și 
tipul de teme anticorupție 
desfășurate la nivelul fiecărei clase 
de elevi; numărul de participanți 
Diseminări de bune practici pe teme 
anticorupție 

Nerealizarea 
activităților pe teme 

anticorupție/ 
neimplicarea tuturor 

profesorilor 
Nivel scăzut de 

participare a elevilor 

Conducerea 
instituției; 

Cadrele 
didactice, cu 

precădere 
diriginții 

Resurse 
umane; 
Resurse 

materiale 

Permanent, 
săptămâna 

dedicată 
activităților 

extra 
curriculare 

“Scoala 
altfel” 

Chestionare 
de evaluare 

privind 
vulnerabilitatea 

la corupție,  
informări 
oficiale 

1.2.6.   Crearea   unei structuri 
minime pentru  site-urile  web 

Postarea pe site-ul instituției a 
informațiilor publice care să asigure 

Neactualizarea 
constantă a site-ului 

Conducerea 
unității de 

Resurse 
umane și 

Semestrul I 
(crearea 

Site-ul oficial 
al școlii 
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MĂSURA IMPUSĂ INDICATORI RISCURI RESPONSABIL RESURSE 
TERMEN DE 
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SURSA DE 
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ale unităților de învățământ și 
pentru 
inspectoratele școlare și 
asigurarea actualizării 
permanente a acestora 

transparența în actul 
Managerial 
 Numărul de răspunsuri la solicitările 
media; 

instituției; 
Nealocarea 

resurselor necesare 

învățământ; 
Profesorul 

desemnat pentru 
actualizarea site- 

ului instituției 

mijloace 
tehnice 

structurii 
site-ului) 

Permanent 
(actualizarea 

site-ului) 

OBIECTIV SPECIFIC 1.3. Consolidarea integrității personalului din sectorul educațional prin promovarea standardelor etice  profesionale și prin stimularea comportamentului 
etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute 

1.3.1. Aprobarea, implementarea și 
monitorizarea aplicării Codului etic 
pentru învățământul preunive-
rsitar și a Codului de  referință al 
eticii și deontologiei universitare, 
precum și monitorizarea activității  
Consiliului Național de Etică pentru 
Învățământul Preuniversitar 

 Informarea personalului cu privire la 
reglementările referitoare la 
integritate 
Instruirea internă a angajaților și 
numărul de informări periodice asupra 
aspectelor de încălcare a prevederilor 
codului 
Numărul de diseminări de bune 
practici 

Politici/strategii 
necorespunzătoare 

de aprobare, 
implementare și 

monitorizare a codului; 
Diseminarea defectuoasă 

a măsurilor de 
implementare a codului 

Managerul 
instituției 

Comisia de etică 
Comisia 

Anticorupție în 
educație 

Resurse umane 
Resurse materiale 
Mijloace tehnice 

Parcurs an 
școlar  

 (aprobarea și 
implementare 

a codului) 
Permanent 

(monitorizare 
a aplicării 
codului) 

Diseminarea 
prevederilor 

codului de etică 
în cadrul 
consiliilor 

profesorale 
Inițierea unor 

activități care au 
ca temă 

deontologia 
profesională 

1.3.2.  Aprobarea   și implemen-
tarea codului etic/deontologic 
pentru personalul din educație 
care  lucrează la proiecte cu 
finanțare externă 

Numărul de informări periodice asupra 
prevederilor codului de etică și asupra 
aspectelor de încălcare a prevederilor 
codului 
Activități destinate personalului care   
lucrează la proiecte cu finanțare 
externă 

Numărul redus de 
informări și de diseminări 

de bune practici; 
Superficialitate în 

desfășurarea activităților 

Structurile 
manageriale ale 

instituției 
Comisia de etică 

Resurse umane 
Materiale diverse 

Parcurs an 
școlar  

 (aprobarea și 
implementarea 

codului etic 

Includerea în 
planul de 

management a 
necesității 
diseminării 

prevederilor codului 

1.3.3. Desfășurarea de acțiuni de 
promovare a prevederilor Codului 
de etică pentru învățământul 
preuniversitar și ale Codului de 
referință al eticii și deontologiei 
universitare destinate 
personalului vizat din cadrul 
învățământului 
preuniversitar. 

Activități de consolidare a integrității 
personalului prin promovarea unui 
profesionalism și comportament etic; 
Numărul de acțiuni de promovare, de 
prezentare și dezbatere a codului; 
Raportul de activitate publicat anual; 

Cunoașterea insuficientă 
de către personalul 

instituției a prevederilor 
Codului de etică. 

Calitate mediocră a 
promovării Codului de 

etică 

Managerii 
instituției; 

Comisia de etică a  
CTICS 

Codul de etică, broșuri 
Resurse umane 

Măsură cu 
caracter 

permanent 
evaluată 

semestrial 

Raportul de 
activitate 

publicat anual 
Raportul de 
evaluare a 
instituției 

1.3.4. Consolidarea unor sisteme 
interne de   management și 
asigurare a calității la nivelul 
unităților școlare și universităților 
care să asigure transparența și 
responsabilitatea instituțională cu 

Acțiuni de implementare a unui 
mecanism eficient de monitorizare și 
control, în vederea creșterii 

transparenței instituționale privind etica 
profesională 
Numărul de proceduri, norme care să 

Nealocarea resurselor 
necesare 

Numărul redus de 
informări și de diseminări 

de bune practici 
Neaplicarea /aplicarea 

Structurile 
manageriale 
Comisia de 

asigurare a calității 
din instituția 

școlară 

Resurse umane 
Documente elaborate 
de CEAC, Comisia de 

etică 

Măsuri cu 
caracter 

permanent 

Raportul de 
activitate publicat 

anual 
Raportul de evaluare 

a instituției 
Absența 
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REALIZARE 

SURSA DE 
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privire la   aspectele legate de 
etica profesională și de 
performanțele profesionale 

coordoneze managementul instituției și 
asigurarea calității în vederea realizării 
transparenței și responsabilității cu 

privire la etica profesională și 
performanțele profesionale 
Gradul de implicare a cadrelor didactice 
în particularizarea la nivelul fiecărei 

catedre/al instituției/a criteriilor de 
evaluare 
Cunoașterea  criteriilor de evaluare și 

aplicarea lor unitară. 

superficială a procedurilor 
și normelor care asigură 

transparența 

 

Comisia de etică 

 
contestațiilor privind 

evaluarea 
performanțelor 

profesionale, etica 
profesională 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1.4. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice și a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului 
educațional 

1.4.1.Prevenirea conflictelor de 
interese în gestionarea fondurilor 
publice la nivelul sectorului 
educațional prin elaborarea și 
implementarea unor proceduri 
specifice 

Informări oficiale la nivelul instituției, 
în consiliul profesoral, privind 
modalitățile de gestionare a fondurilor 
publice, privind deciziile consiliului de 
administrație cu privire la acestea, 
respectând proceduri specific 
elaborate /și implementate la nivelul  
instituției 
Publicarea pe site a raportului de 
activitate anual al școlii 

Tendința de 
superficialitate în 

elaborarea și 
implementarea 

procedurilor 
specifice 

Structurile 
manageriale ale 

instituției 

Resurse umane 
Resurse materiale 
Resurse tehnice 

Măsură ce 
se realizează 
la sfârșitul/ 
începutul 

fiecărui an 
școlar 

Raportul de 
activitate 

publicat anual 
Raportul de evaluare 

a instituției 
Procese-verbale 
de la ședințele în 
cadrul cărora s-au 

făcut comunicările, 
Site-ul școlii 

1.4.2 Elaborarea şi diseminarea 
de materiale cu caracter de 
îndrumare privind achiziţiile 
publice şi diseminarea acestora la 
nivelul personalului cu funcţii de 
conducere din cadrul unităţilor de 
învăţământ 

Numărul materialelor cu caracter de 
îndrumare a achizițiilor publice 
Numărul de diseminări ale 
materialelor în cadrul școlii și al 
instituțiilor din sector 
Numărul de participări ale personalului 
cu funcții de conducere la activități 
având ca scop buna cunoaștere a 
legislației și procedurilor privind 
achizițiile publice 

Nealocarea resurselor 
necesare pentru 

realizarea activităților de 
dezbatere a materialelor 

ce au caracter de 
îndrumare vizând 
achizițiile publice 
Superficialitate în 

elaborarea și 
implementarea 

procedurilor specifice 
Lipsa formatorilor 
disponibili pentru 

activități de diseminare în 
domeniul achizițiilor 

publice 

Conducerea 
instituției 

Resurse umane 
Resurse materiale 
Resurse tehnice 

Periodic pe 
parcursul anului 

Procese-verbale ale 
întâlnirilor dedicate 

diseminării 
materialelor cu 

caracter de 
îndrumare a 

achizițiilor publice, 
dovezi ale 

participării la cursuri, 
seminare având ca 
tematică achizițiile 

publice 
Raportul de 

activitate publicat 
anual 

Raportul de evaluare 
a instituției 

1.4.3. Asigurarea implicării tuturor Implicarea factorilor de decizie în Numărul redus de Structurile Resurse umane La realizarea Procese-verbale 
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factorilor cointeresați în procesul 
de elaborare a planului de achiziții 
al unității de învățământ. 

elaborarea planului de achiziții al 
instituției 
Realizarea unui număr optim de 
consultări  în cadrul instituției privind 
derularea procesului de elaborare a 
planului de achiziții 

consultări necesare 
Superficialitate în 

realizarea consultărilor 

manageriale ale 
instituției 

Resurse materiale planului de 
achiziție 

de la întâlnirile 
de consultare în 
privința planului 

de achiziții 

1.4.4. Asigurarea transparenței 
resurselor bugetare și 
extrabugetare prin publicarea  
anuală a informațiilor la avizierul 
școlii/pe site-ul web al unității de 
învățământ 

Realizarea raportului anual cuprinzând 
informații referitoare la resursele 
bugetare și extrabugetare ale 
instituției și la alocarea lor 
Postarea informațiilor cuprinzând 
informații referitoare la resursele 
bugetare și extrabugetare ale 
instituției și la alocarea lor pe site-ul 
web al instituției și la avizierul școlii 

Superficialitate în 
asigurarea transparenței 

Nealocarea resurselor 
umane necesare 

 

Conducerea școlii 
Profesorul 

responsabil pentru 
actualizarea site- 

ului 

Resurse umane 
Resurse materiale 
Resurse tehnice 

Internet 

Măsuri cu 
caracter 

permanent 

Raportul publicat 
annual 

Avizierul școlii 
Site-ul școlii 

OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea gradului de educație anticorupție 
OBIECTIV SPECIFIC 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației 

2.2.1. Introducerea tematicii anti-
corupție în cadrul activităților 
extra curriculare și al programelor 
școlare  

Numărul de activități cu tematică 
anticorupție la nivelul școlii, în cadrul 
activităților extra curriculare, de 
consiliere și orientare 
Evoluția percepției privind corupția 

Disponibilitate scăzută a 
elevilor pentru extinderea 

numărului de ore 
Fonduri insuficiente 

Absența unei informări 
suficiente în rândul 

cadrelor didactice cu 
privire la problematica 

anticorupție 

Conducerea unității 
de învățământ 
Responsabilul 

comisiei diriginților 
Responsabilul Ariei 
curriculare Om și 

societate 
Responsabilul cu 
educația juridică 

Buget aprobat 
Resurse materiale și 

umane pentru activități 
extracurriculare 
Resurse pentru 

materiale de informare 
 

Permanent  pe 
parcursul anului 

Raportul de 
activitate al Comisiei 

diriginților 
Dovezi ale 

activităților, 
promovarea lor pe 

site 
Planul de învățământ 

Programa școlară 
Planificările 

calendaristice ale 
activităților de 

Consiliere și 
orientare 

2.2.2. Stimularea organizării 
periodice și sistematice, la nivelul 
învățământului preuniversitar, a 
unor programe extracurriculare și 
extrașcolare  destinate creșterii 
nivelului educației  anticorupție 
atinerei generații, prin  
parteneriate cu instituții având 
competențe în domeniul 
prevenirii și combaterii corupției 

Numărul de proiecte, programe, 
parteneriate cu instituții având 
competențe în domeniul  prevenirii și 
combaterii anticorupție/ în domeniul 
juridic, activități inițiate la nivelul școlii, 
proiecte, programe, activități inițiate 
de alte instituții, în care s-a implicat 
școala, prin reprezentanți ai acesteia 
Elevi și profesori, având ca tematică 
educația anticorupție, educația 

Nivel scăzut de 
participare a elevilor 

Fonduri insuficiente (mai 
ales pentru materiale de 

informare) 
Superficialitate în 

desfășurarea activităților 

Conducerea unității 
de învățământ 

Responsabilul cu 
educația juridică din 

unitatea școlară: 
diriginți, profesori 
Responsabilul cu 

administrarea site-
ului școlii 

Resurse pentru 
materiale de informare 

din bugetul aprobat 
Resurse materiale și 
umane inclusiv din 

cadrul altor instituții 

Periodic, pe 
parcursul anului 
școlar, inclusiv 
în săptămâna 

dedicată 
activităților 

extracurriculare 

Acorduri de 
parteneriat, 

protocol, colaborare; 
Dovezi ale 

activităților realizate, 
includerea lor pe site 
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juridică, în general 
Numărul de elevi beneficiari 
Evoluția percepției privind corupția 

2.2.3.   Monitorizarea video   și   audio   
a concursurilor și examenelor 
naționale organizate în sistemul 
educațional 

Numărul de camere video montate 
Numărul de sisteme audio montate 
Numărul de încălcări ale prevederilor 
metodologiei de organizare și 
desfășurare a examenelor naționale 
surprinse pe camerele video sau de 
sistemele audio 
Evoluția percepției privind corupția 

Nealocarea resurselor 
necesare pentru achiziția 
și întreținerea aparaturii 

Disfuncționalități de ordin 
tehnic 

Absența personalului 
specializat (tehnic) în 

zilele desfășurării 
concursurilor, cu 

precădere în zilele de 
sâmbătă 

Conducerea unității 
de învățământ 

Președintele de 
comisie 

Personalul 
specializat 

desemnat ca 
responsabil pentru 

fiecare  concurs, 
examen 

Fonduri de la buget, 
pentru aparatură și 
întreținere, utilizare 
Finanțare externă 

Permanent 
În zilele 

desfășurării 
concursurilor, 
examenelor 

Înregistrări video/audio 
Rapoartele de 
monitorizare a 
concursurilor si 

examenelor naționale 

2.2.4.  Derularea   de programe și 
campanii de informare și 
responsabilizare a elevilor  cu 
privire la riscurile și consecințele 
negative ale corupției 

Numărul de campanii derulate 
Numărul de programe implementate 

Nealocarea resurselor 
necesare (mai ales pentru 
materiale de informare) 

Nivel scăzut de 
participare a elevilor 

Superficialitate în 
desfășurarea activităților 

Conducerea unității 
de învățământ 

Responsabilul cu 
educația juridică 

Responsabil 
Comisia diriginților 
Diriginți, profesori,  
Responsabilul cu 
administrare site 

școlă 

Resurse materiale și 
umane, inclusiv din 
cadrul altor instituții 

Programe cu finanțare 
externă 

Permanent, pe 
parcursul unui 
semestru/an 
școlar,potrivit 
unei planificări 

aprobate la 
nivelul școlii 

Raportul publicat 
anual 

Avizierul școlii 
Site-ul școlii 

2.2.5.Elaborarea unui Cod etic 
al elevilor,   raportat la Codul 
etic pentru învățământul 
preuni-versitar. 

Numărul de informări periodice 
asupra aspectelor de încălcare a 
prevederilor codului 
Numărul de diseminări de bune 
practici 

Proceduri necores-
punzătoarede aprobare, 

implementare și 
monitorizare a codului 
Nealocarea resurselor 

necesare (pentru material de 
informare) 

Interes insuficient din partea 
elevilor 

Cunoașterea insuficientă de 
către personalul instituției a 

prevederilor Codului etic 
Participarea slabă a părinților 

la diseminări 
Insuficientă colaborare cu 

alte instituții pentru 
diseminarea unor bune 

practici 

Conducerea 
unității de 

învățământ 
Responsabilul cu 
educația juridică 

Responsabil 
Comisia 

diriginților 
Diriginți, 

profesori, 
Responsabilul cu 
administrare site 

școlă 

Resurse materiale și 
umane, inclusiv din 
cadrul altor instituții 

Programe cu 
finanțare externă 

Sfârșitul 
anului școlar 

Rapoarte referitoare la 
diseminarea prevederilor 

Codului de etică la 
nivelul unităților de 

învățământ 
Prevederi ale Codului 

etic al elevilor incluse pe 
site-ul școlii 

Rapoarte de diseminare 
ale Codului etic pentru 

învățământul 
preuniversitar la nivelul 

profesorilor, 
respectiv pentru Cod etic 

al elevilor, la nivelul 
elevilor și părinților 

Rapoarte de diseminare 
de bune practici 

OBIECTIV SPECIFIC 2.3 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție si a gradului de implicare a factorilor cointeresați și 
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MĂSURA IMPUSĂ INDICATORI RISCURI RESPONSABIL RESURSE 
TERMEN DE 
REALIZARE 

SURSA DE 
VERIFICARE 

societății civile în demersurile de prevenire și combatere a corupției 

2.3.1.  Organizarea  la nivel 
național și local a dezbaterilor 
publice anticorupție, cu 
participarea factorilor coin-
teresați de    la nivelul 
sectorului educațional 

Organizarea /participarea la 
evenimente și dezbateri publice 
având ca tematică formele, 
modalitățile   de prevenire și 
combatere a corupției 
Implicarea factorilor cointeresați  în 
realizarea demersurilor de 
prevenire a corupției prin 
organizarea acțiunilor de informare 
a publicului și a materialelor 
informative/promoționale 
Elaborarea unui set de propuneri 
privind îmbunătățirea activității 

Nivel scăzut de 
participare a 

reprezentanților școlii 
la dezbaterile 

organizate 
Lipsa bunei informări a 
personalului instituției 

în legătură cu 
desfășurarea 

dezbaterilor publice pe 
tema anticorupție 

Lipsa de implicare a 
reprezentanților 

instituției școlare la 
acțiunile derulate în 
vederea aducerii la 

cunoștință 

Structurile 
manageriale ale 

instituției 
Grupul de lucru 

pentru prevenirea 
actelor de 
corupție în 
educație 

Cadre didactice 
 

Resurse financiare, 
venituri proprii, 

fonduri structurale 
Resurse umane 

Resurse material, 
material informative 
Resurse din sectorul 

mass media 

Măsură cu 
caracter 

permanent 
evaluată 

semestrial 

Site-ul oficial al 
instituției 

Raportul anual de 
activitate a 
instituției 
Dovezi ale 

evenimentelor 
desfășurate 
Promovarea 

exemplelor de 
bună practică de 

către școală 

2.3.2.Desfășurarea de 
campanii naționale și locale 
pentru promovarea unui 
comportament de 
recunoaștere și respingere a 
corupției, inclusiv prin 
dezvoltarea de parteneriate 
școală-comunitate- familie 

Stabilirea de parteneriate între 
factorii principali ai procesului 
instructiv-educativ: școală-
comunitate- familie 
Derularea unor acțiuni cu caracter 
informative referitor la existența 
fenomenului de corupție, 
recunoașterea acestuia și formarea 
unei atitudini morale de respingere 
a formelor de corupție; 
Atragerea unui număr semnificativ 
de factori educaționali pentru 
sprijinirea campaniilor naționale și 
locale. 

Implicarea slabă a școlii 
în stabilirea unor 
parteneriate cu 

instituțiile publice 
Implicarea slabă a 

familiei 
Interes redus al 

cadrelor didactice în 
realizarea de activități 
specific cu character 

informativ 

Conducerea școlii 
Cadrele 

didactice/diriginții 
Grupul de lucru 

pentru prevenirea 
actelor de 
corupție în 
educație 

Responsabilul cu 
educație juridică 

Resurse financiare 
Resurse umane 

Mijloace tehnice, 
Internetul 

Măsură cu 
caracter 

permanent 
evaluată 

semestrial 

Parteneriatele cu 
instituții publice, la 

nivel național și local 
având termene precise 

de realizare 
Dovezile dezbaterilor 

având ca scop 
conștientizarea 

existenței fenomenului 
de corupție 

Sondajele de opinie cu 
privire la partenerii 
sociali și publicarea 

acestora in revista școlii 
și pe site-ul școlii 

Informarea publicului 
asupra evenimentelor 
desfășurate la nivelul 

școlii 
Postarea informațiilor 

pe site-ul oficial al școlii 

OBIECTIV GENERAL 3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ si a cooperării interinstituționale în domeniul prevenirii si combaterii corupției în educație 
OBIECTIV SPECIFIC 3.2. - Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupției cu instituțiile competente 
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MĂSURA IMPUSĂ INDICATORI RISCURI RESPONSABIL RESURSE 
TERMEN DE 
REALIZARE 

SURSA DE 
VERIFICARE 

3.2.1.Încheierea  de proto-
coale de colaborare și 
comunicare între MEN și 
instituții furnizoare de date 
din teritoriu (ISJ, consilii 
locale, unități de învățământ), 
în vederea operaționalizării 
bazei de date cu procedure și 
instrumente de monitorizare a 
factorilor vulnerabili din 
domeniul educației, 
susceptibili de a  genera fapte 
de corupție în rândul 
personalului din școli și   
reprezentanți în consiliul de 
administrație al școlii 

Numărul de protocoale de 
colaborare și comunicare încheiate 
Organizarea unor întâlniri de lucru- 
seminare, dezbateri în vederea 
stabilirii unor procedure de 
monitorizare a factorilor vulnerabili 
din instituția de învățământ 

Expertiză insuficientă 
Număr redus de 

întâlniri de lucru, de 
protocoale de 

colaborare 

Conducerea 
unității de 

învățământ 

Resurse financiare-în 
limita bugetului 

aprobat 
Resurse umane 

Măsură cu 
caracter 

permanent 
Se realizează 
pe parcursul 
anului școlar 

Protocoale de 
colaborare și 
comunicare 
încheiate de 

instituția școlar 
Prezentarea pe 
site-ul școlii a 
protocoalelor 

încheiate 

3.2.2.   Intensificarea 
cooperării cu organele 
judiciare prin valorificarea 
rezultatelor activităților de 
audit și control 

Numărul de protocoale de 
colaborare și comunicare încheiate 
Organizarea întâlnirilor de lucru- 
dezbateri, focus grupuri, seminare 
Numărul cazurilor de corupție 
semnalate de/către organelle 
judiciare 

Experiență insuficientă 

Conducerea 
unității de 

învățământ 
Comisia 

Anticorupție în 
Educație 

Resurse financiare 
Resurse umane 

Măsură cu 
caracter 

permanent 
Se realizează 
pe parcursul 
anului școlar 

Protocoale de 
colaborare și 
comunicare 
încheiate de 

instituția școlar 
Sie-ul școlii 

OBIECTIV GENERAL 4 - Aprobarea, implementarea și actualizarea planului sectorial aferent sectorului educațional, precum și dezvoltarea sistemului de monitorizare a 
implementării strategiei si planului aferent 
OBIECTIV SPECIFIC 4.1.- Aprobarea, promovarea și implementarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive 

4.1.1.Informarea personalului 
cu privire la procesul de 
elaborare a planului sectorial 

Elaborarea planului sectorial 
Informările cu privire la planul 
sectorial 
 

Acțiuni insuficiente de 
promovare a planului 

Conducerea 
unității de 

învățământ 
Resurse umane Permanent 

Planul sectorial 
Dovezile 

informărilor 
Site-urile 

instituțiilor 
implicate 

 

Director,  
prof. Voinea Liana Dolores  
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Plan de acțiune  - privind prevenirea segregării școlare 
PROBLEME OBIECTIVE MĂSURI RESPONSABIL TERMEN REZULTAT 

INDICATOR DE 
SUCCES 

MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

1.- Identificarea 
grupului țintă 

-Orientarea climatului 
organizațional către o 
comunicare deschisă 
pentru schimbarea 

atitudinilor 
conservatoare, 

discriminatorii, cu 
puternice accente de 

promovare a 
interculturalității, a 

calității educației 
pentru toți 

1. Crearea unei baze de date cu 
elevii cuprinși în învățământul 
liceal/profesional. 
2. Crearea unei baze de date cu 
părinții acestora. 
3. Antrenarea decidenților și 
managerilor din domeniul educației, 
sănătății, culturii, protecției 
copilului, muncii și protecției sociale 
in promovarea integrarii si evitarii 
masurilor discriminatorii. 
4. Implicarea  asociațiilor, 
instituțiilor guvernamentale și 
neguvernamentale, cu 
responsabilități în domeniu 
(Consiliul Local, Primăria) in 
promovarea activitatilor de 
desegregare organizate de scoala. 
5. Implicarea mediatorilor școlari și 
a specialiștilor CJRAE. 

 
Crearea unei baze de date 
cu elevi de etnii diferite, 

cu CES,emigranti 
 

Monitorizare/evalua-rea  
impactului  școlar dupa 

identificare 

Serviciul 
secretariat 

Diriginți 
 
 
 

Diriginți, 
profesorii 
claselor, 

consilier scolar, 
reprezentatnti 

autoritati 

La inceputul 
anului scolar 

 
 
 

Permanent 

Formarea 
eterogenă a 

colectivului de 
elevi 

Relaționare 
eficiență elev-

elev, elev-
profesor 

Documente 
şcolare 

(catalog), 
statistici 

2. Respectarea și 
aplicarea legii și 

protecția elevilor 
posibili discriminați 

1. Asigurarea accesului egal și 
universal la învățământul 
obligatoriu si nu numai 
2. Creșterea șanselor de succes 
școlar pentru tinerii din zonele și 
segmentele sociale defavorizate 
(mediul rural, tineri de etnie romă, 
elevi cu CES, marginalizați sau în 
situație de sărăcie severă, 
emigranți, tineri din centre 
rezidențiale). 
3. Implicarea tuturor elevilor în 
activitățile școlii. 
4. Profesionalizarea absolvenților 
învățământului obligatoriu în 
vederea inserției efective pe piața 

Organizarea colectivelor 
de elevi, respectând 
legislația în vigoare. 

Popularizarea școlii ca 
centru incluziv de 

educație. 
Continuarea activităților 
de tipul ”A doua șansă”. 
Cursuri de perfecționare 

pentru profesori. 
Sprijin pentru integrarea 

copiilor romi, cu CES, 
emigranți etc. 

Comisia de 
desegregare, 
comisia CEAC, 

cadre didactice, 
agenți 

economici, 
AJOFM 

Permanent 

Realizarea 
planului de 
școlarizare 

Recunoastere
a Colegiului ca 

o scoala 
incluziva 

Eliminarea 
abandonului 

scolar 
Promovarea 

anilor de studiu 
Obținerea 

certificatului de 
competență 

profesională și 
angajarea pe 
piața muncii a 

elevilor 

Număr de elevi 
înscriși/ număr 
de absolvenți 

cu certificat de 
calificare 
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PROBLEME OBIECTIVE MĂSURI RESPONSABIL TERMEN REZULTAT 
INDICATOR DE 

SUCCES 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

muncii. 
5. Extinderea principiului educației 
incluzive prin creșterea participării 
la învățământul de masă. 
6. Informarea și formarea tuturor 
cadrelor didactice în promovarea 
principiilor egalității de șanse și 
nediscriminării 

3. Asigurarea cadrului 
legal adecvat pentru 

respectarea deplină a 
drepturilor omului, a 
egalității de șanse și 

implementarea 
normelor europene în 

materie de 
nediscriminare 

1. Inscrierea elevilor in ciclul inferior 
si superior al liceului, învățământ de 
zi si scoala profesionala. 
2. Continuarea Programului„A doua 
șansă”. 
3. Inscrierea in invățământul seral, 
clasele IX-XIII. 

Adaptarea ofertei școlare 
pentru fiecare elev în 

parte. 
Reducerea decalajului de 
acumulare educațională. 
Implicarea părinților în 
activitățile remediale. 

 
Cadre didactice, 

comisia de 
desegragare, 
CEAC, agenți 

economici 

Conform 
graficelor de 
promovare a 

ofertei 
educaționale și 

înscrierea la 
școală 

Realizarea 
planului de 
școlarizare 

Prevenirea  
abandonului 

școlar 

Statistică 
școlară 

4. Conștientizarea 
problemelor 
discriminării 

1. Îmbunătățirea educației în ceea 
ce privește promovarea drepturilor 
omului, prevenirea și combaterea 
discriminării. 
2. Informarea elevilor, profesorilor, 
părinților cu privire la drepturile și 
obligațiile ce derivă din 
implementarea principiilor egalității 
de, șanse și nediscriminării. 
3. Informarea elevilor, profesorilor, 
părinților, cu privire la producerea 
de acte/fapte de discriminare, 
precum și la efectele negative ale 
acestora asupra climatului educativ. 
4. Facilitarea comunicării între elevi, 
profesori,comunitati  și diferite 
organizații care le reprezintă 
interesele. 
5. Cooperarea cu societatea civilă în 
aplicarea planului de acțiune pentru 

Activități de consultare 
periodică a membrilor 

comunității segregate și 
membrilor comunității 

majoritate. 
Organizarea de întâlniri, 

evenimente sportive, 
activități comune, pe 
grupuri de vârstă ce 
implică dialogul și 

colaborarea. 
Prelucrarea la orele de 
dirigenție a legislației 

referitoare la 
discriminare. 

Activități ale Consiliului 
școlar, întâlniri, dezbateri 

cu părinții 

Cadre didactice, 
comisia de 

desegragare, 
CEAC, asociația 

de 
părințiconsiliul 

scolar al elevilor 

Permanent 
Cunoașterea 
legislației de 
către elevi 

Lipsa 
inregistrarii de 

acte 
discriminato- 

rii 

Statistici 
școlare 
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PROBLEME OBIECTIVE MĂSURI RESPONSABIL TERMEN REZULTAT 
INDICATOR DE 

SUCCES 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

combaterea discriminării și 
creșterea absorbției școlare. 

5. Activități de 
prevenire 

1. Realizarea unei baze de date cu 
elevii/părinții din categoriile posibil 
discriminate. 
2. Producerea și tipărirea de 
materiale informative (fluturași, 
broșuri, afișe) pe temele legate de 
discriminare. 
3. Inițierea și derularea unor 
campanii școlare de informare a 
elevilor și a profesorilor asupra 
principiilor egalității de șanse și 
nediscriminării in parteneriat cu 
mass-media. 
4.Organizarea de activitati in zilele 
cu semnificație deosebita pentru 
diferitele categorii: Ziua romilor, 
Ziua persoanelor cu dizabilități etc. 

Măsuri care privesc 
sănătatea, 

activități/campanii de 
informare referitoare la o 
viață sănătoasă la care să 

participe atât elevii 
comunității posibil 

segregate, cât și elevii 
majoritari. 

Tipărirea și lansarea 
materialelor de 

informare. 
Popularizarea și 

organizarea work 
shopurilo/atelierelor de 

lucru pe tematici 
specifice. 

Serviciul 
secretariat 

 
Elevii de la 
clasele CAD 

 
Diriginți, 

profesorii 
claselor, 

profesor de 
limba romani, 

ONG-
uri,consilier 

scolar 

Conform 
calendarului 

Materiale, 
tipărite, cu 

impact. 
 
 
 

Activități 
popularizate 

de mass 
media. 

Inexistența 
actelor 

discrimina- 
torii 

Documente 
școlare 

 
 
 
 

Aparitii in mass 
media 

6. Realizarea unui 
Program de parteneriat 
cu societătea civila care 
acționează în domeniul 

drepturilor omului. 

1. Dezvoltarea relației școală-
comunitate rromă,directia de asistenta 
sociala, CJAPP în vederea cuprinderii, 
sută la sută, a copiilor rromi,cu 
dizabilitati, din centre rezidentiale în 
școală și evitarea abandonului școlar. 
2. Implicarea conducerii școlii și a 
expertului local pentru problemele 
rromilor și a inspectorului de 
specialitate în atragerea copiilor de 
vârstă școlară, nerromi, pentru a înființa 
clase eterogene. 
3. Elaborarea unei strategii de 
colaborare cun societatea civilă 
implicată în acest domeniu. 

Întărirea educației 
remediale, prin 
organizarea programului 
”A doua șansă”, pentru 
cei care au abandonat 
școala și pentru adulții 
analfabeți. 
Implicarea profesorului de 
limba rromani, a 
inspectorului de 
specialitate și a 
consilierului educațional 
în activitățile de orientare 
și consiliere școlară. 

Consiler 
educativ, 

consilier școlar, 
cadre 

didactice,reprez
en- 

tanti ONG-uri 

Permanent 

Reducerea 
abandonului 

școlar, 
inserție 
socială, 

parteneriate 
realizate 

Scăderea ratei 
de abandon 

școlar 

Documente 
școlare, 
statistici 
AJOFM 

Director,                                                                                                                              Membri comisie,  
prof. Liana-Dolores Voinea                                                         
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Capitolul IV 

Tranzitia de la şcoală la locul de muncă 
 

 Abordarea unitara a problemelor de formare initiala si continua reprezinta fundamentul 

esential al participarii active la viata sociala si economica, in vederea ocuparii unui loc de munca in 

secolul XXI in Europa. 

 Invatamantul formal este responsabil sa asigure pentru fiecare individ dobandirea, 

actualizarea si mentinerea unui prag convenit de competente. 

 Aceste cerinte determina stabilirea unor obiective clare, pe baza carora sa se desfasoare 

activitatea de formare. Acestea pot fi enuntate astfel: 

 adaptarea ofertei educationale la nevoile agentilor economici din zona 

 in functie de cresterea/descresterea procentului de insertie profesionala a 

absolventilor pe piata muncii, raportat la cererea/oferta agentilor economici 

Pentru atingerea acestui obiectiv trebuie desfasurate o serie de activitati anterior planificate: 

 identificarea agentilor economici; 

 incheierea protocoalelor de colaborare cu agentii economici; 

 constituirea echipei de intocmire a C.D.L –ului 

 intocmirea graficului de practica; 

 repartizarea elevilor la agenti economici; 

 coordonarea activitatii de instruire; 

 elaborarea fiselor de evaluare; 

 responsabilizarea elevului in legatura cu securitatea muncii 

 respectarea normelor de igiena si securitatea muncii 

 Rezultatele urmarite se refera la dobandirea de abilitati legate de igiena si securitatea muncii, 

obtinute prin urmatoarele activitati: 

 formarea echipei responsabile cu SSM si P.S.I.; 

 stabilirea unui program de instruire a elevilor; 

 realizarea instructajului de protectia muncii cu fiecare grupa de elevi  

 folosirea metodelor interactive de  evaluare a  cunostintelor; 

 completarea fiselor individuale de protectia muncii; 

 realizarea unor jocuri de rol cu elevii aflati in diverse situatii problema; 

 optimizarea activitatii de orientare scolara si  profesionala 

 asigurarea accesului impartial al elevilor la cabinetele de consiliere si orientare 

profesionala 

In vederea asigurarii obiectivului se vor derula o serie de actiuni si activitati, dintre care: 

 activitatea cabinetului de consiliere si orientare scolara; 

 vizite la agentii economici; 

 parteneriate cu institutiile de invatamant superior; 

 parteneriate cu alte unitati scolare. 

 abordarea sistemica a asigurarii calitatii 

 realizarea unui parteneriat de calitate 

Acest obiectiv este de fapt sarcina comisiei de asigurare a calitatii, din fiecare unitate scolara. 
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Lista agenților economici - an şcolar  2022 - 2023  
 

NR. 
CRT. 

 UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

TITLUL CDL CLASA  DOMENIUL AUTORI  
OPERATORI 
ECONOMICI 

1 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Turismul prilej de satisfacţii IX liceu 
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                             

prof. Gall Mihaela 

S.C. Impex Minimarket 
S.R.L. -Pizzeria Nico 

2 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Alegerea produselor utilizate la 
executarea operațiilor de 

înfrumusețare într-un salon 
IX liceu 

Estetica și igiena 
corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana 
S.C. Vorona S.R.L. 

prof. Savin Irina Isabella 

3 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Arta populară – tradiție și modernitate  IX liceu 
Industrie textilă  

și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. KATTY FASHION SRL 

prof. Caramarcu Carmen 

prof.  Vlad Luminița                                                                                                                                                 
prof. instruire practica Achirei 

Ana 

4 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Lucrări practice în domeniul 
electronică-automatizări 

IX liceu 
Electronică-
Automatizări 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. Croma Line S.R.L. prof. Arseniuc Iulieta 

prof. Costei Cornelia 

5 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Alimentaţia modernă  X liceu  
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                             

prof. Gall Mihaela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
prof. Mereuță Mariana 

S.C. Impex Minimarket 
S.R.L. -Pizzeria Nico 

6 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Tehnici moderne de coafare a părului X liceu 
Estetica și igiena 

corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana S.C Cosmo Vital Europa  
S.R.L. prof. Savin Irina Isabella 

7 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Aplicații de bază în electronică și 
automatizări 

X liceu 
Electronică-
Automatizări 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. Croma Line S.R.L. 
prof. Arseniuc Iulieta                                                                                                                                               
prof. Costei Cornelia 

8 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Diversificarea estetică a produselor de 
îmbrăcăminte 

X liceu 
Industrie textilă  

și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores 
S.C. KATTY FASHION SRL 

prof. Caramarcu Carmen 
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NR. 
CRT. 

 UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

TITLUL CDL CLASA  DOMENIUL AUTORI  
OPERATORI 
ECONOMICI 

prof.  Vlad Luminița                                                                                     
prof. instruire practica  Achirei 

Ana 

9 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Modernizare in unitățile de 
alimentație 

XI liceu 
Turism și 

alimentație 
prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         

prof. Savin Irina Isabella                     
S.C. Pensiunea Păun 

S.R.L. 

10 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Îngrijirea părului cu produse naturale XI liceu 
Estetica și igiena 

corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana 
S.C. Vorona S.R.L. 

prof. Savin Irina Isabella 

11 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Echipamente periferice-instalare și 
depanare 

XI liceu 
Electronică-
Automatizări 

prof. Voinea Liana Dolores,                                                                                                                                                                                                                                                                          
prof. Arseniuc Iulieta, prof. 

Costei Cornelia 
S.C. Croma Line S.R.L. 

12 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Diversificarea estetică a produselor de 
îmbrăcăminte prin cusături 

ornamentale  
XI liceu 

Industrie textilă  
și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores                                                                                                                                                                                                                                                                                      
prof. Caramarcu Carmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

prof. Vlad Luminița                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
prof. instruire practică Achirei 

Ana 

S.C. KATTY FASHION SRL 

13 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Tehnologia preparatelor finite de 
patiserie-cofetarie 

XII liceu - 
gastronomie 

Turism și 
alimentație 

prof. Mereuta Mariana 
S.C. Pensiunea Păun 

S.R.L. 

14 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Promovarea unităților turistice 
XII liceu - 
hotelărie 

Turism și 
alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

prof.  Mihaela Gall 
S.C. AutoBest S.R.L. 

15 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Tendințe moderne în coafură XII liceu 
Estetica și igiena 

corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana 
S.C. Alina Tres Chic S.R.L. 

prof. Savin Irina Isabella 

16 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Rețele și medii de comunicații XII liceu 
Electronică-
Automatizări 

prof. Voinea Liana Dolores,                                                                                                                                                                                                                                                                          
prof. Arseniuc Iulieta, prof. 

Costei Cornelia 
S.C. Croma Line S.R.L. 

17 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Elemente de stilizare decorative 
aplicate produselor vestimentare 

XII liceu 
Industrie textilă  

și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. KATTY FASHION SRL prof. Caramarcu Carmen 

prof.  Vlad Luminița                                                                                                                                                                                                                              
prof. instruire practică Achirei 
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NR. 
CRT. 

 UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

TITLUL CDL CLASA  DOMENIUL AUTORI  
OPERATORI 
ECONOMICI 

Ana 

18 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Activitatea economică în domeniul 
turismului şi alimentaţiei 

IX prof. 
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                             

prof. Gall Mihaela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
prof. Mereuță Mariana 

S.C. Pensiunea Păun 
S.R.L. 

19 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Soluții pentru satisfacerea cerințelor 
clienților în alegerea produselor 

utilizate la executarea operațiilor de 
înfrumusețare într-un salon 

IX prof. 
Estetica și igiena 

corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
prof. Savin Irina Isabella 

S.C. Cosmo Vital Europa  
S.R.L. 

20 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Confecționarea produselor textile de 
complexitate redusă 

IX prof 
Industrie textilă  

și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. KATTY FASHION SRL 
prof. Caramarcu Carmen 

prof.  Vlad Luminița                                                                                                                                                                                                                                
prof. instruire practică Achirei 

Ana 

21 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Activitatea în restaurant  X prof. 
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                             

prof. Gall Mihaela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
m. i. Bungianu Cristina                                                          

m. i. Bungianu Ana 

S.C. Impex MiniMarket 
SRL - Pizza Nico 

22 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Tehnici diverse pentru coafarea părului X prof. 
Estetica și igiena 

corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana 
S.C. Vorona S.R.L. 

prof. Savin Irina Isabella 

23 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Variante tehnologice de realizare a 
produselor textile 

X prof 
Industrie textilă  

și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. Katty Fashion SRL 
SRL 

prof. Caramarcu Carmen 

prof.  Vlad Luminița                                                                                                                                                                                                                                          
prof. instruire practică Achirei 

Ana 

24 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Activități desfășurate în sala de servire XI prof. 
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                    
prof. Mereuță Mariana 

S.C. AutoBest S.R.L. 

25 Colegiul Tehnic                       Îngrijirea pielii cu produse naturale XI prof. Estetica și igiena 
 

S.C. Cosmo Vital Europa 
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NR. 
CRT. 

 UNITATEA DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

TITLUL CDL CLASA  DOMENIUL AUTORI  
OPERATORI 
ECONOMICI 

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

corpului 
omenesc 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                      
prof. Savin Irina Isabella 

S.R.L. 

26 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Confecționarea produselor textile 
hand made 

XI prof dual 
Industrie textilă  

și pielărie 

prof. Voinea Liana Dolores 

S.C. Katty Fashion SRL 
prof. Caramarcu Carmen 

prof.  Vlad Luminița                                                                                                                                                                                                                                          
prof. instruire practică Achirei 

Ana 

27 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Operaţii economice în unităţile de 
alimentaţie 

ADS 
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

prof. Gall Mihaela 
S.C. AutoBest S.R.L. 

28 
Colegiul Tehnic                       

”Ioan C. Ștefănescu” 
Iași 

Organizarea meselor festive ADS 
Turism și 

alimentație 

prof. Voinea Dolores-Liana                                                                                                                                                                                                                                                                                         
prof. Savin Irina Isabella                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

m. i. Bungeanu Ana 
S.C. AutoBest S.R.L. 
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Capitolul  V 

Acţiuni de orientare şi consiliere propuse de comisia OSP 
 

NR. 
CRT. 

ACȚIUNEA TERMEN 

1. 
Intensificarea actiunilor de popularizare a scolii, in vederea 

asigurarii planului de scolarizare 
aprilie – mai  

2. 
Elaborarea unui mecanism de adaptare a curriculum – ului la 

competentele specifice solicitate de angajatorii locali  
1 oct.  

3. 

 Indentificarea agentilor economici pentru a asigura 

formarea profesionala conform ofertei scolare; 

 Antrenarea agentilor economici in realizarea/actualizarea 

curriculum – ului conform cerintelor acestora 

pana la 1 oct.  

4. 

 Identificarea si dezvoltarea resurselor umane/materiale 

spatii si dotari specifice la nivelul unitatii scolare 

 Consilierea tinerilor privind cariera, asigurarea: nivelului 3 

de calificare 

 Consilierea elevilor/parintilor pe perioada formarii 

profesionale privind cererea si tendinta inregistrata pe 

piata fortei de munca 

 Legatura cu institutiile de invatamant superior privind  

noutatile tehnologice specifice domeniului 

inceputul anului 
scolar 

 
 
 
 

permanent 

5. 
Colectarea datelor, completarea lor in scopul asigurarii 

accesului la oferta educationala a scolii pentru toti elevii 
permanent 

6. Adaptarea ofertei scolare la nevoile pietii muncii pana in noiembrie 

7. Monitorizarea insertiei absolventilor septembrie  

8. 
Colaborarea cu Comisia CEAC din scoala privind aplicarea 

procedura – stiluri de invatare, la toate clasele 
psiholog scolar 
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MONITORIZAREA ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC 

2021 - 2022 

Absolvenți 

Cu 
examen 
de BAC 

promovat 

Fără 
examen 
de BAC 

promovat 

Universitatea 
„Al. I. Cuza” 

Universitatea 
„Gh. Asachi” 

Universitatea 
„I. I. de la 

Brad” 

Școala 
postliceală 

Continuă 
în alt 
județ 

Continuă 
studiile în 

străinătate 
Șomer 

Angajați 
în țară 

Angajați în 
străinatate 

131 42 89 13 11 3 6 1 1 1 34 8 
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 Absolventii, trebuie sa valorifice achizitiile complexe dobândite  in timpul celor doua cicluri de 

invatamânt parcurse, inferior si superior, care decurg din domeniile de competente cheie, dar si 

din alte sisteme referentiale pe care le-au insusit in cadrul pregatirii de specialitate in scoala. 

 Aceste competente si abilitati ii vor ajuta in viata reala sa mentina relatia dintre educatia 

scolara si parcursul educational-profesional. Aceste elemente asigura in acelasi timp si coerenta 

interna a demersului de cautare a unui loc de munca sau de continuare a studiilor. 

 Scopul propus prin prezenta monitorizare, in acord cu universul de investigare, este 

de a identifica nivelul de insertie socio-profesionala a absolventilor de invatamânt 

profesional si tehnic pe piata muncii sau de continuare a studiilor. 

 In anul scolar 2021-2022, au absolvit un numar de 131  elevi, astfel: din totalul de absolventi, 

peste 82% au reprezentat persoane de sex feminin, iar restul de sex masculin.Din analiza datelor 

statistice se pot trage urmatoarele concluzii: 

 numarul absolventilor care continua studiile este relativ mic în raport cu numărul total de 

absolvenților, situație care se datorează faptului că foarte puțini dintre ei se înscriu la 

examenul de bacalaureat, alegând să se angajeze sau să fie în căutarea unui loc de muncă 

conform pregătirii profesionale. 

 In privinta analizei performanţelor şcolare, care se vor corela cu nivelul de inserţie pe piata 

muncii a absolventilor de invatamânt profesional si tehnic, se porneste de la ipoteza ca 

fundamentele din perioada scolarizarii sunt esentiale in construirea unei cariere si alegerea unui 

loc de munca adecvat specializarii urmate, pentru care s-a sustinut un dublu efort investitional: al 

sistemului de invatamânt si individual. 

 Tranzitia de la scoala la viata activa si pregatirea pentru insertia pe piata muncii sunt procese 

complexe, care necesita timp si efort investitional. Dat fiind faptul ca se inregistreaza o crestere a 

insecuritatii muncii datorata modificarilor de pe piata muncii (cum ar fi aparitia unor noi profesii, 

cresterea ratei somajului, pierderea locului de munca, etc.), aceasta ii face pe tinerii absolventi sa 

fie mai putin increzatori.Astfel, se observa ca cei care au un nivel educational mediu sau scazut se 

simt mai dezarmati, atunci când nu reusesc sa gaseasca un loc de munca adecvat intereselor si 

pregatirii lor.   

 Planificarea unei cariere de succes necesita un proces sistematic de autoevaluare, explorare 

sau studiere a pietii muncii, a locurilor de munca.Procesul de tranzitie a absolventilor de la scoala 

la viata activa si insertie pe piata muncii este unul amplu si complex care solicita o atentie majora 

din partea cadrelor didactice si a responsabililor cu consilierea privind decizia de a urma o cariera 

intr-un domeniu vizat si, in egala masura, din partea angajatorilor si a sistemului implicat in 

gestionarea pietii muncii. 

 Absolventii de liceu sunt direct responsabili de alegerea carierei lor viitoare, iar la baza acestei 

alegeri se afla un set de motive determinante, precum: speranta de a obtine un salariu cel putin 

satisfacator asigurarii nevoilor curente, siguranta locului de munca ce ofera stabilitate sociala, 

teama de a nu deveni somer, etc. 
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Capitolul  VI 
Consultare, monitorizare, evaluare 

Consultarea 

Acţiuni în vederea elaborării PAS: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea partenerilor în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin:  

 chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, 

autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională;  

 discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională;  

 interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.  

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin 

PRAI şi PLAI IASI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor Ariilor 

curriculare, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului școlar al elevilor, părinţilor, în cadrul 

întâlnirilor cu părinţii, agenților economici parteneri de practica  şi partenerilor sociali cu 

care şcoala are relaţii de parteneriat; 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 

obiectivelor priorităţilor; 

7. Elaborarea planurilor operaţionale. 

Surse de informare 

1. Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale ariilor curriculare, comisiei 

diriginţilor, Consiliului Școlar al Elevilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, 

oferta de educaționala); 

2. 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); 

3. Documente de promovare a şcolii; 

4. PRAI Regiunea Nord-Est; 

5. PLAI  IASI; 

6. Date statistice - AJOFM IASI, ISJ IASI, CJRAE; 

7. Chestionare, discuţii, interviuri; 

8. Rapoarte scrise ale ISJ şi ME întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

Monitorizarea si evaluarea 

 Monitorizarea şi 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 

 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 Ariilor curriculare; 



Plan de actiune  al Colegiului Tehnic  „Ioan C. Ștefănescu” Iași 

 
Versiunea decembrie 2022 159 

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

Administraţie, CEAC; 

 revizuire periodică şi corecţii; 

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

 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 vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial; 

 se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul de 

îmbunătățire. 

 Managementul școlii urmărește derularea programului în școală și colaborarea cu partenerii 

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

punctele slabe ale școlii, iar pe baza acestora planul de îmbunatățire a activității cu ținte și 

responsabilități precise.  

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

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

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

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

NR. 
CRT. 

ACȚIUNI ETAPE 
PERSOANE 

RESPONSABILE 
PARTICIPANȚI TERMEN 

1 Consultare 
Consultări care   să   ofere 

informații în vederea 
întocmirii PAS 

Grupul de lucru 
desemnat prin 

decizia 
directorului 

Părinți 
Elevi 
Personalul școlii 
Cadre didactice 
C.A. 
CJRAE 
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Obiective și priorități regionale și locale 
 

PRIORITATEA 1: Cresterea flexibilitatii sistemului de invatamânt  

OBIECTIV: Adaptarea ofertei scolii la cerintele pietei muncii si nevoilor elevilor 

TINTA: Cresterea gradului de insertie a absolventilor,  cu minim 10%, fata de anul anterior.  

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea  parteneriatului dintre grupurile scolare  si agentii economici 
pentru imbunatatirea formarii profesionale 

OBIECTIV: Realizarea unor parteneriate de calitate, care sa determine intelegerea nevoilor de 
dezvoltare a abilitatilor de baza si a competentelor antreprenoriale 

TINTA: Stabilirea unui sistem comun de management si comunicare in cadrul parteneriatului 
pentru a asigura viabilitatea si calitatea acestuia 

PRIORITATEA 3: Asigurarea calitatii in  sistemul de invatamânt 

OBIECTIV: Implementarea sistemului national de asigurare a calitatii in unitatile scolare; 
diminuarea numarului de absente inregistrate de elevi 

TINTA:  Atingerea standardelor de calitate specificate in Manualul calitatii  

PRIORITATEA 4: Sprijin pentru alegerea avizata a traseului de formare profesionala 

OBIECTIV: Asigurarea conditiilor de informare, orientare si consiliere privind cariera 

TINTA:  Integrarea sociala si profesionala a elevilor, cat si crearea posibilitatii ca acestia sa-si 
continue studiile 

PRIORITATEA 5: Imbunatatirea calitatii invatarii 

OBIECTIV:   Diminuarea esecului scolar cu 20%,  prin aplicarea proiectului ROSE 

TINTA:  Creșterea calității serviciilor educaționale și a accesului elevilor la acestea prin 
măsuri active de optimizare a procesului instructiv-educativ - cresterea promovabilitatii la 
examenul de bacalaureat cu 20%; dobandirea competentelor profesionale; autoevaluarea 
procesului de predare-invatare. 

PRIORITATEA  6: Implementarea invatarii centrate pe elev in scoala 

OBIECTIV:   Cresterea calitatii procesului instructiv educativ 

TINTA: Implicarea activa  a elevilor la ore; functionarea scolii ca un mediu  deschis de 
invatare; responsabilizarea elevilor privind propria educatie; 

PRIORITATEA  7: Asigurarea sanselor egale privind formarea profesionala a elevilor cu nevoi 
speciale (case de copii, elevi cu situatie materiala precara) 

OBIECTIV:   Cresterea numarului de absolventi care se vor angaja in meseria pentru care s-au 
pregatit 

TINTA: Scaderea numarului de elevi care abandoneaza scoala;optimizarea  feed-back- lui in 
relatia profesor-elev; cunoasterea nevoilor elevilor 

 


	Capitolul I
	Context
	I.1. Viziunea şcolii
	I.2. Misiunea şcolii
	I.3. Profilul actual al şcolii
	I.4. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut
	I.4.1. Realizări
	I.4.2. Consiliere psihopedagogică
	I.4.3. Situaţie financiară
	I.4.4. Disfuncţionalităţi


	Capitolul II
	Analiza nevoilor
	II.1. Analiza mediului extern
	II.1.1. Analiza profilului economic

	II.2. Analiza mediului intern
	II.2.1.Strategia şcolii
	II.2.2. Rezultatele elevilor
	I.2.3. Resurse umane
	II.2.4. Resurse materiale
	II.2.5. Parteneriate şi colaborare

	II.3. Analiza SWOT

	Capitolul  III
	Strategia de asigurare şi  evaluare a calităţii - revizuită
	III.1. Introducere
	III.1.1. Principii de bază ale managementului calității
	III.1.2. Metodologia asigurării calității
	III.1.3. Cerințe referitoare la sistemul de management al calității

	III.2. Acte normative
	F O.M.E nr.5449/31.08.2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

	F O.M.E.nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
	F Ordin comun - Ministerul Educației (5.338/01.10.2021) și Ministerul Sănătății (1.082/01.10.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică .
	III.3. Analiza mediului extern
	III.3.1. Contextul european
	III.3.2. Contextul naţional
	III.3.3. Contextul regional

	III.4. Concluzii  din analiza mediului  extern
	III. 5. Politica referitoare la calitate
	III.6. Proiectarea şi planificarea activităţilor de asigurare a calității
	III.6.1. Termene de aplicare pentru anul școlar 2022-2023
	III.6.2. Modalităti de implementare a strategiei de evaluare a calității

	III.7. Instrumente şi proceduri de evaluare internă a calității
	III.7.1. Modalităti şi proceduri de îmbunătățire a calității


	Plan operaţional CEAC - An şcolar 2022 - 2023
	Obiectiv general:  creşterea calităţii actului educaţional
	Instrumente de evaluare ale CEAC

	Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi
	Str. Socola  nr.51+53
	CĂTRE …………………………………………….
	Chestionar



	Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi (1)
	Str. Socola  nr.51+53
	Chestionar agenti economici

	Chestionar parinti
	Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi (2)
	Str. Socola  nr.51+53

	Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi (3)
	Str. Socola  nr.51+53
	Chestionar comunicare


	Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi (4)
	Str. Socola  nr.51+53

	Chestionar elevi
	Colegiul Tehnic „Ioan C.Stefanescu” Iasi (5)
	Str. Socola  nr.51+53
	III.7.2. Strategia de internationalizare a activitatilor la Colegiul tehnic Ïoan C Stefanescu"
	III.7.3 Planul operațional al comisiei de perfecționare și formare continuă pentru anul școlar 2022 - 2023
	Puncte slabe
	Oportunităţi
	Riscuri


	III.7.6 ȚINTELE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC IOAN C STEFANESCU
	Cum  ajungem?
	ELABORAREA UNUI PLAN DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA, PE DURATA UNUI AN ȘCOLAR A UNUIA DINTRE OBIECTIVELE STRATEGICE IDENTIFICAT
	Opțiuni strategice

	REZULTATE AȘTEPTATE
	Unde vrem să fim?
	MODALITĂȚILE DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE

	Capitolul IV
	Tranzitia de la şcoală la locul de muncă
	Capitolul  V
	Acţiuni de orientare şi consiliere propuse de comisia OSP
	Capitolul  VI
	Consultare, monitorizare, evaluare
	Obiective și priorități regionale și locale

