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1. Contextul 
1.1 Misiunea școlii  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti îşi propune să ofere locuitorilor din Onești și din 

zonele limitrofe oportunităţi de educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate în 

domenii prioritare – tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure de 

inserţie pe piaţa muncii din România și Europa, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale 

solicitanţilor. 

 

1.2 Viziunea școlii  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională 

complexă, modernă care să ofere valoare adăugată și valoare nou creată în specialitate și în plan moral, 

civic și antreprenorialelevilor care urmează studiile liceale și profesionale în domeniile: Informatică, 

Servicii, Protecția Mediului, Tehnic, astfel încât să devină prima opţiune pentru absolvenţii clasei a 

VIII- a  din zona Oneşti şi împrejurimi. 

 

1.3 Profilul actual al școlii 

1.3.1 Cadrul geografic  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti este o unitate de învăţământ situată pe terasele 

râului Trotuş, în partea de NE a municipiului Oneşti, judeţul Bacău.Municipiul Oneşti este situat în 

zona strategică VI a judeţului. 

 

1.3.2 Particularități  

Anual, la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti au fost înscrişi în medie cca …… elevi, 

cu vârste cuprinse între 14-19 ani. Se anticipează un număr la fel de mare de elevi, datorită faptului că 

oferim pregătire de specialitate de nivel 3 şi 4, în calificări de perspectivă. Calificările de nivel 4 

pentru care elevii din învăţământul liceal al colegiului se pregătesc sunt: tehnician operator tehnică de 

calcul, tehnician proiectant CAD, tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii,  tehnician în 

instalaţii electrice, tehnician în activităţi economice,tehnician în turism, tehnician ecolog şi protecţia 

calităţii mediului şi, nu în ultimul rând, la cererea copiilor şi părinţilor care apreciază metodele folosite 

de personalul didactic al şcolii, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică. În ceea ce 

priveşte calificările de nivel 3 pe care elevii le pot obţine prin învăţământul profesional, sunt: mecanic 

utilaje şi instalaţii în industrie, sudor, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, zidar-pietrar-

tencuitor, mozaicar-montator placaje, operator în industria chimică anorganică, electrician exploatare 

joasă tensiune, electronist aparate și echipamente.  

Pe lângă oferta şcolară adresată elevilor, şcoala asigură cadrelor didactice precum şi elevilor, 

din zonă, cursuri de formare continuă IT, ECDL, CISCO, THINK.COM, ORACLE,C#,PRINTARE 

3D, beneficiind de dotare modernă în laboratoarele de informatică. 

 

1.3.3 Scurt istoric   

Şcoala noastră este relativ tânără, de la înfiinţarea ei trecând 43 ani. Este o „vârstă‖ care 

presupune maturitate, energie, putere de muncă, ambiţie, dar şi experienţă şi existenţa, deja, a unei 

tradiţii.  

―Istoria‖ începe în 1976, când, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 197 din 20.04.1976, ia 

fiinţã Liceul Industrial nr. 3, Oneşti. 

De la începutul existenţei sale a funcţionat ca o structură în care profesorii şi elevii, prin 

acţiunile şi activităţile lor, au construit un mediu specific, bazat pe responsabilitate, disciplină, 

exigenţă, corectitudine şi performanţă ridicată, toate acestea reprezentând principiile fundamentale, 

valorile şi normele de bază ale şcolii. 

Faptul că în oraşul nostru exista Trustul de Construcţii Industriale care coordona activitatea de 

construcţii civile şi industriale pe toată zona de est a ţării, precum şi volumul mare de muncă au 

generat, practic, nevoia şi dorinţa de a pregăti muncitori calificaţi care să lucreze în acest domeniu: 

constructori-structuri, constructori-finisori, mecanici, electricieni şi instalatori în construcţii. 
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Pe parcursul anilor şcolari, seriozitatea şi profesionalismul cadrelor didactice au determinat 

alegerea acestui liceu de către elevi pentru a-şi continua studiile. 

Anul 1989 a fost unul de cotitură pentru societatea românească, care a intrat într-un amplu 

proces de transformări şi reforme, ce au afectat toate domeniile, inclusiv învăţământul. Astfel, în 

perioada imediat următoare s-a observat o scădere a populaţiei şcolare, absolvenţii clasei a VIII-a 

îndreptându-se spre alte domenii, învăţământul liceal nemaifiind obligatoriu. Această situaţie a durat, 

însă, foarte puţin. 

În anul şcolar 1991-1992, unitatea primește denumirea de Grup Şcolar Industrial de   

Construcţii - Montaj, conform Adresei Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 10272 din 

12.08.1991.Este o perioadă în care societatea a evoluat, a început să opereze cu noţiuni noi: cerere, 

ofertă, piaţă de muncă. Tradiţia şcolii s-a păstrat prin menţinerea meseriilor atât de căutate pe plan 

naţional şi internaţional. 

Începând cu septembrie 1996 denumirea se schimbă în Grup Şcolar de Arte şi Meserii 

(conform Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 4056/5.06.1996).Ritmul rapid de dezvoltare a 

societăţii, a ştiinţei şi tehnicii impune o evoluţie dinamică a învăţământului românesc, şcoala trebuind 

să răspundă printr-o continuă modernizare a tuturor factorilor care contribuie la procesul de 

învăţământ. Pregătirea tinerilor pentru societatea de mâine, având bune cunoştinţe profesionale şi, în 

acelaşi timp, adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii şi la viaţă în Europa, este un pas înainte făcut 

pentru sprijinul elevilor, absolvenţilor noştri şi al părinţilor lor, spre a-i ajuta să-şi găsească mai uşor 

locul în societate. Activitatea liceului a fost diversificată în contextul noilor transformări socio-

economice cu anumite calificări compatibile cu cele deja existente. 

Din 16.09.2004 unitatea noastră are titulatura de Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi‖ (conform 

O.M.E.C. nr. 4676). 

În urma deciziei 1570/25.07.2007 , conform cu HG 366/2007, denumirea şcolii devine 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”. 

 

1.3.4 Oferta educațională 

 În ceea ce priveşte acoperirea ofertei educaţionale în anul şcolar 2022-2023, concluziile sunt 

următoarele: 

 Învăţământul tehnic acoperă 26,06% din Planul de şcolarizare  

 Învăţământul pentru servicii ocupă un procent de 36,29% din Planul de şcolarizare 

 Învăţământul pentru resurse naturale şi protecţia mediului acoperă un procent de 21,59% din 

Planul de şcolarizare  

 Învăţământul teoretic acoperă 2,18% din Planul de şcolarizare  

 Învăţământul profesional acoperă 13,88% din Planul de şcolarizare. 

       Creşterea gradului de tehnologizare şi a exigenţei în calificare impuse de includerea ţării noastre în 

Uniunea Europeana anticipează o creştere pe piaţa muncii a nivelurilor de calificare 3 şi 4. De aceea, 

ne propunem să diversificăm mereu oferta educaţională. 

Total elevi înscrişi la începutul anului şcolar la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ = 821 
 

Învăţământ liceal 
 

Filieră Profil Domeniul de 

pregătire 

profesională 

Calificare profesională  

nivel 4 

Nr. de 

elevi 

% 

din total  

liceal 

T
eh

n
o
lo

g
ic

ă
 Tehnic Electronică  

automatizări 

Tehnician operator tehnică 

de calcul 

93 13,16 

Mecanică Tehnician proiectant CAD 97 13,72 

 Electric Tehnician în instalații 

electrice 

24 03,40 

Servicii Economic Tehnician în activităţi 203 28,71 
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economice 

Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în turism 95 13,44 

Resurse naturale  

şi protecţia 

mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog şi  

protecţia calităţii mediului 

177 25,03 

  Specializarea   

Teore-

tică 

Real Matematică-informatică, intensiv informatică 18 02,54 

Total elevi înscrişi în învăţământul liceal = 707. 

 

Graficul distribuţiei elevilor pe calificări profesionale  în învăţământul liceal 

 

 

 

Învăţământ profesional  

 

Domeniul de pregătire 

profesională 

Calificare profesională  

nivel 3 

Nr. 

de 

elevi 

%  

din  

total 

î.p. 

Mecanică Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 36 31,58 

Sudor 10 08,77 

Turism şi alimentaţie Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentație  

21 18,42 

Electric Electrician exploatare joasă tensiune 23 20,18 

Electronică automatizări Electronist aparate şi echipamente 14 12,28 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Zidar-pietrar-tencuitor 10 08,77 

Electronică
automatizări

Mecanică

Electric

Economic

Turism şi alimentaţie

Protecţia mediului

Matematică-informatică,
intensiv informatică
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Total elevi înscrişi în învăţământul profesional = 114. 

 

Graficul distribuţiei elevilor pe domenii de pregătire profesională 

 în învăţământul profesional  

 
 

1.3.5 Programe de colaborare 

În condiţiile în care angajatorii devin din ce în ce mai exigenţi, devine tot mai importantă 

dobândirea rapidă de noi competenţe şi aplicarea abilităţilor de învăţare. Astfel, având în vedere noile 

cerinţe, şcoala este cea care trebuie să se deschidă spre comunitate, să aibă în vedere nevoile reale ale 

acesteia şi să colaboreze pentru satisfacerea lor. Şcoala nu mai poate decide singură cu privire la şansa 

absolvenţilor de a pătrunde cu succes pe piaţa muncii, parteneriatul şcoală-comunitate fiind astfel mai 

mult decât necesar. 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ Oneşti colaborează permanent cu părinţii elevilor/tutorii 

legali ai acestora, cu agenţii economici - parteneri de formare şi dezvoltare profesională şi inserţie pe 

piaţa muncii, cu instituţii de învăţământ, cu instituții de cultură, cu instituţii de educaţie civică şi 

pentru situaţii de risc etc. Colaborarea are la bază obiective, grupuri ţintă, planuri de activităţi şi 

grafice pentru desfăşurarea activităţilor/termene. 

 Colaborările cu părinţii/tutorii legali ai elevilor se realizează pe baza Acordurilor de Parteneriat 

şi Planurilor de acţiuni ale comitetului reprezentativ al părinţilor pe clase şi şcoală. Cu părinții 

elevilor din clasa a-XII-a colaborarea are ca țintă obținerea unor rezultate cât mai bune la examenul 

de bacalaureat, existând astfel Acordul de parteneriat pentru pregătirea examenului de bacalaureat. 

Consilierea părinților se realizează pe baza unor programări pe clase, stabilite la început de an - o oră 

pe săptămână la fiecare clasă. De asemenea, părinţii s-au organizat formând „ Asociaţia Părinţilor 

Responsabili pentru Viitor ―. 

 Activitățile de voluntariat organizate în cadrul colegiului sunt cele mai eficiente metode de 

educare pentru tineri, ajutându-i să pornească pe calea potrivită în ceea ce privește cariera, pentru a-și 

dezvolta abilitățile, creșterea încrederii de sine sau apartenența la grup. 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ Oneşti promovează dimensiunea europeană în educație 

prin activități de cooperare cu scopul dezvoltării profesionale.  

 Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi‖ Oneşti s-a implicat în importante proiecte care se 

Mecanic utilaje şi instalaţii
în industrie

Sudor

Ospătar (chelner) 
vânzător în unităţi de 
alimentație 

Electrician exploatare
joasă tensiune

Electronist aparate şi
echipamente

Zidar-pietrar-tencuitor
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realizează prin colaborări cu diverse instituții, fundații, ONG-uri și care vizează dezvoltarea de 

competențe cheie pentru viață și carieră. 

 Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi‖ Oneşti s-a implicat în importante proiecte care se realizează 

prin colaborări cu: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; 

 Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru‖ Bacău; 

 Administraţia Locală; 

 Poliţia şi Jandarmeria Municipiului Oneşti 

 Biblioteca Municipală „Radu Rosetti‖; 

 Muzeul de Istorie Onești; 

 CCDG București  

 Agenția pentru Protecția Mediului Bacău 

 Primăria Onești, Compartimentul de Mediu 

 Unicef România 

 CNR UNESCO 

 Instituţii de învăţământ superior în vederea unei mai bune orientări şcolare şi profesionale ale 

elevilor noştri, exemple sugestive fiind colaborarea cu Facultatea de electrotehnică din cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi‖ Iaşi, cu Universitatea „Vasile Alecsandri‖ Bacău și cu 

Universitatea Politehnică București etc. 

S-au înregistrat parteneriate și colaborări în diverse domenii: 

 Parteneriat în scopul perfecţionării în domeniul IT a elevilor şi profesorilor cu ECDL România, 

cu ACADEMIA ORACLE, cu Academia Locală CISCO , etc 

  Protocol de colaborare cu SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI (in vederea unor vizite de 

studiu). 

 Parteneriat cu Liceul Tehnologic ‖Decebal‖ Drobeta Turnu Severin pentru concursul ‖Vive la 

Francophonie‖, ediția a IV_a, avizat de ISJ Mehedinți. 

 Parteneriat cu  Colegiul Economic al Banatului Montan – Reșița pentru Simpozionul Județean 

‖Primăvară și Creație‖. 

 Parteneriat Șc. Gimnazială ‖G, Călinescu‖ Onești – nivel preșcolar. 

 Colaborare cu Asociația educațională ―Zece Plus‖, care este furnizor de programe educaționale 

pentru adulți. Profesorii, dar și absolvenții colegiului au urmat și urmează cursuri de formare în vederea 

dezvoltării personale și profesionale. 

 Colaborare cu Asociația Națională ―Cultul Eroilor‖ pentru cinstirea eroilor neamului românesc, 

cultivarea la elevi a sentimentelor patriotice, de respect faţă de veteranii de război. 

 Colaborări cu Pompierii – Oneşti, activități de prevenire și simulare de alarmă Incendiu. 

 Colaborări cu Clubul de Ecologie și Turism Montan ―Șandru‖-Onești pentru educarea tinerilor 

în vederea cunoașterii comorilor naturale ale României, educația pentru managementul vieții personale 

și pentru educația ecologică. 

 Colaborări cu Asociația Sfânta Familie din Nazaret- Onești 

 Colaborare cu Asociația tinerilor Holt IS Onești, Club 32 

 Fundația CODEX 

 Colaborare cu Parohia ‖Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa Elena‖ 

Onești. 

 Colaborări cu Agenția Națională a Penitenciarele -Tg. Ocna în vederea derulării unor activități 

culturale și sportive care să faciliteze reintegrarea socială a persoanelor din centru prin menținerea 

permanentă a contactului cu societatea. 

 Colaborare cu Protoieria Onești 

 Colaborare cu ECO Grădinița nr. 5 și Grădinița MAGNOLIA. 

 Colaborare cu O.S, Căiuți. 

 Colaborare cu O.S. Livezi. 

 Colaborare cu S.C. Gardenia S.R.L.  
 Colaborări cu operatorii economici pentru profesionalizarea elevilor, prin activităţile de 
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practică curentă şi comasată, vizite de lucru pentru a urmări modul cum se aplică noile tehnologii şi 

materialelor moderne, tehnica de vârf pentru realizarea de produse moderne, campanii de promovare a 

produselor/tehnologiilor, conform graficelor/orarului, adreselor înaintate de şcoală/agent economic. 

 

1.4 Analiza rezultatelor anului școlar anterior 

1.4.1 Performanța școlară 

În ceea ce priveşte performanţa şcolară, ca puncte tari menţionăm rezultatele de 100% la 

examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3 şi 4, ceea ce demonstrează o preocupare 

mai mare a elevilor pentru propria evoluţie. 

Un aspect care trebuie menționat este procentul foarte bun de promovare a examenului de 

bacalaureat. 

Mediile generale ale elevilor promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2021 -2022 sunt: 

Învăţământ 
Media generală cuprinsă între: 

5,00 – 6,99 7,00 – 8,99 9,00 – 10 

Liceal 103 522 73 

Profesional 
35 82 1 

Total 
138 604 74 

 

Graficul mediilor generale obținute la nivelul colegiului: 

 

 
 

Promovabilitatea la examenul de :  

 Bacalaureat este de 80,27 % 

 Certificare a calificării profesionale nivel 3 este de 100% 

 Certificare a calificării profesionale nivel 4 este de 100%. 

 

1.4.2 Rezultate la olimpiade și concursuri 

În urma participării la olimpiada aria curriculară Tehnologii, profil resurse naturale și protecția 

mediului, califcarea tehnician ecolog și protecția calității mediului , eleva Michea Andreea Valentina  

din clasa a XI-C1 a obținut locul I la faza națională a competiției.   

5,00 – 6,99 

7,00 – 8,99 

9,00 – 10 
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La faza județeană s-au obținut următoarele rezultate:  

 

 MICHEA ANDREEA  VALENTINA . a XI-a C1  I  ,prof indrumători Bucă Mihaela, 

Pantelimon Delia Cristina  

 CURTUIA BIANCA  a XI-a C1  II  Bucă Mihaela, Pantelimon Delia Cristina 

 URSU CELINE IOANA  a XI-a C1  III Bucă Mihaela, Pantelimon Delia Cristina  

 CRISTIAN GEORGIANA ELENA  a XI-a C2  IV Bucă Mihaela, Pantelimon Delia Cristina  

  

La  olimpiada  sportului  școlar  elevii  pregătiți  de  d-nul  prof.  Stanciu  Victor  Sorin  au  

obținut următoarele rezultate  

   Locul III tenisde masă (faza județeană) elevul Lenghen Pedro Luca (clasa a XII-a C1)  

    Locul II șah (faza județeană) elevul Andraș Alexandru (clasa a X-a C1)  

    Locul II etapa locală – echipa de fotbal a colegiului  

 

Prof. Kelemen Gabriela  

-   a  pregătit  eleva  Celine-Ioana  Ursu  (clasa  a  XI  a  C1)  care  a  obținut  Premiul  I la 

Concursul ex-libris, ediția a XXIV-a, cu tema „Omagiu limbii române și slujitorilor săi‖,  

- a  pregătit  eleva  Spridon Patricia  pentru Simpozionul  județean finalizat cu    concurs  

„Primăvară  și  creație‖,  înscris  în  CAEJ,poziția  121,  organizat  de  Colegiul  Economic  

al Banatului Montan Reşiţa .Eleva a obţinut Premiul I la concursul ,,Desenează-mi emoţia! 

Eu- 

      pasiune,compasiune,acțiune!‖.  

 

Dna prof Moisă Loreta a obţinut cu elevii:  

Rezultate  pe județ: 

Cls a XII A3- Concurs ‖Desen tehnic și infografică” : 

- Petrilă Andrei – premiul II 

- Mărtinaș Alexandru – premiul III 

- Dududman Sebastian – mențiune 

- Grădinaru Andrei – mențiune 

Regional : 

Concurs   ‖Combaterea bullying-ului în școală” 

- Petrilă Andrei – premiul I 

- Ciudor Ovidiu – premiul II 

 

1.4.3 Formarea continuă a personalului 

Personalul didactic şi auxiliar a participat la diferite programe de formare continuă, ceea ce 

demonstrează faptul că şcoala este un mediu de învăţare deschis, în care oricine poate deveni subiect al 

propriei formări. În urma intervievării personalului didactic şi nedidactic, printre alte concluzii, s-a  

desprins nevoia clară de perfecţionare continuă.  

 În acest sens s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

             - participarea la şedinţele de instruire a cadrelor didactice, la şedinţele de catedră şi cercurile 

metodice zonale,  la cursuri de perfecţionare oferite de CCD Bacău şi de alte instituţii prin proiecte; 

- organizarea de lecţii demonstrative; 

- conceperea şi implementarea instruirii centrate pe elev; 

- includerea strategiilor de predare diferenţiată corespunzătoare stilurilor de învăţare ale 

elevilor şi a celor care răspund nevoilor elevilor cu probleme de comportament şi cu nevoi speciale; 

-  evaluarea activităţii profesorilor prin chestionare adresate elevilor; 
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- îmbunătăţirea accesului la informaţie prin folosirea eficientă a cabinetelor de mecanică, 

construcţii şi lucrări publice, electrotehnică, protecția mediului, informatică şi a laboratoarelor de 

chimie, fizică; 

- elaborarea materialelor didactice pentru evaluarea elevilor la diferite discipline şi adaptarea 

lor la nevoile individuale ale elevilor,  sprijinind astfel învăţarea intensivă în şcoala noastră. 

- în şcoală funcţionează un centru ECDL, Academia CISCO, Academia ORACLE; 

- o serie de cadre didactice au susţinut inspecţii curente şi speciale  în vederea obţinerii gradelor 

didactice, iar  o parte au susţinut inspecția finală pentru obţinerea gradului didactic I. 

Cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ au participat la  activităţile 

desfăşurate la şedinţele de catedră şi cercurile metodice zonale,  la cursuri de perfecţionare oferite de 

CCD Bacău şi de alte instituţii, la conferințe , simpozioane locale, judeţene, naţionale, internaţionale, 

acumulând un bagaj mare de metode moderne de predare-evaluare, instrumente de evaluare, având 

schimburi de experienţă şi de bune practici cu colegii din zonă şi din ţară. Activitățile s-au desfășurat 

în mediul online dar si fata in fata. 

Cursurile de perfecţionare absolvite de cadrele didactice ale colegiului  în anul şcolar 2021-

2022 au fost: 

 

Programe de formare continua acreditate/ 

 Cursuri de formare continuă avizate de MEN/ 

 Cursuri de formare continuă în online 

nr. cadre 

didactice 

 care au 

absolvit 

cursul 

Dezvoltarea competențelor de prevenire și  combatere a bullyingului în școală" -20 credite 12 

Abordarea  noilor educații în învățământul preuniversitar, 80 ore, 20 credite  6 

Curs PROF II-Mentorat de practică pedagogică -( din cadru proiectului 

POCU/904/6/25/146587-,,Profesionalizarea carierei didactice-PROF,, 120 de ore - 30 

credite 

5 

Curs ,,Unelte pentru dascălul digital’’-60 ore, 15 credite 2 

Curs ―Istoria Romilor în curriculumul școlar‖ susținut de Agenția de Dezvoltare 

Comunitară ―Împreună‖, cu durata de 40 de ore, 10 puncte de credit. 
3 

―CURSUL PROFESORILOR EVALUATORI‖ -15 credite. 1 

Clasa fără pereți-Educația outdoor: august 2022, 20 credite 1 

MENTORATUL ÎN EDUCAȚIE – CONTEXT FACILITATOR ȘI MODALITATE DE 

SPRIJIN PENTRU CARIERA DIDACTICĂ   30 credite 
1 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toti. Formare nivel II-învățământ 

gimnazial. (120 de ore, 30 de credite) 
1 

Managementul comunicării în mediul didactic (Asociația Start pentru Formare)-25 credite 1 

Managementul strategiilor nonformalei n educatie,89 ore, 22 credite 1 

Curs ,,Ghid de bune practici în combaterea bullying-ului‖; 2 

„Învață să predai asincron‖ 12 ore. Curs în format eLearning și Webinar(furnizor EduMagic 

Solutions) 
1 

Folosește tabla interactivă virtuală Vboard‖ 12 ore. Curs în format eLearning și Webinar 

(furnizor EduMagic Solutions) 
2 

„Învățarea   prin   joc-soluții   inovatoare   în   educație‖-   14   ore   curs   și   aplicații   

(furnizorEduMagic Solutions) 
1 

Mentori pentru elevii noștri -SELLification 1 

Curs "Dezvoltarea Creativității în sala de clasă"’ 2 
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Obiceiurile Educatorilor de Succes -SELLification 1 

Leadership în Educație- SELLification 1 

Starea de Bine a Educatorului 1 

Inteligența Emoțională în Actul de Predare- SELLification 1 

Condimentează Lecția! Elemente captivante pentru orice lecție, 1 

Cum să faci din GDPR aliatul tău, ca profesor sau director de școală, 1 

Tehnici simple de managementul timpului- SELLification 1 

Cum devenim Mentori pentru Elevii noștri -SELLification 1 

Pachetul Anti-Bullying - 46 ore 1 

Reziliența: Cum sa fim Puternici si Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri -SELLification 1 

Elevul tău este un Geniu! -SELLification 1 

Excelența în Cariera de Dascăl -SELLification 1 

curs ,, Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP‖ – organizator SELLification 2 

Curs ,,Dezvoltarea personală în școli’’; 5 

cursul "Balance-gestionarea emoțiilor și stresului" 3 

cursul ―Structura unei povești care captează atenția de la început până la sfârșit‖ organizat 

de Atelier de cuvinte Timișoara 
3 

cursul ―Cum îți dezvolți spontaneitatea‖ organizat de Atelier de cuvinte Timișoara 1 

cursul ― Proiectul Clasa Deschisă – Castigă 2 ore pe zi! 7 tehnici simple de managementul 

timpului‖ organizat de Sellification.org 
1 

Managementul   modern   in   educatie   ―Scoala   din   vacanta-Cum   ramanem   conectati   

cu   educatia‖-webinar,edumeneger,60 minute,31.08.2021; 
1 

‖Dependenta   de   substante   la   adolescent‖-atelier   de   formare   si   educatie 

parentala,7.10.2021,implementat de Federatia Nonguvernamentala pentru copil 
2 

‖ Proiectul Clasa Deschisa – Cum sa primesti si sa oferi Feedback de Ajutor‖, SC 

SELLification SRL, 3 ore 
2 

Strategii de prevenire a discriminării și violenței asupra copiilor  (Asociația Dascălii 

Emeriți-24 ore 
1 

Programul de formare "Competențe informatice în educație prin aplicații online" contine 3 

cursuri: Utilizarea platformei SIIIR-48 ore, Contabilitate bugetara-24 ore si Utilizarea 

aplicatiei Edusal-24 ore;  

1 

Curs de imprimare 3D si CNC (computer numerical control) - 32 ore 1 

Programul de formare "Competente digitale prin aplicatii practice in Excel" contine 2 

module: Modul 1. Microsoft Office Excel -24 ore si Modul 2. Foi de calcul Google -24 ore 
1 

Educație interculturală (Agenția de dezvoltare comunitară ,,Împreună‖) 1 

Modalități practice de combatere a violenței și gestionarea conflictelor dintre elevi  

( 22.02 – 06.03.2022/ 64 h), Organizatori: CCD Botoșani & Asociația Învățătorilor din județul 

Bacău 

1 

Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării 

la susținerea concursului national de ocupare a posturilor vacante/Tehnic, (Curs 

TITULARIZARE_DEF_2022 –Formator: Ciuchi Mihaela Liliana) 

1 

Intalniri metodice online pentru bibliotecari-12 ore 1 

Cadrele didactice din şcoala noastră au participat la simpozioane,conferinte, webinarii, 

în proiecte ERASMUS+, au publicat lucrări în reviste de specialitate, în documentele comisiei 

de perfecţionare/formare continuă fiind menţionate următoarele :  
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Participări simpozioane /conferințe/ webinarii/ proiecte educationale  

SIMPOZIOANE 

Simpozion Internațional,,Medierea școlară’’-Ziua internaționala pentru nonviolența în școală’’; 

Simpozionul Internațional "Competențe Europene în Educație și Formare Profesională – Metoda CLIL 

– Content and Language Integrated Learning"Atelier-,,Povești reflexive despre mentorat‖; 

Simpozionul Național “Cei șapte ani de acasă!”,Rolul părinților și al școlii în educația 

copiilor,martie 2022 

Simpozionul județean finalizat cu concurs  Primăvară și creație –ediția V din 30 mai 2022 înscris în 

CAEJ,poziția 121, organizat deColegiul Economic al Banatului Montan Reșița 

 

CONFERINTE 
Conferința științifică Internațională ,,Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor 

reale(STEAM), din 29-30 octombrie 2021, organizată de către Universitatea de Stat din Tiraspol 

Conferința Internațională „Educație online fără hotare‖,ediția 2022 desfășurată în perioada 5-8 iulie 

2022, 12 ore 

Conferința Internațională ,,Atlasul profesiilor și competențelor în domeniul înverzirii urbane’’; 

Conferința internațională Învățarea prin joc (Centrul de educație digitală EDUMAGIC) 

Conferința internațională Fischer International 

Conferința Științifică Națională cu participare Internațională (NSCIP) 2021 „EDUCAȚIA DIN 

PERSPECTIVA CONCEPTULUI CLASA VIITORULUI‖,ediția a doua; 

Conferința Națională ,,Profesor, o meserie pentru viitor’’; 

Conferințele științifice INOVALIMENT,,Soluții inteligente împotriva risipei alimentare’’; 

Conferință online National Geographic Learning; 

19th Pan-EU Conference on Digital Education; 

Conferința Educație pentru Starea de Bine„Starea de Bine în școli începe la Cluj!‖; 

20th Pan-European Conference on Digital Education.; 

OUP ELT Conference:Advancing Knowledge and Learning (SEE).; 

26th Pan-EU Conference on Digital Education; 

Seminarul international Educatia STEM si meseriile viitorului 

evenimentul de lansare a ghidului de utilizare a bibliotecii digitale Educatie online organizat de 

primăria Chișinău 

Conferința Le système éducatif français et l’insertion professionnelle (ISJ Bacău, Formator: Jean 

Rivera) 

Conferința Le Jour du Prof de Francais, FIPF 

Conferința internațională La Francophonie, n’est pas qu’un simple partage d’une langue, ARPF 

 

WEBINARII 

"Educația la timpul prezent - Webinar V - Susanne Matthes" ; 

"Educația la timpul prezent - Webinar VI – Adina Rosetti" ; 

Webinar ,,Folosește tabla virtuală interactivă Vboard la clasă și la distanță’’; 

Webinar: Elevul. Mental și emoțional prezent în clasă.; 

"Educația la timpul prezent - Webinar VII – Oportunități oferite de programul Erasmus+ pentru școli; 

Webinar-Platforma Gamilab.com;  

Webinar-Diseminare proiect Erasmus+KA1,,Școala ta este prietenoasă și sigură’’(STEPS); 

Eveniment de lansare a ghidului de utilizare a bibliotecii digitale educatie online; 

Webinar,,Predarea bazată pe atașament‖; 

Webinar „Educație bazată pe curiozitate‖; 

Webinar ,,Cum îmbunătățim învățarea și relaționarea profesor – elev prin cunoaștere de sine’’ ; 

"Cum ne putem apăra de știrile false, ce trebuie să știm despre ele? Democrația în epoca fakenews"; 

Atelier ,,Profesorul- cel mai important antrenor din viața unui copil’’; 

Webinarii „Bun venit la școală!‖, „Improvizația, posibilă metodă în evaluarea inițială‖ 
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Sesiune de formare continuă. Tema:Plagiat - ce poate fi considerat plagiat în procesul educational; 

,,Educarea tinerilor în domeniul legislatiei muncii, o coordonată importantă în vederea stimulării și 

consolidării competitivității. - ȘTIU și APLIC‖;; 

Seminarul de dezvoltare a măiestriei pedagogice (online); 

Atelier-,,Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor’’ 

Proiect Educațional R.E.S.T.A.R.T. ; 

Atelier  - Predare cu Mentalitate Deschisă’"Educația la timpul prezent - Webinar XVII "; 

Workshop:,,Către o școală sustenabilă ideală‖; 

Seminarul de dezvoltare a măiestriei pedagogice (online) ;,,Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 

standardelor educaționale‖; 

Workshop „Tehnologii performante în educație‖; 

Impactul inovatiei in educatie,27.10.2021,comunitatea OSC-Hackhons; 

Importanta prezentei fizice a elevilor la scoala- webinar,edumanager,19.10.2021,2 ore 

Importanta prezentei fizice a elevilor la scoala- webinar,edumanager,19.10.2021,2 ore 

 ―Soluții   digitale   pentru   managementul   școlar‖,edumanager,1h   30   minute,    

,,Creează   lecții   atractive   de   chimie‖   (3-10.03.2022)   SC   ACSA   SCICONSULTING SRL 

„Importanța educației pentru sănătate și prevenție‖ organizat de Edumanager.ro 

―Lecția de tip atelier-Imperativ curricular aici și acum‖,20 ore.26-30 iulie 2022, 

Management modern în educație (edumanager.ro) 

Management de proiect, parteneriate și bune practici la nivel național și european 

Achiziții publice, prevenirea și sancționarea neregulilor, în contextul achizițiilor publice 

 

Webinarii 

 16.09.2021 Moving up to B1 Preliminary for Schools-the next level, Cambridge Assessment English 

 14.10.2021 Why take Computer-Based Cambridge English Qualifications, Cambridge Assessment English 

 11.11.2021 Lesson planning for young learners and how to use exam support materials effectively, Cambridge Assessment 

English 

 03.12.2021 Shakespeare School, CELTA Training Division-webinar 

 24 Feb 2022 Webinar Cambridge Assessment: Developing Speking skills for B1 and B2: A focus on pronunciation 

 25 martie 2022, Cambridge Assessment English, All About Teaching, 3 ore 

 7aprilie 2022, Cambridge Assessment English, Developing and assessing speaking skills for young learners, 1 h 

 21 iunie 2022, Cambridge Assessment English, Developing and assessing Writing Skills for B2 First for Schools, 1 h 

 

 

Webinariile Institutului Francez din Paris: Les petits penseurs, Les medias en classe de francais, Le dictionnaire des francophones 

et son utilisation en classe, La bande dessinee en classe de FLE, "Alors on chante" : la chanson en classe de FLE, Ludifier les 

apprentissages en classe de FLE, L'évaluation positive : démarches et outils 

-webinarul Comment intégrer le numérique dans nos pratiques pédagogiques (EtrePROF) 

-webinarul Pépites Internationales (IFprofs : la communauté de l'éducation en français) 

-webinariile Comment travailler la compétence phonétique en classe de FLE avec nos apprenants ? Dynamisons le FLE pour 

adolescents ! Apprendre avec gourmandise : Macaron, la solution pour les pré-adolescents ! (CLE International) 

-webinariile  Jeux pour développer les compétences sociales à l’école, Le Jeu de Société en classe de Français Langue étrangère 

(Didacto) 

-webinarul [DIDIER FLE ROUMANIE] Edito A1 - nouvelle version 100% inédite + préparation aux examens "DELF" 

-webinarul Integrer les notions d'egalite femmes-hommes a son enseignement (Institutul francez București) 

-webinariile: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe, How school teachers can support 

students in catching up, Teachers' training and professional development on inclusive education (School Education Gateway)  

-webinariile FEE Why should we care about biodiversity?, Adaptation and Climate Resilience in Schools and Educational 

Settings 

-Global Action Days #MyActionsMatter 

-webinarul EDEN How can we transform e-Learning practices through capacity building? 
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-webinarul ROSE Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor 

-webinariile Cum susținem învățarea?, Cum reușesc copiii? Perseverența, Cum reușesc copiii? Încrederea în sine (Teach for 

Romania) 

-webinariile SuperTeach "Sufrageria cu bune practici", Atelier 2h - Predare cu Mentalitate Deschisă. 

 

Proiectul educațional „Combaterea bullyingului in școală!‖,ediția a III-a,noiembrie2021-iunie 

2022,organizat de Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu‖ ,Fetești-Ialomița 

Proiectul „1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană‖inițiat   de   Ambasada   Germaniei   în   

România   și   organizat   de   Complexul   EducaționalLaude-Reut și Ambasada Israelului în România 

 

Școala  de vară Leadership & Participation - Cluburile HoltIS – Sucevița2022 

 

Concursul Internațional ‖Diversitate Culturală în Spațiul Geografic European‖, Volumul cu ISBN 

978-606-13-6931-7  lucrare "IMPLICAŢIILE ȊNVĂŢĂMÂNTULUI ONLINE ASUPRA 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV" 

 

Mobilitati de formare profesionala in tara si in strainatate prin programul ERASMUS+: 

ERASMUS+VET, KA102, „Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea 

financiară, economică și administrarea afacerii‖, acronim Use Soft FEBA, prin contractul de finanțare 

2020-1-RO01-KA102-078926, Onești, România – Salamanca, Spania.  

Scopul proiectului - dezvoltarea dimensiunii europene de formare VET inițială a elevilor în utilizarea 

softurilor pentru gestiunea economică și administrarea unei afaceri, dar și protecția minorilor si a 

persoanelor vulnerabile în stagiile de practică. 

 

Activitatea publicistica 

CARTI SI REVISTE CU ISSN/ ISBN 

RESURSE RED 

Revista Internationala„Innovative Approaches in Teaching Activities‖, Nr 2, Noiembrie 2021, 

ISSN 2784-0492,publicare articol „Corectarea moderată a greșelilor în cadrul orelor de limba engleză‖ 

Articol în revista  „Evaluarea în învățământul preuniversitar-între online și tradițional‖;   

Articol în revista    ―Esențial în educație‖, Promovarea imaginii școlii,nr.2,februarie 2022;    -

Lavinia Sarca Jugaru 

 

Articolul ,,Promovarea imaginii școlii-Școala mea‖ în comunitate în revista Esențial în educație, nr.4, 

aprilie 2022, ISSN 2458-0511, ISSN-L 2067-2675-Mihaela Voicu 

 

Articolul ,,Ce am învățat de la un strugure?‖ în volumul cu ISBNPrimăvară și creație –Autodisciplina 

prin inteligența sentimentelor .ISBN 978-606-8981-94-9-  Gabriela Kelemen 

 

 Articol ‖Noțiuni introductive despre imprimarea 3D" - Revista Anotimpul Adolescenței nr. 11 - ISSN 

2247 – 6458      Roxana Badea 

 

PUBLICATII 

Au fost publicate CĂRŢILE:  

Moisa L. 

  Am publicat auxiliarul curricular „Materiale și semifabricate necesare executării pieselor prin 

operații de lăcătușerie‖ ISBN 978-606-074-926-4 

Am publicat auxiliarul curricular „Teme rezolvate pentru examen‖ ISBN 978-606-074-796-3 

Pantelimon D. 

Am publicat 2 auxiliare curriculare  Dom. protecția mediului- cl. a –X-a 

- Poluarea și protecția mediului- partea I 

- Măsurarea mărimilor tehnice 
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1.4.4 Activități extracurriculare 

Activitatea educativă şi extra-curriculară în anul şcolar 2021 - 2022 a vizat crearea unei 

interacţiuni complexe între cunoştinţe, valori, atitudini și comportamente, educarea sistematică a 

elevilor în scopul cunoaşterii valorilor ce întemeiază normele sociale, formarea unei conduite moral – 

civice care să răspundă cerinţelor actuale ale societăţii româneşti, dezvoltarea activităţilor la nivel 

european, realizarea unei activităţi educative care să corespundă cerinţelor standardelor de calitate în 

educaţie.  

         Aceste obiective au fost realizate conform Calendarului stabilit la începutul anului şcolar şi 

conform tematicii proiectate în acord cu membrii comisiilor educative extra-curriculare, a comisiilor 

permanente, temporare și ocazionale. De asemenea au fost prevăzute și activități neincluse în 

calendarul stabilit inițial, derulate la inițiativa comunității locale sau a diverselor ONG-uri.  

      În anul școlar 2021-2022 au fost organizate diverse activități, proiecte și concursuri în cadrul 

programului Eco-Şcoală precum și în cadrul diverselor comisii educative extracurriculare care 

funcționează la nivelul școlii: Comisia pentru voluntariat, responsabil: prof. Volmer Adina, 

Sărbătorirea evenimentelor istorice, cinstirea neamului și activități religioase, responsabil: prof. 

Volmer Adina; Activitatea de creaţie știinţifică şi tehnică, responsabil: prof. Neneciu Rodica; Activităţi 

sportive şi turistice, responsabil prof. Stanciu Sorin ; Informare și documentare proiecte europene și 

educarea spiritului românesc în context european și mondial, responsabil: prof. Sandu Ionela, 

Sărbătorirea evenimentelor, aniversărilor, responsabil: prof. Berescu Diana, Revista şcolii, 

responsabil: prof. Fechet Daniela; Comisia pentru mass-media, responsabil:prof. Zahra Margareta, 

Comitetul ECO-ŞCOALĂ, responsabil: prof. Băncilă Ana Mirela, Comitetul pentru atelierul de creaţie 

şi educaţie creştină OMENIA, responsabil: prof. Kelemen Pal Gabriela etc.. 

Elevii şcolii au participat la numeroase activități în cadrul proiectelor derulate în școală, în comunitate, 

la nivel local, național, global şi european, cât și la activităţi pe tematici date,precum :„Săptămâna 

Globală a Educaţiei‖, „Săptămâna Europeană a Tineretului‖, ,,Ziua Europei‖, „Săptămâna Naţională a 

Voluntariatului‖ etc., cât şi la competiţii sportive interşcolare.  

            În   săptămâna Europeană a Mobilității,  sub motto-ul ,,Fă mișcare. Rămâi sănătos.‖o parte din 

elevii școlii noastre au participat la activități legate de siguranța și sănătatea prin mobilitate durabilă 

prin intermediul cărora s-a încercat să fie ajutați să conștientizeze faptul că modul de viață ne 

influențează direct sănătatea și că abordarea unui stil de viață sănătos, prin alimentație corectă, prin 

mișcare zilnică, ar fi primul pas. 

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Eco-școala din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖ Onești a fost 

gazda unor manifestări menite să concentreze atenția comunității asupra problemelor legate de această 

resursă atât de valoroasă și necesară vieții pe Pământ. Sub titlul „ Ape subterane – Să facem vizibil 

invizibilul ‖, elevii Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖ Onești, au realizat machete, desene, 

prezentări și experimente practice, cu ecou asupra cunoașterii și înțelegerii rolului vital al apelor 

subterane legat de sistemele de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la 

schimbările climatice, participanți fiind elevi, cadre didactice și reprezentanți ai compartimentelor de 

specialitate din cadrul Primăriei municipiului Onești. Pe lângă aceste activități, au fost distribuite fly-

ere informative către cetățeni și de asemeni au fost organizate acțiuni de ecologizare a albiilor râurilor 

pe diverse tronsoane de pe raza municipiului Onești. 

   Activitățile  extracurriculare desfășurate  de elevii colegiului sub coordonarea profesorilor au avut 

tematici dedicate și Zilei  Internaționale a  Protecției Stratului de Ozon ,Zilei Mondiale a Alimentației, 

Zilei Mondiale a Drepturilor Omului  în colaborare cu UNICEF România Zilei Mondială a Zonelor 

umede –în colaborare cu APM Bacău, Zilei Mondiale a Apei etc. 

Activitățile dedicate sărbătoririi Ziulei  Naționale a României au fost marcate prin depunerea de 

coroane la Monumentul Regina Maria din Onești, recitări de  poezii, eseuri scrise de elevi vizionări de 

PPT . 

     În vederea educației pentru un stil de viață sănătos  au fost realizate o serie de activități pe teme 

variate cu scopul formării  unui stil de viaţă sănătos(stil de viaţă sănătos -,,Fructe versus alimente 

procesate‖; alimente pentru o memorie excelentă; reducerea risipei alimentare; prevenirea consumului 

de substanţe dăunătoare organismului-,,Sănătatea contează!‖, Vitaminele-rol și beneficii‖, ,,Un măr pe 
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zi ține doctorul departe! ‖; concursuri foto  cu teme variate cum ar fi  ,,Bogația toamnei în grădina 

mea!, -,,Beneficiile apei‖-) etc.Ziua mondială a sănătății  a fost marcată  și prin activitatea ,,Tehnici de 

prim ajutor și manevre de primă intervenție în caz de accidente‖. 

          Un rol important  în cadrul activităților extracurriculare a avut  promovarea culturii 

românești,tradițiilor și obiceiurilor populare.În acest sens la nivelul unității de învățământ au fost 

organizate  activități  pe teme variate și  de mare atractivitate pentru elevi și părinți: ‖ Semnificaţiei 

Crăciunului‖, „După datini colindăm‖   „Pe urma paşilor poetului Mihai Eminescu- expoziţie de 

desene, „Iar tu, Hyperion, rămâi‖, „Din nou în lumea lui Eminescu‖ , Concursul Național de Creație 

„Iulia Hasdeu‖ și Concursul Internațional „Diversitate în Context European‖ etc. 

       Activitățile  de voluntariat și SNAC  au avut  scopul de a iniția programe de Acțiune Comunitară 

între voluntarii din școală pe de o parte și  persoane aflate în dificultate, pe de altă parte dar și formarea 

unor atitudini pozitive față de mediu și sociatate în general. 

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, Comisia pentru voluntariat din Colegiul Tehnic  Gheorghe 

Asachi,  a desfăşurat cu participarea şi implicarea activă aelevilor şi a cadrelor didactice ale şcolii, o 

serie de activităţi şi proiecte caritabile, în care au fost implicate afectiv, motivaţional şi conştient  elevii 

şcolii şi  parteneri implicaţi în educaţie şi formare. 

Prin  acțiunile de voluntariat derulate la noi în şcoală,  s-a urmărit  formarea şi  dezvoltarea  unui  

comportament prosocial  prin sprijinirea  semenilor din punct de vedere material şi emoţional. 

Totodată   s-a urmărit  formarea de  abilități și  acumularea de cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În cadrul Comisisi pentru voluntariat  au fost iniţiate o serie de  proiecte, s-au încheiat parteneriate, 

contracte de sponsorizare şi s-au desfăşurat activităţi extracurriculare cu  caracter social, civic şi  

umanitar: activități desfășurate cu Asociația ― Sfânta familie din Nazaret ‖ , Proiectul Empowering 

Youth Academy derulat, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, activități de voluntariat pentru  

achiziţionarea de produse alimentare, care au fost donate  Fundaţiei ― Împreună pe calea vieţii‖ –

centrul Oaza; au fost dăruite dulciuri şi  jucării copiilor din Grădiniţă „ Năzdravanii‖în cadrul 

activităţii caritabile ‖Donează din suflet! Alege să ajuți!‖ etc. 

Activitățile de  voluntariat pentru mediu  au fost desfășurate în colaborare cu Primăria Onești 

şi au vizat fie realizarea unor campanii de plantare de arbori  pe domeniul public fie colectare de 

deşeuri.   

În anul școlar 2021-2022 s-a reorganizat activitatea Atelierului de creație și de educație creștină 

“OMENIA”. Printre activitățile organizate de Atelierului de creație și de educație creștină “OMENIA”. 

amintim: activități în colaborare cu Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena –Onești, respectiv 

Tg.Ocna:,activități  de amenajare a unor edificii creștine-Troiţa Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori ai 

Neamului românesc  îndemn la  cinstirea Sfintei Cruci şi purtarea  crucii din viaţa noastră – îngrijirea  

și reamenajarea parcului Troiței și concepere și distribuire de fluturași cu  un cuvânt de folos;Sfinţii 

protectori ai Moldovei şi ai României –Sf.Cuv.Parascheva ; Pe urmele Martirilor şi Mărturisitorilor  

români din Transilvania  ;Bucuria de a fi român –depunere de flori la Troița Sfinților Mărturisitori și 

concepere mesaje desenate de elevi; Învățătorii Sf.Trei Ierarhi și învățăturile lor –activități dedicate 

Hramului Capelei, pregătire TeDeum ,distribuire fluturași ,cu participarea elevilor din diferite clase ale 

colegiului. În cadrul Atelierului de creaație  s-a inițiat și realizat colectarea de fonduri pentru 

procurarea de produse făcute  donații către Așezământul social Sf.Voievod Ștefan cel Mare –Hârja, cu 

ajutorul elevilor și a părinților. 

           Mass-media are un rol informativ şi important în viaţa adolescenţilor, deoarece aceştia sunt 

dornici de cunoaştere şi învăţare, iar prin intermediul mass - mediei care este prezentă în societate prin 

internet, televiziune, radio, ziare, ei îşi pot satisfacn be dorinţa de cunoaştere. 

    Pentru unii adolescenţi, influenţa mass - mediei este foarte importantă, pentru că tinerii îşi pot forma 

stilul de viaţă după anumite exemple pozitive din mass - media. Ei încearcă să îşi formeze un profil de 

om matur după exemplul celor din mass - media. 
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 În contextul pandemiei generate de COVID-19 si a invatarii online, intervențiile radio de la 

școală nu au mai fost posibile. In schimb s-a mentinut activă pagina de facebook a scolii. Prin 

intermediul acesteia, informatiile și  materialele in interesul elevilor, au ajuns la aceștia.  

         În spaţiul bibliotecii au fost derulate  numeroase activităţi extracurriculare realizate în colaborare 

cu cadrele didactice ale şcolii şi elevi, şi cu acest prilej colecţiile bibliotecii au fost  puse în evidenţă, 

prin expoziţii tematice realizate cu diferite ocazii: aniversări de autori , Ziua Europei,  Ziua 

internaţională a Teatrului, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, Ziua Unirii. Spaţiul de 

primire din bibliotecă a fost îmogăţit  în urma activităţilor desfăşurate de elevi  prin realizarea unor 

expoziţii cu lucrări ale elevilor. Tot spaţiul de lectură din biblioteca a servit ca loc de desfăşurare a 

anumitor activităţi de promovare a bibliotecii şi a imaginii şcolii  . Activităţile din cadrul clubului fac 

parte din proiectul educaţional cu acelaşi nume derulat în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu 

Rosetti din Oneşti. 

          Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ a  implementat  proiectul Erasmus+VET finanțat prin 

contractul numărul 2020-1-RO01-KA001-KA102-078926, „Practică europeană în utilizarea softurilor 

de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii‖/ European VET stages 

for specialized software for financial, economics and business administration, acronim Use Soft 

FEBA.  

Grupul țintă   VET learners a fost  format din 30 elevi de cls. a XI-a calificarea profesională: Tehnician 

în activități economice, împărțiți în două fluxuri pe doi ani școlari diferiți. 

Durata stagiului de practică a fost de  15 zile pentru domeniul Economic -partener și organizație de 

primire: Tellus Spain SL, Calle San Vicente Ferrer 7, Bajo 4, Spain, Salamanca). 

 În perioada decembrie 2021- februarie 2022 echipa formată din cadre didactice ale colegiului  a 

procedat la scrierea unui nou proiect Erasmus VET, cu  titlul:  „Competențe  europene  în turism și în 

gestiunea afacerii pentru integrarea pe piața muncii în UE‖, EUROPEAN SKILLS IN TOURISM 

AND BUSINESS MANAGEMENT FOR THE INTEGRATION INTO THE LABOR MARKET IN 

EU,  în cadrul Programului  Erasmus+, Acțiunea-cheie 1 –proiect care a devenit căștigător și se va 

desfășura în anul școlar 2022-2023. 

 Un rol important în cadrul activităților extracurriculare au avut și parteneriatele cu diverși operatori 

economici și autoritățile  administrative locale: parteneriate de colaborare cu S.C. CHIMCOMPLEX 

S.A,.și alte firme locale în vederea organizării activității practice ,; activități desfășurate cu Primăria 

Municipiului Onești-compartimentul de protecția mediului (în vederea organizării activității practice 

proiect POCU „Activ în practică! Activ pe piața muncii‖) ,Primăria Municipiului Onești în vederea 

marcării Zilei Mondiale a apei („Să facem invizibilul vizibil‖) și a Zilei biodiversității., parteneriatele 

cu școlile generale, parteneriate cu diverse  firme  ., în vederea proiectării CDL-urilor. 

    La nivelul şcolii au fost organizate şi numeroase activităţi  cu elevii având drept scop  combarerea   

bullyingului  şcolar ,prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală şi prevenirea consumului de substanțe 

nocive dar și  participarea la diferite concursuri şcolare,activităţi de creaţie,sesiuni de referate şi 

comunicări ştiinţifice ,sub  coordonarea  cadrelor didactice.  

     La sfârsitul lunii octombrie s-a desfăşurat membrii comisiei au desfășurat activitatea ,,Te vrem în 

siguranță ―- activitate cu scop preventiv-educativ  cu implicarea reprezentanţilor Poliţiei si 

Jandarmeriei in vederea imbunătăţirii relaţionării si comunicării dintre elevi şi profesori. ,,La violenţă 

nu răspundem cu violenţă" - a fost sfatul avizat al profesorilor care le-au vorbit elevilor despre 

gravitatea actelor de violenţă în şcoala și cum putem preveni agresivitatea verbală si fizică în colegiul 

nostru . 

     Anual se editează revista on-line ,,Anotimpul adolescenței‖, pliante în cadrul unor 

proiecte; ,,Ghidul bobocului‖, ,,Ghidul profesorului boboc‖, pliantul de prezentare al şcolii şi 

pliante/ afişe privind diverse activităţi desfăşurate în şcoală. Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi‖ 

Oneşti  colaborează permanent cu părinţii elevilor/ tutorii legali ai acestora, cu agenţii economici - 

parteneri de formare şi dezvoltare profesională şi inserţie pe piaţa muncii, cu instituţii de învăţământ 

, cu instituţii de cultură, cu instituţii de educaţie civică şi pentru situaţii de risc etc. colaborarea 

având la bază: obiective, grupuri ţintă, planuri de activităţi şi grafice pentru desfăşurarea 

activităţilor/ termene. La activitățile educative participă toți elevii, toate cadrele didactice și 
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personalul didactic auxiliar al școlii. Aceste activități sunt fost consemnate și monitorizate anual în 

,,Jurnalul activităților extra-curriculare‖. ,,Radio –Asachi‖ emite întreg anul școlar grație activității 

voluntare a profesorilor și elevilor. Colaborările au vizat parteneriate  cu agenţi economici pentru 

profesionalizarea elevilor, prin activităţile de practică curentă şi comasată, vizite de lucru pentru a 

urmări modul cum se  aplică noile tehnologii şi materialelor moderne,t ehnica de vârf pentru 

realizarea de produse moderne, campanii de promovare a produselor/tehnologiilor, conform 

graficelor/orarului, adreselor înaintate de şcoală/ agent economic etc. Pentru realizarea activităţilor 

școlre și extrașcolare, principalii colaboratori au fost:  

                               Societatea Sediu 

SC MARISERG SRL Oneşti 

SC CHIMCOMPLEX SA Oneşti 

 II BENEA N IONELIA Oneşti 

SC BONAVENTURA TRAVEL SRL Bacau 

SC AUTOSERVICE CRISCAR SRL Oneşti 

SC MIHOC SRL Oneşti 

SC CNC LEMN GRUP  SRL Oneşti 

SC PRP LEMNART SRL Oneşti 

SC WOOD 2000 SRL  Oneşti 

SC AXI INVEST SRL Oneşti 

SC ONELIM IMPEX SRL Oneşti 

SC SERVOTERM SRL Oneşti 

SC PMV DISTRIBUTION SRL Oituz 

SC LDC TRUST CONSTRUCTII MV SRL Botosani 

SC DMC AG SRL Oneşti 

SC ARIS ELIS CAR SRL Oneşti 

SC GIRONAP PROD SA Oneşti 

SC MOIS CONSTRUCT SRL Tg. Trotuş 

SC COMPUTER SERVICE SRL Oneşti 

SC PRO EFfECT SRL Oneşti 

SC UM SOFT SRL Oneşti 

SC SIF SISTEM SRL Oneşti 

SC DATA TECH SRL Oneşti 

SC INTEGRAL SERV COM SRL Oneşti 

SC MAGIC PRINT SRL Oneşti 

SC SANDU COCIS SRL Oneşti 

SC DUMITON SERVICE SRL Oneşti 

BANCA FIRMELOR DE EXERCIŢIU ROCT TIMIŞOARA Timişoara 

SC NEVILA FASHION SRL Oneşti 

OCOLUL SILVIC CĂIUŢI  Căiuţi 

OCOLUL SILVIC LIVEZI Livezi 

OCOLUL SILVIC MĂNĂSTIREA CAŞIN Caşin 

ELDY FARM Oneşti 

SC HASIMAG SRL Onesti 

SC BUCIUM SRL Onesti 

II PALADE FL.COSMIN Onesti 

SC AVANT GARDE SRL Onesti 

II POPESCU MARIAN CONSTANTIN Onesti 

SC AROMA RISE SA Onesti 

SC LOGOS SERV SRL Onesti 
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PRIMĂRIA ONEŞTI Oneşti 

SC BIANI SERVICE SRL Oneşti 

SC CREATIV TUNING TEAM SERVICE SRL Tg. Trotuş 

SC IRON TREE CONSTRUCT SRL Oneşti 

ORANGE AUTOSERVICE SRL  Oneşti 

SC DENISH BISTRO SRL Oneşti 

SC BROWN CORNER SRL Oneşti 

SC AUTODAN DELIVERY Onești 

IF BELDEA CATALIN Onesti 

SC BRADO INDUSTRY SRL Onești 

SC MECANIC GRUP SRL Onesti 

II STAN MARIEA Berzunti 

SC ORHSERV-888 SRL Onesti 

SC DEDEMAN  AUTOMOBILE SRL Onești 

CS COPIDEM SRL Onești 

SC VITICAM TRUST SRL Oituz 

II IONIȚĂ Helegiu 

SC OLTPLAST SRL Onești 

SC BAVICAUTO SRL Adjud 

SC DELGAZ GRID SA Onești 

SC FLO CAR EXPRES SRL Onești 

SC ENERGO PREST SRL Onești 

SC GEN&IUL TRADING SRL Onești 

SC SCORZA SRL Onești 

SC BARLINEK SRL Onești 

SC AUTO GIS  Onești 

SC CRISTDAN AUTO SRL Onești 

SC SEPHARD CASA SRL Onești 

SC ANDAL CONFORT SRL Onești 

SC INSTALCAM CONSTRUCT SRL Onești 

SC DENISA &RĂZVAN Onesști 

SC ENERGOFANEX SRL Onești 

SC ZECE PLUS SRL Oneşti 

ARPM BACĂU Bacău 

SC LAURA&LUIS CUISINE SRL Onesti 

SC MALL-DOVA CENTER SRL Onesti 

 

1.4.5 Proiecte și programe educative derulate 

În anul școlar 2021-2022 profesorii și elevii colegiului au inițiat și au beneficiat de multe 

proiecte. 

Activitatea educativă şi extracurriculară desfăşurată în anul şcolar 2021- 2022 a vizat:  

 competitivitate profesională;  

 crearea unei interacţiuni complexe între cunoştinţe – valori – atitudini – comportamente;  

 educarea sistematică a elevilor în scopul cunoaşterii valorilor ce întemeiază normele  sociale, 

formării unei conduite moral – civice care să răspundă cerinţelor actuale ale societăţii româneşti;  

 dezvoltarea activităţilor la nivel european, realizarea unei activităţi educative care să corespundă 

cerinţelor standardelor de calitate în educaţie.  

Aceste obiective au fost realizate conform Caledarului stabilit la începutul anului şcolar şi conform 

tematicii proiectate în acord cu membrii Comisiilor educative extracurriculare:  

În anul școlar 2021-2022 au fost organizate diverse activități, proiecte și concursuri în cadrul 

programului Eco-Şcoală precum și în cadrul diverselor comisii educative extracurriculare care 
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funcționează la nivelul școlii: Comisia pentru voluntariat, Sărbătorirea evenimentelor istorice,  

cinstirea neamului și activități religioase, Activitatea de creaţie știinţifică şi tehnică, Activităţi sportive 

şi turistice,Informare și documentare proiecte europene și educarea spiritului românesc în context 

european și mondial, Sărbătorirea evenimentelor, aniversărilor, Revista şcolii,Comisia pentru mass-

media,  Comitetul ECO-ŞCOALĂ, Comitetul pentru atelierul de creaţie şi educaţie creştină OMENIA 

Elevii şcolii au participat la numeroase activități în cadrul proiectelor derulate în școală, în 

comunitate, la nivel local, național, global şi european, cât și la activităţi pe tematici date,precum: 

„Săptămâna Globală a Educaţiei‖, „Săptămâna Europeană a Tineretului‖, ,,Ziua Europei‖, „Săptămâna 

Naţională a Voluntariatului‖ etc., cât şi la competiţii sportive interşcolare.  

În săptămâna Europeană a Mobilității, sub motto-ul ,,Fă mișcare. Rămâi sănătos.‖o parte din 

elevii școlii noastre au participat la activități legate de siguranța și sănătatea prin mobilitate durabilă 

prin intermediul cărora s-a încercat să fie ajutați să conștientizeze faptul că modul de viață ne 

influențează direct sănătatea și că abordarea unui stil de viață sănătos, prin alimentație corectă, prin 

mișcare zilnică, ar fi primul pas.  

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Eco-școala din Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖ Onești a 

fost gazda unor manifestări menite să concentreze atenția comunității asupra problemelor legate de 

această resursă atât de valoroasă și necesară vieții pe Pământ. Sub titlul „ Ape subterane – Să facem 

vizibil invizibilul ‖, elevii Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖ Onești, au realizat machete, desene, 

prezentări și experimente practice, cu ecou asupra cunoașterii și înțelegerii rolului vital al apelor 

subterane legat de sistemele de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme și adaptarea la 

schimbările climatice, participanți fiind elevi, cadre didactice și reprezentanți ai compartimentelor de 

specialitate din cadrul Primăriei municipiului Onești. Pe lângă aceste activități, au fost distribuite fly-

ere informative către cetățeni și de asemeni au fost organizate acțiuni de ecologizare a albiilor râurilor 

pe diverse tronsoane de pe raza municipiului Onești.  

Activitățile extracurriculare desfășurate de elevii colegiului sub coordonarea profesorilor au 

avut tematici dedicate și Zilei Internaționale a Protecției Stratului de Ozon ,Zilei Mondiale a 

Alimentației, Zilei Mondiale a Drepturilor Omului în colaborare cu UNICEF România Zilei Mondială 

a Zonelor umede –în colaborare cu APM Bacău, Zilei Mondiale a Apei etc.  

În vederea educației pentru un stil de viață sănătos au fost realizate o serie de activități pe teme variate 

cu scopul formării unui stil de viaţă sănătos(stil de viaţă sănătos -,,Fructe versus alimente procesate‖; 

alimente pentru o memorie excelentă; reducerea risipei alimentare; prevenirea consumului de substanţe 

dăunătoare organismului-,,Sănătatea contează!‖, Vitaminele-rol și beneficii‖, ,,Un măr pe zi ține 

doctorul departe! ‖; concursuri foto cu teme variate cum ar fi ,,Bogația toamnei în grădina mea!, -

,,Beneficiile apei‖-) etc.Ziua mondială a sănătății a fost marcată și prin activitatea ,,Tehnici de prim 

ajutor și manevre de primă intervenție în caz de accidente‖.  

Un rol important în cadrul activităților extracurriculare a avut promovarea culturii 

românești,tradițiilor și obiceiurilor populare.În acest sens la nivelul unității de învățământ au fost 

organizate activități pe teme variate și de mare atractivitate pentru elevi și părinți: ‖ Semnificaţiei 

Crăciunului‖, „După datini colindăm‖ „Pe urma paşilor poetului Mihai Eminescu- expoziţie de desene, 

„Iar tu, Hyperion, rămâi‖, „Din nou în lumea lui Eminescu‖ , Concursul Național de Creație „Iulia 

Hasdeu‖ și Concursul Internațional „Diversitate în Context European‖ etc.  

Activitățile de voluntariat și SNAC au avut scopul de a iniția programe de Acțiune Comunitară 

între voluntarii din școală pe de o parte și persoane aflate în dificultate, pe de altă parte dar și formarea 

unor atitudini pozitive față de mediu și sociatate în general.  

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, Comisia pentru voluntariat din Colegiul Tehnic 

Gheorghe Asachi, a desfăşurat cu participarea şi implicarea activă aelevilor şi a cadrelor didactice ale 

şcolii, o serie de activităţi şi proiecte caritabile, în care au fost implicate afectiv, motivaţional şi 

conştient elevii şcolii şi parteneri implicaţi în educaţie şi formare.  

Prin acțiunile de voluntariat derulate la noi în şcoală, s-a urmărit formarea şi dezvoltarea unui 

comportament prosocial prin sprijinirea semenilor din punct de vedere material şi emoţional. Totodată 

s-a urmărit formarea de abilități și acumularea de cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.  
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În cadrul Comisisi pentru voluntariat au fost iniţiate o serie de proiecte, s-au încheiat 

parteneriate, contracte de sponsorizare şi s-au desfăşurat activităţi extracurriculare cu caracter social, 

civic şi umanitar: activități desfășurate cu Asociația ― Sfânta familie din Nazaret ‖ , Proiectul 

Empowering Youth Academy derulat, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de 

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, activități de voluntariat pentru 

achiziţionarea de produse alimentare, care au fost donate Fundaţiei ― Împreună pe calea vieţii‖ –centrul 

Oaza; au fost dăruite dulciuri şi jucării copiilor din Grădiniţă „ Năzdravanii‖în cadrul activităţii 

caritabile ‖Donează din suflet! Alege să ajuți!‖ etc.  

Activitățile de voluntariat pentru mediu au fost desfășurate în colaborare cu Primăria Onești 13 şi au 

vizat fie realizarea unor campanii de plantare de arbori pe domeniul public fie colectare de deşeuri.  

În anul școlar 2021-2022 s-a reorganizat activitatea Atelierului de creație și de educație creștină 

―OMENIA‖. Printre activitățile organizate de Atelierului de creație și de educație creștină ―OMENIA‖. 

amintim: activități în colaborare cu Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena –Onești, respectiv 

Tg.Ocna:,activități de amenajare a unor edificii creștine-Troiţa Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori ai 

Neamului românesc îndemn la cinstirea Sfintei Cruci şi purtarea crucii din viaţa noastră – îngrijirea și 

reamenajarea parcului Troiței și concepere și distribuire de fluturași cu un cuvânt de folos;Sfinţii 

protectori ai Moldovei şi ai României –Sf.Cuv.Parascheva ; Pe urmele Martirilor şi Mărturisitorilor 

români din Transilvania; Bucuria de a fi român –depunere de flori la Troița Sfinților Mărturisitori și 

concepere mesaje desenate de elevi; Învățătorii Sf.Trei Ierarhi și învățăturile lor –activități dedicate 

Hramului Capelei, pregătire TeDeum ,distribuire fluturași ,cu participarea elevilor din diferite clase ale 

colegiului. În cadrul Atelierului de creație s-a inițiat și realizat colectarea de fonduri pentru procurarea 

de produse făcute donații către Așezământul social Sf.Voievod Ștefan cel Mare –Hârja, cu ajutorul 

elevilor și a părinților.  

Mass-media are un rol informativ şi important în viaţa adolescenţilor, deoarece aceştia sunt 

dornici de cunoaştere şi învăţare, iar prin intermediul mass - mediei care este prezentă în societate prin 

internet, televiziune, radio, ziare, ei îşi pot satisfacn be dorinţa de cunoaştere.  

Pentru unii adolescenţi, influenţa mass - mediei este foarte importantă, pentru că tinerii îşi pot 

forma stilul de viaţă după anumite exemple pozitive din mass - media. Ei încearcă să îşi formeze un 

profil de om matur după exemplul celor din mass - media.  

În contextul pandemiei generate de COVID-19 si a invatarii online, intervențiile radio de la 

școală nu au mai fost posibile. In schimb s-a mentinut activă pagina de facebook a scolii. Prin  

intermediul acesteia, informatiile și materialele in interesul elevilor, au ajuns la aceștia.  

În spaţiul bibliotecii au fost derulate numeroase activităţi extracurriculare realizate în colaborare cu 

cadrele didactice ale şcolii şi elevi, şi cu acest prilej colecţiile bibliotecii au fost puse în evidenţă, prin 

expoziţii tematice realizate cu diferite ocazii: aniversări de autori , Ziua Europei, Ziua internaţională a 

Teatrului, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, Ziua Unirii. Spaţiul de primire din bibliotecă 

a fost îmogăţit în urma activităţilor desfăşurate de elevi prin realizarea unor expoziţii cu lucrări ale 

elevilor. Tot spaţiul de lectură din biblioteca a servit ca loc de desfăşurare a anumitor activităţi de 

promovare a bibliotecii şi a imaginii şcolii . Activităţile din cadrul clubului fac parte din proiectul 

educaţional cu acelaşi nume derulat în parteneriat cu Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Oneşti.  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ a implementat proiectul Erasmus+VET finanțat prin  

contractul numărul 2020-1-RO01-KA001-KA102-078926, „Practică europeană în utilizarea softurilor 

de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii‖/ European VET stages 

for specialized software for financial, economics and business administration, acronim Use Soft 

FEBA. Grupul țintă VET learners a fost format din 30 elevi de cls. a XI-a calificarea profesională: 

Tehnician în activități economice, împărțiți în două fluxuri pe doi ani școlari diferiți. Durata stagiului 

de practică a fost de 15 zile pentru domeniul Economic -partener și organizație de primire: Tellus 

Spain SL, Calle San Vicente Ferrer 7, Bajo 4, Spain, Salamanca). În perioada decembrie 2021- 

februarie 2022 echipa formată din cadre didactice ale colegiului a procedat la scrierea unui nou proiect 

Erasmus VET, cu titlul: „Competențe europene în turism și în gestiunea afacerii pentru integrarea pe 

piața muncii în UE‖, EUROPEAN SKILLS IN TOURISM AND BUSINESS MANAGEMENT FOR 
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THE INTEGRATION INTO THE LABOR MARKET IN EU, în cadrul Programului Erasmus+, 

Acțiunea-cheie 1 –proiect care a devenit căștigător și se va desfășura în anul școlar 2022-2023.  

Un rol important în cadrul activităților extracurriculare au avut și parteneriatele cu diverși 

operatori economici și autoritățile administrative locale: parteneriate de colaborare cu S.C. 

CHIMCOMPLEX S.A,.și alte firme locale în vederea organizării activității practice ; activități 

desfășurate cu Primăria Municipiului Onești-compartimentul de protecția mediului (în vederea 

organizării activității practice proiect POCU „Activ în practică! Activ pe piața muncii‖) ,Primăria 

Municipiului Onești în vederea marcării Zilei Mondiale a apei („Să facem invizibilul vizibil‖) și a Zilei 

biodiversității., parteneriatele cu școlile generale, parteneriate cu diverse firme, în vederea proiectării 

CDL-urilor.  

La nivelul şcolii au fost organizate şi numeroase activităţi cu elevii având drept scop 

combarerea bullyingului şcolar ,prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală şi prevenirea consumului 

de substanțe nocive dar și participarea la diferite concursuri şcolare,activităţi de creaţie,sesiuni de 

referate şi comunicări ştiinţifice ,sub coordonarea cadrelor didactice.  

La sfârsitul lunii octombrie s-a desfăşurat membrii comisiei au desfășurat activitatea ,,Te vrem 

în siguranță ―- activitate cu scop preventiv-educativ cu implicarea reprezentanţilor Poliţiei si 

Jandarmeriei in vederea imbunătăţirii relaţionării si comunicării dintre elevi şi profesori. ,,La violenţă 

nu răspundem cu violenţă" - a fost sfatul avizat al profesorilor care le-au vorbit elevilor despre 

gravitatea actelor de violenţă în şcoala și cum putem preveni agresivitatea verbală si fizică în colegiul 

nostru .  

Anual se editează revista on-line ,,Anotimpul adolescenței‖, pliante în cadrul unor 

proiecte; ,,Ghidul bobocului‖, ,,Ghidul profesorului boboc‖, pliantul de prezentare al şcolii şi pliante/ 

afişe privind diverse activităţi desfăşurate în şcoală.  

La activitățile educative participă toți elevii, toate cadrele didactice și personalul didactic 

auxiliar al școlii. Aceste activități sunt fost consemnate și monitorizate anual în ,,Jurnalul activităților 

extracurriculare‖.  

,,Radio –Asachi‖ emite întreg anul școlar grație activității voluntare a profesorilor și  

elevilor.  

 

Colaborări cu 

 Agenţia Judeţeană a Forţelor de Muncă;  

 Colaborări cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti‖;  

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău  

 Asociatia ,,Părinți responsabili pentru viitor‖,  

  Asociatia ,,Junior Achievment România‖,  

  Asociaţia ,,Bucuria celor necăjiţi‖ 70  

 Asociaţia ,,Incluziunea‖  

 Casa de Cultura a sindicatelor Oneşti  

 Centrul Carpato Danubian de Geo-ecologie Bucureşti  

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog  

  Centrul Social ,, ALEXANDRA‖  

  CJAP Bacău  

 Detașamentul de jandarmerie nr 3 Oneşti  

  Ocolul Silvic Livezi, Ocolul Silvic Căiuţi şi Ocolul Silvic M. Caşin,  

  Poliţia Oneşti  

  Primăria Onești  

 Fundația ECDL Romania  

 Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" din Iaşi  

 Universitatea George Bacovia din Bacau 

 BANCA FIRMELOR DE EXERCIŢIU ROCT TIMIŞOARA  
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1.5 Priorități europene 
La 1 iulie 2020, Comisia Europeană a prezentat o agendă ambițioasă pentru a orienta eforturile de 

redresare în urma crizei provocate de COVID-19 în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii 

sociale. Accentul este pus pe competențe și pe EFP(educație și formare profesională). 

În acest context sunt sprijinite și încurajate parteneriatele pentru competențe,perfecționarea și 

recalificarea,precum și autonomizarea învățării pe tot parcursul vieții. 

Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate 

socială și reziliență urmărește să garanteze că le oferă lucrătorilor, tineri și vârstnici deopotrivă, 

competențele necesare pentru a contribui la redresarea UE în urma crizei de COVID-19, precum și 

tranzițiile verzi și digitale, într-un mod echitabil din punct de vedere social. 

 Uniunea Europeană promovează educația și formarea profesională prin:  

Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET) îi ajută pe cursanții din 

cadrul EFP să obțină validarea și recunoașterea competențelor și cunoștințelor dobândite în sisteme și țări 

diferite. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul ECVET.  

Cadrul european de referință pentru asigurarea calității (EQAVET) este un instrument important de 

susținere a statelor membre în promovarea și monitorizarea îmbunătățirii continue a sistemelor EFP, bazat 

pe referințe convenite de comun acord. 

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) Adaptarea educației și formării la era 

digitală reprezintă o importantă iniţiativă a UE în domneiul educţiei  
Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) prezintă viziunea Comisiei Europene pentru o 

educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Este un apel la acțiune pentru o 

cooperare mai strânsă la nivel european pentru a trage concluzii în urma crizei de COVID-19, pe parcursul 

căreia tehnologia este utilizată la un nivel nemaiatins vreodată în domeniul educației și formării a adapta 

sistemele de educație și formare la era digitală.  

Noul plan de acțiune are două priorități strategice:  

1. Promovarea dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță  
Pentru aceasta, este nevoie de infrastructură, conectivitate și echipamente digitale o planificare și o 

dezvoltare eficientă a capacităților digitale, inclusiv capacități organizaționale actualizate profesori și 

formatori motivați și competenți în domeniul digital un conținut educațional de înaltă calitate, instrumente 

accesibile și platforme securizate care respectă standardele de confidențialitate și de etică.  

Măsurile pe care le va urmări Comisia Europeană sunt:  

• Va lansa un dialog strategic cu statele membre ale UE în vederea elaborării unei propuneri de 

recomandare a Consiliului privind factorii favorizanți pentru o educație digitală reușită până în 2022.  

• Va propune o recomandare a Consiliului privind educația online și la distanță pentru învățământul 

primar și secundar. Ar trebui să se pună accentul pe o înțelegere comună la nivelul UE pentru a crea, până 

la sfârșitul anului 2021, condițiile necesare pentru ca formele de educație la distanță, online și mixtă să fie 

eficace, incluzive și motivante.  

• Va elabora un cadru european privind conținutul de educație digitală care se va baza pe 

diversitatea culturală și creativă europeană și va lansa un studiu de fezabilitate privind o posibilă platformă 

europeană de schimb pentru partajarea resurselor online certificate și crearea de legături cu platformele de 

educație existente.  

  • Va sprijini conectivitatea gigabit a școlilor, precum și conectivitatea în școli, va derula acțiuni de 

sensibilizare cu privire la oportunitățile de finanțare în cadrul inițiativei Connectivity4Schools și va 

încuraja statele membre să valorifice la maximum sprijinul UE în ceea ce privește accesul la internet, 

achiziționarea de echipamente digitale și de aplicații și platformele de învățare online.  

• Va sprijini planurile de transformare digitală la toate nivelurile de educație și formare prin 

intermediul proiectelor de cooperare Erasmus. Va încuraja cadrele didactice să facă apel la pedagogia 

digitală și la cunoștințele în domeniu atunci când utilizează instrumentele digitale prin platforma Erasmus 

Teacher Academies și va lansa un instrument online de autoevaluare pentru profesori (SELFIE pentru 

profesori).  

• Va elabora orientări în materie de etică privind inteligența artificială (IA) și utilizarea datelor în 

domeniul predării și învățării pentru cadrele didactice și va sprijini cercetarea și inovarea în acest domeniu 

în cadrul programului Orizont Europa.  

2. Dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală  
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Pentru aceasta, este nevoie de:  

• aptitudini și competențe digitale de bază de la o vârstă fragedă  

• abilități digitale, inclusiv combaterea dezinformării  

• formare în informatică  

• bună cunoaștere și înțelegere a tehnologiilor care necesită o utilizare intensivă a datelor, cum ar fi 

inteligența artificială  

• competențe digitale avansate care pot favoriza creșterea numărului de specialiști în domeniul 

digital și care garantează o reprezentare echilibrată a fetelor și femeilor tinere în studiile și profesiile din 

sectorul digital.  

 

Comisia Europeană se va concentra în următoarele direcţii:  

• Va elabora orientări comune pentru profesori și personalul didactic pentru a promova 

alfabetizarea digitală și pentru a combate dezinformarea prin educație și formare, în colaborare cu 

societatea civilă, cu întreprinderile și operatorii tehnologici europeni, cu organismele de radiodifuziune, cu 

jurnaliști, cu grupul de experți privind educația în domeniul mass-mediei, cu Observatorul european al 

mass-mediei digitale, cu autoritățile naționale, precum și cu părinții, studenții și tinerii.  

• Va actualiza Cadrul european al competențelor digitale pentru a include competențele în domeniul 

IA și al datelor și va sprijini dezvoltarea resurselor pedagogice în domeniul IA pentru școli, organismele 

EFP și alți furnizori de formare.  

• Va crea un certificat european de competențe digitale (EDSC), care să fie recunoscut și acceptat 

de autoritățile naționale, angajatori și alte sectoare în întreaga Europă.  

• Va propune o recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de competențe digitale în 

cadrul educației și formării. Aceasta ar include utilizarea instrumentelor UE pentru a investi în dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice, schimbul de bune practici privind metodele pedagogice în cadrul unei 

formări IT de înaltă calitate și colaborarea cu industria pentru a identifica și actualiza necesitățile în materie 

de competențe pe măsură ce apar.  

• Va încuraja o participare mai largă la studiul internațional privind competențele în domeniul IT 

(ICILS), care reunește datele transnaționale cu privire la competențele digitale ale cursanților și introduce 

un obiectiv UE privind competențele digitale pentru elevi, pentru a reduce, până în 2030, la sub 15 % 

numărul de elevi în vârstă de 13-14 ani care obțin rezultate insuficiente în domeniul competențelor de IT.  

• Va viza dezvoltarea de competențe digitale avansate prin măsuri precum extinderea programului 

Digital Opportunity traineeships la cursanții și ucenicii din domeniul educației și formării profesionale și va 

oferi oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori, formatori și alte categorii de personal 

educațional.  
• Va încuraja participarea femeilor la STIM cu Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) 

și va sprijini coaliția STIM a UE pentru a elabora programe de învățământ superior care să atragă femeile 

în inginerie și TIC, după modelul STIAM (științe, tehnologie, inginerie/mediu, artă, matematică).  

 

1.6 Priorități naționale    
Viziunea de politici publice pleacă de la premisa construirii unei societăți echilibrate, bazate pe 

principii incluzive. Conform acestei viziuni la domeniul educaţiei vor fi implementate o serie de strategii 

menite să facă educaţia captivantă, continuă și coerentă.  

1. Pachetul social garantat pentru educaţie  

 Implementarea unor programe care să asigure condiţii de dezvoltare şi formare a tuturor copiilor, 
de la naştere şi până la majorat.  

 Sprijin acordat părinţilor privind creşterea nou născuţilor, prin asigurarea condiţiilor de integrare a 
copiilor în creşe, respectiv pentru acces în învăţământul preşcolar.  

 Asigurarea unui învățământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la 

modelarea intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă 

medicală, dezvoltare fizică (în cluburi şcolare sportive) şi socio-culturală.  

 Reabilitarea / modernizarea clădirilor școlare pentru ca toate unitățile de învățământ să obțină 

autorizații de funcționare (sanitară și ISU)  
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 Mobilier școlar și dotări didactice (aparatură de laborator, biblioteci) moderne pentru unitățile de 

învățământ preuniversitar  

 

Pachetul Social Garantat pentru Educaţie va fi particularizat în funcţie de o serie de elemente, astfel 

încât să fie garantată egalitatea de şanse, indiferent de statutul social al familiilor din care provine copilul, 

sex, religie, etnie, capacităţi psiho-motorii, etc.  

2. Dezvoltarea sistemului de educație timpurie  

 Construcția a 2.500 de creșe, grădiniţe și unități after-school.  

 Punerea accentului pe partea educativă a îngrijirii copiilor între 0 și 3 ani, prin dezvoltarea 

curriculum-ului, materialelor didactice și formarea profesorilor.  

 

3. Programe de antreprenoriat de la școala primară până la universități  

 Extinderea educației antreprenoriale la toate școlile din România. Pentru elevii care aleg filiera 

vocațională sau pe cea tehnologică, deschiderea unor microintreprinderi (afaceri de familie etc.) 

trebuie să fie principala opțiune. Deși este foarte important să adaptăm învățământul vocațional la 

tradiția economică a unei zone (în sensul existenței angajatorilor acolo), este chiar mai important să 

îi învățăm pe elevi că ei înșiși pot înființa afaceri acolo unde este cerere pentru un serviciu, chiar 

dacă un angajator nu există.  

 Reînființarea/modernizarea atelierelor școlare pentru învățământul profesional și cel tehnologic 

(Perioada 2018-2020).  

 

Obiective:  

 Insuflarea ideii că un absolvent de școală vocațională trebuie să deschidă o afacere;  

 Furnizarea competențelor practice pentru deschiderea unei afaceri;  

 Cultivarea unei perspective internaționale, astfel încât afacerile deschise să lucreze nu doar la nivel 

național, ci să și exporte produse și servicii.  

 Organizarea de concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitare concursurile pot avea 

mai multe forme, în funcție și de ideile mediului de afaceri și de ciclul de studii. Propuneri: 

Stabilirea unui buget pentru afacere, urmată de prezentarea de către elevi a unui plan de 

implementare pentru a maximiza un indicator (profit, impact social, etc); Stabilirea unei propuneri 

tematice, urmată de prezentarea de către elevi a unor propuneri de afacere care să atingă un optim 

perceput de ei între costuri și benefici 

 Înființarea unui Registru Național al Mentorilor Antreprenori  

 Este vorba despre o bază de date publică online care va sta la baza construirii unei rețele de mentori 

voluntari care să ajute școlile în domeniul educației.  

 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale PNR  și  

controlul unei evoluţii prognozate a ratei părăsirii timpurii a şcolii  
Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt:  

1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajate  

3. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu:A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 mil. euro) şi Şcoala de după 

şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei).  

4. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar 

precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională  

5. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale, prin:  

- introducerea învăţământului profesional cu durata de doi ani pentru absolvenţii interesaţi ai clasei a IX-a. 

Pentru anul şcolar 2013/2014, în învăţământul profesional de tip dual sunt înscrişi cca. 13.000 elevi, fiind 

semnate contracte cu peste 2.300 companii care asigură formarea practică a elevilor. Elevii care 

frecventează această formă de învăţământ primesc o bursă lunară de 200 lei. Începând cu anul şcolar 

2014/2015 se introduce învăţământul profesional de tip dual cu durata de 3 ani, pentru care au fost 

finalizate şi adoptate normele metodologice şi planul-cadru de învăţământ;  
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- implementare de programe formare a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT), 

finanţate prin proiecte FSE/POS DRU, precum: Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional 

şi tehnic-profil servicii pentru extinderea metodei moderne interactive firma de exerciţiu, formarea cadrelor 

didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale, îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale prin reţele parteneriale.Prin intermediul acestor programe sunt create condiţii pentru 

asigurarea de şanse egale la educaţie pentru elevii proveniţi din grupurile socio-economice defavorizate;  

- prin programul Rechizite şcolare, pentru anul şcolar 2013/2014, au fost acordate  

rechizite şcolare pentru un număr de 722.198 elevi;  

- prin programul Bani de liceu, pentru anul şcolar 2013/2014, au fost acordate burse şcolare unui număr de 

98.602 elevi de liceu;  

- prin programul Euro 200, 21.077 elevi au beneficiat în anul 2013 de sprijin pentru achiziţionarea de 

tehnică de calcul;  

- elevii claselor pregătitoare, I-VIII, precum şi preşcolarii beneficiază de o masă zilnică prin programul 

Cornul şi laptele şi de produse apicole şi fructe, prin programul Mierea şi fructele. 

Legătura cu iniţiativa emblematică „Tineret în mişcare”este asigurată prin acele măsuri care vin în 

întâmpinarea primei direcţii majore de acţiune a acestei iniţiative emblematice şi care vizează susţinerea 

învăţământului profesional şi tehnic, prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, dezvoltarea sistemelor de 

educaţie timpurie şi asigurarea accesului la educaţie pentru grupurilor dezavantajate. 

 

1.7 Obiective și priorități regionale și locale  Cosma 
Planul Local de Acţiune pentru perioada 2020 – 2025, actualizat 2022 îşi propune să contribuie la 

realizarea obiectivului general al Planului de Dezvoltare al Regiunii NE 2014-2020 şi anume: 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. 

În acest context distingem următoarele priorități conform cu obiectivul general:  

 Creșterea calității și accesului la programe de formare profesională în vederea 

adaptării la cerințele pieței muncii 

PRIORITATEA 1 : Îmbunătățirea relevanței sistemului de formare profesională  

Obiective  

O1: Corelarea ofertei ÎPT cu cererea pieței forței de muncă  

O2: Dezvoltarea Parteneriatului Public Privat  

Indicatori de impact: - Creşterea ratei de ocupare a tinerilor cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% 

până în 2020, - Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic și profesional la 60% 

în 2021, 

PRIORITATEA 2: Dezvoltarea sistemelor de asigurare a calității formării profesionale  

Obiective:  

O3: Asigurarea calității sistemului de formare profesională inițială  

O4: Actualizarea instrumentelor de planificare strategică PRAI/PLAI/PAS  

PRIORITATEA 3 : Asigurarea egalității de șanse și accesului la educație  

Indicatori:  

- gradul de satisfacere a solicitărilor OP-95% în 2020 față de 92% 2021  

- creșterea numărului de contracte de parteneriate cu OP la 100 %  

- creșterea implicării OP în elaborarea programelor de formare profesională și CDL la 100%  

Obiective  

O5: Creşterea participării şi facilitarea accesului grupurilor defavorizate la programele de formare 

profesională  

O6: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de Orientare și Consiliere Profesională  

Indicatori de impact:  

- scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii de la 22,5% în 2020 la 10% în 2025  

- scăderea nr. elevi/consilier în vederea îmbunătățirii calității serviciilor OPS  
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2 Analiza nevoilor 
2.1 Analiza mediului extern 

2.1.1 Aspecte demografice 
Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde șase judeţe, unităţi 

administrativ-teritoriale şi unităţi teritorial-statistice de nivel NUTS 3. În cadrul regiunii, ponderea 

județelor după numărul populaţiei rezidente la 1 iulie 2021 era următoarea: Iași 25,3%, Suceava 19,6%, 

Bacău 18,1%, Neamț 13,6%, Botoșani 11,7% şi Vaslui de 11,6%. Ponderea populaţiei rezidente a judeţului 

Bacău în Regiunea NE a înregistrat o scădere de la 18,5% la 1 iulie 2014 la 18,1% la 1 iulie 2021. De fapt, 

singurul judeţ care a înregistrat creştere a populaţiei rezidente în această perioadă a fost judeţul Iaşi (+1,6% 

în anul 2021 față de anul 2014). Judeţul Bacău a cunoscut în această perioadă o scădere a populaţiei 

rezidente cu -5,6% (-34.061 persoane în anul 2021 față de anul 2014), prin urmare şi o reducere a ponderii 

în Regiunea de Nord-Est cu 0,4 puncte procentuale.  

Aceeaşi tendinţă o are şi populaţia după domiciliu din judeţul Bacău. Dacă la nivelul Regiunii de 

Nord-Est aceasta a crescut în ultimii opt ani (anul 2021 față de anul 2014) cu 2,1% (+80.979 persoane), în 

judeţul Bacău a scăzut cu -2,4% (-18.146 persoane). Aceasta, în paralel cu creşterea populaţiei după 

domiciliu din judeţele: Iaşi (+8,3%, respectiv +74.996 persoane), Vaslui (+6,2%, respectiv +29.759 

persoane) şi Suceava (+3,1%, respectiv +22.901 persoane). Ponderea populaţiei după domiciliu din judeţul 

Bacău în total regiune, era de 18,3% la 1 iulie 2021. 

 

 

 
Din păcate, toate judeţele Regiunii de Nord-Est au o populaţie rezidentă mai mică decât 

populaţia după domiciliu, ceea ce înseamnă că regiunea furnizează atât populaţie şcolară cât şi forţă de 

muncă, altor regiuni din ţară sau altor state. La 1 iulie 2021, populaţia rezidentă a Regiunii de Nord-Est 

era cu 838.597 persoane mai mică decât populaţia după domiciliu, ceea ce este similar cu lipsa 

populaţiei unui judeţ foarte mare. Cea mai mare diferenţă dintre populaţia rezidentă şi populaţia după 

domiciliu o cunoaşte judeţul Iaşi (-179.059 persoane), urmat de judeţele: Bacău (-158.502 persoane), 
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Suceava (-145.687 persoane), Vaslui (-140.602 persoane), Neamţ (-129.966 persoane) şi Botoşani (-

84.781 persoane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura pe vârste a populaţiei din regiunea Nord-Est, dar şi din judeţul Bacău, poartă 

amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii 

natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani). În paralel, 

creşterea speranţei de viaţă a determinat creşterea numărului şi ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani 

şi peste).  

Această tendinţă se poate observa urmărind atât datele din tabelele următoare cât şi figurile 

grafice. Un grafic deosebit de relevant în acest sens este piramida vârstelor, în care se poate observa 

atât îmbătrânirea populaţiei, cât şi dezechilibrele existente pe sexe şi diferenţele dintre cele două medii 

de viaţă. 

 

Pentru judeţul Bacău prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la 

orizontul anului 2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei judeţului cu 7,1% (-42,0 

mii locuitori) până în 2025 comparativ cu anul 2010, procent mai mic decât în cazul Regiunii Nord-Est 

(- 8,1%, anexa 1b).  

Până în anul 2025 se prognozează o scădere accentuată a populaţiei din grupa de vârstă de 0-14 

ani, de aproximativ 16,2 mii persoane (-19,7%), dar şi a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-65 ani(-

12,2%). Conform PRAI, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o consolidare relativă a vârstei 

de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă de 

formare continuă pe piaţa muncii – fapt pe care trebuie să-l aibă în vedere unităţile de ÎPT interesate de 

compensarea pierderilor de populaţie şcolară.Astfel, şcolile se pot orienta spre cursuri de scurtă durată 

pentru formarea adulţilor având în vedere baza materială şi personalul didactic calificat, spaţiile 
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şcolare insuficient utilizate (în multe şcoli se învaţă într-un singur schimb), cursuri efectuate în prezent 

de A.J.O.F.M. şi unele O.N.G.-uri sau asociaţii, care din păcate apelează tot la cadrele didactice din 

şcoală, neavând nici pe departe condiţiile materiale de care dispun şcolile, atrag din ce în ce mai mulţi 

şomeri, angajaţi care doresc să se califice la locul de muncă, utilizând în scopul calificării adulţilor 

proiecte europene. Populaţia rezidentă şcolară pe grupe de vârstă, proiectată pe judeţele regiunii în anii 

2030 şi 2060 , reprezentată grafic mai jos, evindeţiază: 
- tendinţa de scădere permanentă a populaţiei de vârstă şcolară la orizontul 2030 – 2060;  

- scăderea cea mai puternică, de 30% se va înregistra la populaţia şcolară în vârstă de 15 – 18 ani, iar cea 

mai mică de 22%, la populaţia şcolară în vârstă de 19 – 23 ani.  

- analizând evoluţie populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară la nivelul ţării putem constată totuşi că, pentru 

judeţul Bacău prognozele nu sunt chiar aşa de pesimiste (la nivel naţional cea mai mare scădere este de 

52%, pe când pentru judeţul Bacău va fi doar de 30%). 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT  
Concluzii Implicaţii  

Declinul demografic general va continua, 

accentuat pentru populaţia tânără (din grupa 0-14 

ani şi 15-19 ani)  

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării 

resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare 

în capitalul uman;  

Reorganizarea reţelei şcolare din perspectiva reducerii 

numărului de elevi.  

Scăderea naturală prognozată a populaţiei tinere 

va fi agravată de migraţia internă şi externă. 

Apare pericolul unui deficit de forţă de muncă 

tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, 

medicină, etc.) precum şi de tineri lucrători cu 

diverse calificări căutate pe piaţa europeană a 

muncii (construcţii, asistenţă socială şi medicală, 

etc.).  

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de 

muncă tinere de a participa la forţa de muncă regională.  

Revigorarea IMM-urilor (al căror număr a scăzut 

îngrijorător după întroducerea impozitului forfetar) şi 

acordarea de facilităţi fiscale tinerilor întreprinzători.  

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a 

activităţilor de informare, orientare şi consiliere, adăugarea 

de noi calificări în oferta educaţională a şcolilor din IPT în 

raport cu cerinţeţe pieţei muncii.  

Reduceri semnificative ale populaţieide vârstă 

şcolară (în 2060 faţă de anul 2014 - 2015):  

6 - 10 ani: ponderea populaţiei scade cu 

26%;  

11 -14 ani: ponderea populaţiei scade cu 

29%;  

15-18 ani: ponderea populaţiei scade  

cu 30%;  

 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:  
• • Optimizarea alocării resurselorfinanciareprin 

concentrarea pregătirii elevilor în şcoli de calitate, în 

paralel cu accederea elevilor în baza unui concurs de 

selecţie organizat de şcoli  

• • Optimizarea ofertei de calificări profesionale 

prin formarea unor consorţii şcolare, care împreună să 

realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, cu  

 

 
19 – 23 ani: ponderea populaţiei scade cu 

22%;  

 

 
• Acoperire teritorială optimă,eliminând 

paralelismele nejustificate, ţintînd noi grupuri (programe 

pentru adulţi)  

 

Îmbătrânire demografică  Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă socială şi 

medicală, construcţii, servicii, comerţ, industrie textilă, 

agricultură.  

Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală)  

Preponderenţa populaţiei domiciliată în mediul 

rural (55,25% din totalul populaţiei judeţului)  

Asigurarea accesului la Î.P.T. în condiţii de calitate şi 

varietate de opţiuni în mediul rural  

Diversitatea şi distribuţia etnică  Educaţie multiculturală. Asigurarea accesului egal la 

educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere 

dificultăţile de constituire a claselor pentru mînorităţile cu 

număr mic de elevi dintr-o zonă). Programe de sprijin 

pentru grupurile etnice dezavantajate  
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De reținut!!! 

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

plan de școlarizare trebuie să includă în analiza și distribuția rețelei aspectele demografice, constatate și 

menționate;  

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

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

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

din grupuri dezavantajate, în sprijinul incluziunii sociale și dezvoltarea conștiinței privind contribuția 

individuală la susținerea societății în procesul de integrare în societate; sunt necesare analize și măsuri 

privind cauzele migrației;  

 

2.1.2 Piața muncii 

Resursele de muncă la 31 decembrie reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de 

ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din 

activităţile economie naţionale. Resursele de muncă includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a 

lucra, precum şi persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate. Conform Balanţei Forţei 

de muncă resursele de muncă de la nivelul judeţului Bacău au înregistrat o scădere continuă în toată 

perioada 2014-2021, ajungând în anul 2021 la un efectiv de 352,0 mii persoane (cu -5,1% faţă de 

finele anului 2014, respectiv cu -19,0 mii persoane mai puţine).  

Populaţia activă civilă caracterizează oferta potenţială de forţă de muncă şi gradul de ocupare a 

populaţiei cuprinzând populaţia ocupată civilă şi şomerii înregistraţi. Analizând atât populaţia activă 

şi ocupată civilă în perioada 2014–2021, se constată că s-a înregistrat o scădere a acestora în perioada 

2014-2016, în mărime absolută, pentru ca perioada 2017-2020 să aducă o revigorare a populaţiei active 

şi ocupate civile, ajungându-se la 215,0 mii persoane, respectiv 203,5 mii persoane în anul 2020. Dar 

criza pandemică COVID și-a pus amprenta asupra evoluției populației active și ocupate, astfel că la 

sfârșitul anului 2021 față de anul 2020 numărul acestora a scăzut cu -13,7% (-29,5 mii persoane) 

respectiv cu -12,2% (-24,9 mii persoane).  

Şomerii înregistraţi la sfârşitul anului 2021 au fost de 6,9 mii persoane, cu 7,9 mii persoane mai 

puţine decât la sfârşitul anului 2014, înregistrându-se, de fapt, un trend descrescător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezentat de raportul, exprimat procentual, dintre 

populaţia ocupată civilă şi resursele de muncă a atins maximul din perioada analizată în anul 2020 

(57,5%).  

Acelaşi model de evoluţie îl regăsim şi în cazul ratei de activitate a resurselor de muncă, 

indicator ce se calculează ca raport, exprimat procentual, dintre populaţia activă civilă şi resursele de 

muncă.  

În perioada 2014-2021, în judeţul Bacău, rata şomajului la sfârşitul anului a avut o evoluţie oscilantă, 

de la un maxim de 6,8% în anul 2014 până la un minim de 3,2% la sfârşitul anului 2021. 
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România a pierdut o parte din populaţia activă a ţării, iar acest lucru va afecta economia, susţin 

specialiştii. Domeniile în care se produce o migrare masivă a forţei de muncă sunt sănătatea, 

învăţământul şi cercetarea. Tot la nivelul ţării, prognoza efectuată de INS la orizontul anului 2060 (fig. 

Nr. 4.4) ne demonstrează că din punct de vedere demografic populaţia României este în continuă 

scădere, iar grupa de vârstă 65 şi peste este singura care înregistrează o creştere, până în anul 2020, 

apoi între 2020 – 2060 urmează o scădere a ponderii acesteia în total populaţie. 
În anul 2021, cele mai multe persoane ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale, conform 

CAEN Rev 2, la nivel de secţiune, în judeţul Bacău au fost în activitatea industria prelucrătoare (20,8%), 

fiind urmată la distanţă de secţiunile: construcţii (16,6%) şi comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (16,6%).  

La polul opus, secţiunile cu cele mai puţine persoane ocupate civile sunt: tranzacţii imobiliare 

(0,4%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,7%) şi 

activităţi de spectacole, culturale şi recreative (0,7%). 
Faţă de anul 2014, cele mai mari scăderi ale populaţiei ocupate civile din judeţul Bacău le regăsim 

în activităţile: agricultură, silvicultură şi pescuit (-64,6%), industria extractivă (-26,3%), intermedieri 

financiare şi asigurări (-12,5%) şi distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare (-10,0%).  

Cele mai mari creşteri faţă de anul 2014 s-au înregistrat în: informaţii şi comunicaţii (+42,9%), 

activităţi profesionale, ştiintifice şi tehnice (+42,1%) şi productia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+33,3%). 
În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe a populaţiei ocupate civile, în întreaga perioadă, efectivul 

persoanelor de sex masculin depăşeşte numeric pe cel de sex feminin. Astfel, din totalul populaţiei ocupate 

civile, la finele anului 2021 în judeţul Bacău, 42,4% au fost femei şi 57,6% bărbaţi.  

Distribuţia populaţiei ocupate civile feminine pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de 

secţiune CAEN Rev. 2 ne arată că din totalul existent la sfârşitul anului 2021 de 75,8 mii persoane de sex 

feminin, cele mai multe se regăsesc în: industria prelucrătoare (22,6%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor (18,2%) şi agricultură, silvicultură şi pescuit (13,6%), iar cele 

mai puţine în: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

(0,3%), industria extractivă (0,3%), tranzacții imobiliare (0,3%) şi distribuţia apei; salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de decontaminare (0,9%). 
Armonizarea Planurilor de şcolarizare cu structura oferteişi proporţional cu nevoile pieţei muncii este o 

necesitate evidenţiată de întreaga analiză, cu următoarele direcţii de acţiune: creşterea ponderii pe domeniul 

tehnic şi scăderea ponderiidomeniului serviciilor, dezvoltarea agriculturii pe termen lung, dezvoltarea 

domeniului construcţii pe termen mediu şi lung. Realizarea de analize la nivel local în PLAI pentru a defini 

mai concret oferta planului de şcolarizareşi consultarea structurilor implicate în dezvoltarea regionalăşi 

locală.  

Actualizarea calificărilor şi curriculumului. Dinamicaeconomiei necesităcalificărişi competenţe 

adecvate cu o mobilitate şi flexibilitate ocupaţională sporită a forţei de muncă. Aceasta presupune:  
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- Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care săpermită flexibilitatea profesionalăşi 

ocupaţională;  

- Actualizarea competenţelorînacelași ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţeiforţei de muncă;  

 

Realizarea de parteneriate. Ponderea crescândă a IMM solicită sistemului IPT unrăspuns adecvat la 

nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse.Acest 

deziderat se poate realiza prin:  

- Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care săpermită flexibilitatea profesionalăşi 

ocupaţională;  

- Actualizarea competenţelorînacelași ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţeiforţei de muncă;  

- Elaborarea CDL în parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local;  
- Dezvoltarea de competenţe care pot asigura căutarea şi/sau crearea propriului loc de muncă 

(ex:competenţe antreprenoriale);  

- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieți;  

- Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţiide ocupare.  

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

standardelor UE: 

Este necesară dezvoltarea de competenţecorespunzătoareprotecţieimediului în cadrul pregătirii tehnice 

generale, pentru toate calificările şi competenţe specializate pentru calificările ce presupun activităţi legate 

de mediu.  

Dezvoltarea mediului rural şi rural - montan:  
În contextul în care,în mediul rural, majoritatea populaţiei este cuprinsăîn agricultură de subzistenta ( punct 

slab) dar corelat cu potenţialul geografic montan, al regiunii (punct tare) se impune realizarea unui program 

coerent de măsuriîneducaţieşi formare profesională, pe următoareledirecţii prioritare:  

- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare strategică în 

IPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul - montan.  

- Iniţierea/dezvoltarea unor şcoli pilot cu profil agromontan, înzestrate cu o bază materială adecvată: fermă 

didactică, ateliere şcoala şi laboratoare – organizate şi dotate corespunzător, din perspectiva agriculturii 

montane şi pluriactivităţii (cu o componenţă de agroturism inclusă); facilităţi de tip campus.  

- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local.  

- Completarea/adaptarea pregătirii la nivelgimnazial din zonele montane prin introducerea unor noţiuni 

generale privind economia ruralului montan, şi aspecte practice de gospodărieşi alimentaţie (la orele de 

educaţie tehnologică / componentă de CDS).  

- Programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate, cu privire la competenţele specifice 

agriculturii montane.  

- Programe de orientare şi consiliere adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan (elevi şi părinţi, tineri 

agricultori).  

- ameliorarea competitivităţii sectorului agricol, alimentar şi forestier din zona montană  

- ameliorarea calităţiiproducţieişi a produselor, adaptarea la normele UE .  

- promovarea produselor lor prin utilizarea logo-urilor acceptate de către UE (ex.: Produsul BIO, Produsul 

tradiţional, Denumirea de origine a produsului–AOP, Identificarea geografică a produsului-IGP)  

Indicatori  Concluzii  

ponderea persoanelor ocupate   
1. domeniul servicii 39,2% din care comerţ 13,3%, 

1,0% hoteluri şi restaurante, 5,5% învăţământ, 4,7% 

sănătate şi asistenţă socială, 3,8% transporturi, 

depozitare, comunicaţii,  

2. domeniul agricultură, silvicultură pescuit - 32,4%  

3. domeniul industrie - 18,2%  

4. domeniul construcţii - 10,2%  

 

Numărul mediu al salariaţilor , pe activităţi ale 

economiei naţionale  

1. Industrie - 29,07% din care Industrie prelucrătoare 

78,4% din total industrie  
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2. Comerţ cu ridicata/amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor 18,64%  

3. Construcţii 8,76%  

4. Învăţământ 10,85%  

5. Sănătate şi asistenţă socială 8,53%  

7. Transport şi depozitare 4,24 %  

8. Administraţie publică 4,33%  

9. Activităţi de servicii administrative, asigurări sociale 

4,01%  

Locuri de muncă vacante  

 
 
• servicii (economic)  

• comerţ (economic)  

• mecanică  

• agricultură  

• construcţii  

• sănătate şi asistenţă socială  

 

Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare 

de absorbție pe piaţa muncii:  

 

 
▪ mecanică,  

▪ construcţii,  

▪ sănătate şi asistenţă socială  

▪ comerţ  

 

Dinamica ocupațiilor pe nivele  
 

Învăţământ profesional şi tehnic: în special şcoala 

profesională, domeniul mecanic, calificarea mecanic 

auto  

Şcoala postliceală: servicii din care asistenţă socială şi 

sănătate, administraţie  

Învăţământul superior: o tendinţă de scădere a locurilor 

de muncă în paralel cu creşterea numărului de şomeri .  

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În 

cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 

iar 60% pentru calificări de nivel 3. 

  

Implicaţiile pentru ÎPT  

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

judeţului, 

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

formare continuă;  

 Dobândirea de competenţe prin asigurarea instruirii practice la agenţi economici,  

 Analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de perspectivă pentru dezvoltarea judeţului;  

 Oferirea de servicii de orientare şi consiliere de la intrarea în sistemul de formare;  

 Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţiica domeniu major de intervenţie în 

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

 Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, a persoanelor provenind 

din grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere socio-economic şi 

expuse riscului de excluziune socială (în special minoritatea romă, tinerii care părăsesc sistemul de 

stat de protecţie a copilului,  
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2.1.3 Activitatea economică 
La nivel de județ relevante sunt următoarele: 

• PIB-ul județean a înregistrat o relativă stagnare în ultimul deceniu, mărind ecartul de dezvoltare față de 

alte județe din țară, în primul ca urmare a sistării activității unor agenți economici importanți, precum 

RAFO, CAROM, SOFERT etc. PIB-ul/locuitor în termeni comparabili ai puterii de cumpărare ajunge la 

doar 35% din media UE-28, context în care județul este una dintre cele mai sărace zone din Uniunea 

Europeană.  

• Antreprenoriatul este slab dezvoltat în județul Bacău, numărul de firme active/1000 de locuitori (18,5) 

fiind inferior mediei naționale și la mai puțin de jumătate față de media UE-  

27. De asemenea, există disparități importante între mediul urban, care concentrează 2/3 dintre companii, și 

cel rural, precum și între municipiul Bacău, care generează 68% din cifra de afaceri totală a județului și 

celelalte orașe.  

• Sectorul IMM reunește aproape peste 99% din totalul agenților economici, însă realizează doar 66% din 

cifra de afaceri. Cu toate acestea, județul Bacău are o structură mai echilibrată a mediului de afaceri în 

comparație cu alte județe dominate de un număr mic de companii mari cu capital străin. Antreprenorii din 

județ sunt exemple de succes la nivel național în domenii precum industria alimentară, comerțul etc.  

• Județul Bacău ocupă o poziție relativ bună (locul 10/42) din perspectiva capitalului străin atras, însă mare 

parte din acesta e imobilizat în compania RAFO Onești, care nu mai este funcțională. Exceptând acest caz 

particular, volumul capitalului atras după 2009 este foarte redus (sub 100 mil. Euro) situație tipică județelor 

din partea de est a țării, dezavantajate de distanța mare față granița de vest. În plus, majoritatea investițiilor 

străine atrase de-a lungul timpului au fost direcționate către domenii cu valoare adăugată scăzută (textile, 

prelucrarea lemnului).  

Caracteristicile principale ale economiei judeţului sunt:  

- serviciile – incluzând comerţul şi transporturile– au ajuns la un nivel de creştere, au început să 

stagneze şi industria cunoaşte o tendinţă ascendentă;  

- trend descrescător al ponderii construcţiilor;  

- suprafaţa agricolă subvalorificată;  

- resurse conexe agriculturii montane nevalorificate;  

- creşterea numărului de firme şi personalul IMM;  

- dinamică încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilorstrăine directe, în mod deosebit în 

industria prelucrătoare, urmată de comerţ, transport, depozitare, comunicaţii.  

Diversitatea activităţilor economice:  

Serviciile: 

• Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani şi devansând 

industria în formarea PIB şi a VBA.  

• În cadrul serviciilor se detaşează:  

- Comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de creştere în viitor;  

- activităţile de servicii pentru firme  

- Turismul: potenţial turistic moderat, dar care poate fi potenţat, potenţial pentru agroturism, 

turism rural.  

- Telecomunicaţiile: importanţă în creştere, accent pe noile tehnologii în telefonia fixă şi 

mobilă (competenţele IT pentru transferul integrat de date, voce şi imagine). 

Industria:  
- Nevoile de creştere a competitivităţii.  

- Tendinţă de reluare a creşterii contribuţiei industriei (valoric şi procentual) la crearea PIB 

judeţean  

Construcţiile  
- Sector în slab declin ce îşi revine greu din cauza presiunilor fiscale impuse de stat şi a reducerii 

drastice a investiţiilor  

Agricultura:  
- Agricultură de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi dezvoltare;  

- Problematica complexă şi stringentă a ruralului montan din perspectiva socio-economică a 

localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile;  
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- Potenţial mare pentru agricultura ecologică;  

- Resurse nevalorificate şi pericolul degenerării zonei montane;  

- Nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii.  

Silvicultura:  
- Necesitatea exploatării şi întreţinerii corecte a fondului forestier.  

Mediul:  
- Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului 

 

2.1.4 Analiza PESTE a mediului extern 

Analizarea mediului extern  a fost realizată în  scopul identificării următoarelor elemente: 

 care sunt politicile şi priorităţile de la nivel naţional, regional şi local şi implicaţiile privind 

obiectivelor si a acțiunilor din şcoală; 

 situația actuală şi previzionată a pieţei muncii şi modul în care va influenţa numărul şi tipul celor 

înscrişi în şcoală; 

 nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii din regiune şi cea de la nivel local pentru 

a ne ajuta să hotărâm ce calificări ar trebui să oferim şi ce competenţe ar trebui dezvoltate; 

 numărul actual şi cel previzionat al absolvenților de gimnaziu din zonă pentru a ne ajuta să aflăm 

dacă şcoala va trebui să răspundă unui număr mare sau unui număr redus de elevi în viitor; 

 care sunt factorii interesaţi şi aşteptările acestora pentru a ne ajuta să adaptăm oferta educaţională 

astfel încât să răspundem aşteptărilor acestora şi să creştem nivelul succesului şi al satisfacţiei 

clienților; 

 care este performanţa şcolii în raport cu performanţele la nivel regional şi local;  

  care sunt parteneri actuali sau potenţiali pentru a putea colabora în atingerea obiectivelor, ţintelor 

şi în realizarea acţiunilor.  

 Context politic 

Politica educaţională a MEC vizează dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în 

educaţie şi pe piaţa muncii prin formare iniţială şi continuă, alocarea unui procent de 6% din PIB 

pentru finanţarea acestui domeniu, aplicarea strategiei „Educaţie şi cercetare pentru societatea 

cunoaşterii‖. 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare în vederea 

stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui sistem naţional unitar de 

standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice pentru reducerea abandonului 

şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului naţional unitar de evaluare la 

standardele internaţionale; alocarea de fonduri pentru investiţii) 

 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor (descentralizare 

financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane) 

 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe competenţe cheie, 

agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul de formare al elevului din perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii; flexibilizarea curriculumului prin CDS şi CDL şi prin libertate 

sporită a profesorului în implementarea curriculumului în interiorul fiecărei discipline; 

individualizarea învăţării) 

 stimularea educaţiei permanente 

 digitalizarea conţinuturilor curriculare. 

Strategia MEN privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea ţintelor 

strategice. Această strategie creează cadrul necesar îmbunătăţirii activităţii didactice la Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Asachi‖, care are drept finalitate formarea unor tineri ce au competenţele cheie 

specifice unei societăţi a cunoaşterii, unei societăţi informaţionale şi democratice. 

Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Local) în problematica finanţării şi 

cea a resurselor materiale. Reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei în Consiliul de Administraţie 

se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi. 
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 Context economic 

 La nivelul oraşului şi zonei se pot concluziona următoarele: 

  Serviciile ocupă cea mai mare pondere în economia zonei, în creştere constantă în 

ultimii ani şi devansând industria. În cadrul serviciilor se detaşează:  

 Comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de 

creştere în viitor ; 

 Activităţile de servicii pentru firme ; 

 Turismul: potenţial turistic foarte ridicat, potenţial pentru agroturism, turism 

rural;  

 Telecomunicaţiile: importanţă în creştere, accent pe noile tehnologii în telefonia 

fixă şi mobilă (competenţele IT pentru transferul întegrat de date, voce şi 

imagine);  

  Industria si constructiile industriale sunt intr-un regres puternic.  

 Agricultura: Agricultură de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi 

dezvoltare 

 Potenţial pentru agricultura ecologică;  

 Resurse nevalorificate şi pericolul degenerării zonelor de deal si montane; 

 Nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii .  

  Silvicultura: Necesitatea exploatării şi întreţinerii corecte a fondului forestier.  

      Mediul: Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului  

Context social 

În anul 2022 la nivel national populaţia activă era de 9069 mii persoane, din care 8689 mii 

persoane ocupate şi 380 mii şomeri *). Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a 

fost de 64,8%. Acest indicator a avut valori mai mari la bărbaţi (73,2%, faţă de 56,2% la femei) şi 

valori mai apropiate pe cele două medii de rezidenţă (65,8%, în mediul urban şi 63,5% în mediul 

rural). Erau ocupaţi 24,7% dintre tineri (15-24 ani) şi 46,3% dintre persoanele vârstnice (55-64 ani).  

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat 

în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade 

şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 

42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost 

de 69,9% la o distanţă de 0,1 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul 

Strategiei Europa 2022. Au fost înregistrate valori mai mari pentru populaţia de sex masculin (78,9% 

faţă de numai 60,6% pentru populaţia de sex feminin) şi pentru persoanele din mediul urban (70,3% 

faţă de 69,3% pentru persoanele din mediul rural).  

Rata şomajului a fost de 4,2%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate a fost de 1,2 puncte 

procentuale (4,7% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii rezidenţiale de 0,9 puncte procentuale 

(4,7% în mediul rural faţă de 3,8% în mediul urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat 

(16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani). Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii 

învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 4,3%, respectiv 5,8%, mai mare 

comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (2,1%).  

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,8%. Ponderea 

persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri a fost de 44,1%. Şomajul pe termen lung a 

înregistrat valori diferențiate pe sexe (47,1% în cazul bărbaţilor şi 38,6% în cazul femeilor), dar destul 

de apropiate pe medii (45,0% în mediul urban şi 43,2% în mediul rural). Pentru tineri (15-24 ani), rata 

şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 9,3%, iar incidenţa şomajului de 

lungă durată în rândul tineretului de 57,2%. 

 Context tehnologic 

În municipiul Oneşti există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă. Există, 

de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor comerciale, de 

transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din municipiu. Un număr 

important de familii au calculator şi posedă acces la Internet.  
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Posibilităţile de comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care 

comunitatea se alimentează constant. 

 Context ecologic 

Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viată se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija fată de generatiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor 

materiale mai eficiente, reciclarea si refolosirea lor. În acest sens scoala noastră participă la programe 

de educatie civică si ecologică initiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (EcoScoala, Să 

învătăm despre pădure, scoala Arborilor, Educatia pentru sănătate). 

 

2.2 Analiza mediului intern 

2.2.1 Predare-învățare 

Procesul de învățământ este, în esență, un proces de comunicare. Dialogul permanent care se 

produce în clasă între profesor și elevi - uneori în mod expres (comunicare verbală), alteori în mod 

tacit (comunicare nonverbală ) - fac ca predarea, învățarea și evaluarea să funcționeze în mod unitar ca 

o  comunicare  pedagogică, continuă. Aceasta a  condus  la necesitatea  de  a le exprima împreună, prin 

sintagma predare-învățare, care se încheie cu evaluarea. 

           Procesul de învățământ este eficient numai atunci cand cele trei activități fundamentale ale sale, 

predarea,învățarea și evaluarea,formează o unitate organică,realizând obiectivele educaționale propuse. 

          In ceea  ce  privește  învățarea - de multe ori și evaluarea, acestea pot avea loc și independent de 

predare. Elevul învață ( se autoinstruiește ) și-și   autoevaluează rezultatele și în afara lecției.De regulă, 

activitatea de învățare se începe și se realizează în clasă, se completează acasă prin studiu individual și 

apoi se evaluează și se continuă în clasă. 

         Activităţile de învăţare din şcoala noastră sunt organizate şi planificate astfel încât să încurajeze 

învăţarea centrată pe elev. Profesorii au rolul de a orienta activităţile de instruire astfel încât acestea să 

fie adaptate într-un grad cât mai înalt stilului de învăţare şi tipului de inteligenţă al fiecărui elev. Pentru 

a realiza învăţarea centrată pe elev profesorii trebuie să cunoască foarte bine elevul, din toate punctele 

de vedere: psihic, socio-cultural, comportamental, iar acesta să dorească să devină un partener 

conştient, informat şi să aibă o contribuţie activă la propria sa formare. De aceea în procesul instructiv 

- educativ elevul este încurajat să fie responsabil de propria sa educaţie prin planificarea procesului de 

învăţare dar mai ales prin identificarea punctelor forte şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de 

învăţare. În cadrul conceptului ICE elevul îşi stabileşte stilul personal de învăţare, iar profesorul 

facilitează formarea capacităţilor de învăţare independentă prin selectarea strategiilor didactice 

adecvate. 

          În procesul de predare - învăţare este esenţial ca profesorii să-şi dezvolte modalităţi eficiente de 

asigurare a unui optim motivaţional al elevilor iar dirijarea procesului instructiv oferă acestora 

posibilitatea de a-şi demonstra competenţele manageriale ale colectivelor de elevi. 

         Construirea strategiilor didactice ţine cont de tipul de învăţare: senzorio-motorie, cognitiv-

intelectuală ori socio-afectivă caracteristică colectivelor de elevi, particularizând situaţiile de învăţare. 

Strategiile de predare cuprind activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care este corelată cu ceea 

ce elevul ştie deja. Având în vedere faptul că învăţarea elevilor poate implica erori, sarcinile de lucru 

stabilite trebuie să fie autentice, stabilite în context cu realitatea și să ofere elevilor posibilitatea de a se 

autoevalua, de a se corecta și de a primi reacţia profesorului. 

        Instruirea diferenţiată înseamnă răspunsul profesorului la necesităţile elevului. Profesorii pot 

diferenţia conţinutul, forma de organizare a procesului de învăţamânt şi metodologia didactică aplicată 

în funcţie de disponibilităţile, interesele şi profilul de învăţare al elevilor .  

        Organizarea diferenţiată şi personalizată a conţinuturilor necesită adaptarea procesului de 

învăţământ la potenţialul intelectual, aptitudinal, la interesele cognitive, la ritmul de învăţare al 

elevului. 

        În organizarea situaţiilor de învăţare se ţine cont de următoarele cerinţe: să aibă la bază o 

proiectare raţională, să se desfaşoare diferenţiat pe an de studiu şi particularităţile psiho-intelectuale ale 

elevilor, învăţarea să fie dinamică şi în concordanţă cu celelalte evenimente ale instruirii, facilitând 

intervenţia optimă a profesorului în acţiunea de integrare a elevului în cele mai adecvate relaţii. 
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       Se utilizează forme variate de activitate: frontală, individuală, lucrul pe grupe de elevi dar cu teme 

diferenţiate pentru activităţi independente astfel încât elevii cu dificultăţi de învăţare sa fie stimulaţi în 

procesul instructiv - educativ iar cei cu abilităţi înalte de învăţare să „descopere‖ cunoştinţele noi. 

        Activitatea frontală are efecte formative pozitive în planul dezvoltării morale a elevilor și al 

integrării lor sociale. Acestea contribuie la realizarea educației intelectuale a elevilor. Există o corelație 

strânsă între activitatea frontală și activitatea pe grupe de elevi și individuală. Activitatea frontală 

pregătește terenul favorabil desfășurării celorlalte două activități, iar pe de altă parte întotdeauna prin 

activitate frontală se dezbat rezultatele activității inviduale sau ale grupelor de elevi, se 

concluzionează, se evidențiază grupele și elevii performanți, se apreciază calitatea muncii depuse. 

         Activitățile individuale includ efectuarea lucrărilor practic-aplicative, efectuarea de lucrări 

experimentale, elaborarea de referate, de proiecte, de materiale didactice, pregătirea și susținerea de 

concursuri școlare, pregătirea pentru examene. 

        Activitățile pe grupe conferă elevilor posibilitatea de a folosi modalități de lucru specifice 

instruirii diferențiate: utilizarea fișelor de activitate, realizarea de proiecte de activitate. Este mai 

eficientă activitatea pe grupe eterogene. În acest caz, rolul esențial îi revine profesorului care 

coordonează întreaga activitate, asigurând o relație optimă dintre caracterul competitiv și cooperativ al 

activității. Pentru realizarea eficienței învățării, profesorul trebuie să cunoască particularitățile 

individuale ale elevilor, aptitudinile, înclinațiile. 

       În organizarea lecţiilor sunt folosite metode şi procedee ce accentuează caracterul formativ al 

învăţării. Se remarcă o preocupare permanentă pentru formarea deprinderilor de activitate 

independentă a elevilor. 

       Se crează fişe individuale cu sarcini de lucru al căror grad de complexitate creşte gradual iar 

nivelul de dificultate este stabilit de profesor în funcţie de potenţialul elevilor. 

       Diferenţierea timpului necesar efectuării sarcinilor conduce la alegerea strategiilor de învăţare pe 

bază de resurse sau învăţarea pas cu pas, pentru ca elevii mai slabi să se bucure de succes, sprijin şi 

încredere de sine. Astfel, elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare, pe 

baza evaluării iniţiale . 

       Pentru profesorii şcolii noastre este important să ofere o gamă largă de strategii didactice pentru ca 

procesul de învăţare să devină creativ, centrat pe elev şi să corespundă stilurilor de învăţare 

individuale. 

       Planurile de lecţie sunt adaptate de către profesorii şcolii în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor şi concepute astfel încât sa asigure atât coerenţa educaţiei cât şi formarea 

capacităţii de transfer al cunoştinţelor la alte domenii de cunoaştere.  

       În şcoala noastră există şi elevi care manifestă un comportament nepotrivit şi dificil atât în clasă 

cât şi în afara acesteia (elevi care distrag atenţia colegilor şi îi deranjează, nu respecta regulamentul 

şcolii, au o atitudine care denota lipsa de motivaţie, nu se pot concentra, nu se implică în activităţile 

clasei, folosesc un limbaj neadecvat). Motivele comportamentului nepotrivit al elevilor sunt diferite: 

condiţiile de acasă, educaţia primită în familie, subaprecierea lor, dificultăţi în stabilirea relaţiilor cu 

ceilalţi. 

        Profesorii încearcă să descopere prin discuţie care sunt motivele comportamentului inadecvat, 

creând o relaţie bună cu aceştia.  

        De asemenea li se explică elevilor şi despre efectul pe care îl are comportamentul lor asupra 

celorlalţi elevi şi vor folosi laudele şi aprecierile pentru aceia care şi-au imbunătăţit atitudinea.   

        Cadrul didactic trebuie să colaboreze şi să lucreze în echipă cu:  

•  toate cadrele didactice care desfaşoară activităţi cu elevii de la aceeaşi clasă; 

•  cadre didactice care au experienţă în proiectarea diferenţiată a învăţării;  

• părinţii elevilor, pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii şi a deveni parteneri în oferirea 

sprijinului suplimentar pentru copii;  

•  consilierul şcolar . 

       Profesorii şi diriginţii au un rol important în prevenirea insuccesului şcolar prin descoperirea 

cauzelor şi stabilirea unor măsuri de ameliorare a discordanţelor apărute între cerinţele instructiv-

educative, pe de o parte, şi posibilităţile fizice şi psihice ale elevului, pe de altă parte. 



 

                                                                                                                                                             
B-dul. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137            E-mail: gsamonesti@yahoo.com         Tel: 0234/314477, 0234/313001               Fax: 0234314477 

 

 
 

41 

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI   

 
COLEGIUL TEHNIC   ”GHEORGHE ASACHI”   ONEȘTI         

       În școala noastră este utilizată platforma e-learning Google Suite for Education. 

       Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

 sincronă, în care profesorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional; acest mod este utilizat în unele situații medicale  

 asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al elevilor, proiecte de colaborare şi 

învăţare la distanţă. 

       Avantajele învățării e-learning sunt: 

 Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 

 Centrare pe elev/participant 

 Elevii pot colabora și învăța împreună 

 Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 

 Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă 

 Materialele pot fi personalizate 

 Posibilitatea modificării informației difuzate 

 Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

 Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 

 Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 

 Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 

 Costuri reduse de distribuție a materialelor 

 Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 

efectuate de către elevi 

 Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației 

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 

 Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi 

     Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

 Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 

 Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 

 Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

 Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

 Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

 Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

 Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a elevului, 

însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și 

accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și 

tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea 

interumană. 

      Învățarea on-line nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de 

informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și 

evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea 

competențelor elevilor. 

 

2.2.2 Materiale și resurse didactice 

În urma proiectului de reabilitare al școlii prin Programul REGIO 2010-2012 spațiile școlare 

și dotările materiale s-au îmbunătățit foarte mult ajungând la standarde europene. 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 38 1994 

2. Cabinete 9 581 

3. Laboratoare 3 168 

4. Ateliere 3 549 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 2 2735 
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6.  Spaţii de circulatie şi recreere (curte, alei, spaţii verzi)  1 12707 

7. Alte spaţii-club elevi, bibliotecă, cancelarii, cabinet 

psiholog, cabinet medical, arhivă, anexe, holuri, etc)  

20 1392 

Biblioteca colegiului favorizează deschiderea şcolii spre lume, accesul la informaţie, 

pluridisciplinaritatea, munca autonomă, dar şi lucrul în echipă. Elevii și profesorii au acces la fondul 

de carte prin împrumut la domiciliu sau consultarea materialelor în sala de lectură. Fondul de carte este 

constituit din 12360 cărți de cultură generală și 1017 cărți de cultură tehnică. Din dotarea bibliotecii 

fac parte un calculator, 1 imprimantă, 5 dischete, 25 casete video și 30 de casete audio. 

  
Nr. bucăţi 

Carte 
Cultura generală 12 360 

Cultură tehnică 1107 

Calculator - 1 

Imprimantă - 1 

CD-uri - 0 

Dischete  - 5 

Televizor - 1 

CD player - 0 

Casete video - 25 

Casete audio - 30 

Radiocasetofon - 0 

Cabinet consiliere psihopedagogică 

Cabinetul are o dotare modernă, cu mobilier ergonomic, intrând în programul de dotare a 

laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică al MEdC prin 

OMEdC 4762/26.07.2006. 

Din dotările cabinetului se pot aminti: calculator şi imprimantă multifuncţională; mobilier de 

birou, modern, ergonomic (două birouri, 5 scaune, 2 fotolii, dulap, etajeră); soft educaţional specific; 

cărţi de specialitate; baterii de teste de aptitudini. 

În anul școlar 2021-2022 au fost achizitionate bateriile de teste chestionar pt evaluarea 

copingului emotional CERQ, instrumente pentru dezvoltarea personala la adolescenti Points of you - 

smart choise ,platforma de orientare si consiliere profesionala  COGNITROM  CAREER PLANNER. 

Cabinete 

 Cabinetele şcolare sunt: Mecanică-dotat cu calculatoare pentru desfăşurarea orelor de aplicaţii 

tip CAD (1), electrotehnică - dotat cu echipamente din resurse proprii (1), informatică - dotate din 

venituri proprii (3), AeL- dotat de MEC prin ISJ Bacău cu platforme informatice în cadrul programului 

SEI în sistem de leasing financiar (1), religie (capelă), geografie (1), biologie (1), discipline economice 

(1), protecţia mediului (1). 

 În acest moment pentru uz didactic în şcoală există calculatoare performante. În condiţiile unei 

exploatări eficiente a acestor laboratoare, fiecare elev are acces la un număr de 2 ore/săptămână la 

calculator şi posibilitatea conectării la Internet. În categoria cabinete intră şi firma de exerciţiu obţinută 

în urma câştigării unui proiect de Grant acordat de MEC prin contractul nr.10779 din 18.07.2007. 

Laboratoare 

 Şcoala dispune de laborator de fizică şi chimie, modernizate în urma programului de 

reabilitare. 

Ateliere 

Atelierele şcolare sunt: Construcţii şi lucrări publice (1), Instalaţii pentru construcţii (1) şi 

Mecanică (2). 

Materiale didactice pentru învăţare 

 Elevii şi profesorii au la dispoziţie manuale care ajută la identificarea sarcinilor cheie, a 

abilităţilor şi a cunoştinţelor necesare. Pe lângă resursele didactice cu care sunt dotate laboratoarele şi 
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cabinetele şcolare sunt incluse o serie de materiale didactice, precum: folii transparente, teste, 

materiale informative, fişe conspect şi formulare de autoevaluare, fişă de descriere a activităţii, fişă de 

feed-back a activităţii. Foarte apreciate de elevi sunt materialele interactive care îi implică pe aceştia în 

utilizarea calculatorului (folosindu-se CD-uri educaţionale) şi a internet-ului. 

În perioada septembrie 2019 – august 2021, în școală s-au făcut următoarele îmbunătățiri: 

1. S-au achiziționat: 

 4 table inteligente (cu videoproiectoare incluse), 

 131 laptop 

 3 calculator 

 3 imprimante/multifuncționale  

 7 videoproiectoare 

 34 tablete 

 47 boxe audio 

 10 webcam 

2. S-au  efectuat   lucrări  de  cablare  a  celor trei  corpuri  de  clădire,  asigurându-se internet în  

toate sălile de curs. 

3. S-au montat camere de supraveghere video în sălile din corpul A și B. 

Achiziții în anul școlar 2021-2022: 

 Calculatoare + monitoare 26 bc 

 Videoproiectoare 4 bc 

 Imprimante/multifuncționale 16 bc 

 Ecrane de proiecție de perete 5 bc + 3 bc electrice 

 Switch rețea 2 bc 

 Router wireless 1 bc 

2.2.3 Analiza rezultatelor anului școlar anterior 

În ceea ce priveşte performanţa şcolară, ca puncte tari menţionăm rezultatele de 100% la 

examenele de certificare a calificării profesionale de nivel 3 şi 4, ceea ce demonstrează o preocupare 

mai mare a elevilor pentru propria evoluţie. 

Un aspect care trebuie menționat este procentul foarte bun de promovare a examenului de 

bacalaureat. 

Mediile generale ale elevilor promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2021 -2022 sunt: 

Învăţământ 
Media generală cuprinsă între: 

5,00 – 6,99 7,00 – 8,99 9,00 – 10 

Liceal 103 522 73 

Profesional 
35 82 1 

Total 
138 604 74 

Promovabilitatea la examenul de :  

 Bacalaureat este de 80,27 % 

 Certificare a calificării profesionale nivel 3 este de 100% 

 Certificare a calificării profesionale nivel 4 este de 100%. 
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PROCENT PROMOVARE BACALAUREAT 

 

 

 
 

2.2.4 Consiliere și orientare profesională oferită elevilor 

 Elevii colegiului beneficiază de servicii de consiliere şi orientare profesională, astfel încât să 

nu devină doar absolvenţi bine informaţi, ci persoane cu posibilități de adaptare la solicitările sociale şi 

psihologice ale vieţii, cu un sistem de valori bine conturat. În fapt, scopul ultim al educaţiei este 

pregătirea pentru viaţă a elevului. Şcoala trebuie să ofere cadrul optim pentru formarea unor cetăţeni 

responsabili ai societăţii civile. 

  In cursul anului școlar curent activitatea  profesorilor diriginți vizează aspecte educative 

esențiale pentru educație: formarea si dezvoltarea capacității de cunoaștere a personalității elevului, 

optimizarea activităţii de învățare, formarea conduitei moral-civice, consiliere in vederea orientării 

carierei, formarea si dezvoltarea capacităţii de apreciere a frumosului, dezvoltarea condiţiei fizice 

generale şi armonizarea structurii corporale, sporirea securităţii personale (cunoașterea normelor de 

paza contra incendiilor, a regulilor de circulație, comportare în caz de dezastre, prevenirea accidentelor 

în şcoală).  

Tematica orelor de consiliere şi orientare este stabilită conform metodologiei. Activitatea se 

desfăşoară conform cu planificările / programele școlare şi urmărește totodată perfecţionarea metodică 

a profesorilor diriginţi, în noul context al învățământului online/ hibrid, centrat pe elev. 

Sunt propuse teme fundamentale privind educația:  

 Metode și tehnice interactive de predare – evaluare; 

 Tehnici de pregătire a examenului de bacalaureat; 

 Voluntariatul –o activitate necesară într-o societate democratică; 

 Educația formală, informală și non-formală; 

 Comunicarea profesor-elev – părinte; 

Pe parcursul anului şcolar 2022-2023, activitatea de asistenţă psihopedagogică este susținută de 

consilierul școlar prof. dr. Zaharia Oana-Paula . 
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Oferta de proiecte de grup de consiliere psihopedagogică vizează următoarele module/ 

submodule de consiliere:  

A. Autocunoaștere/intercunoaștere şi dezvoltare personală 

 

B. Managementul emoțiilor și dezvoltarea abilităților emoționale și de comunicare 

B.1 prevenirea / combaterea violenței/ bullyingului în spațiul școlar 

B.2 prevenirea / gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-

profesor, profesor-familie, copil-familie 

B.3 prevenirea / combaterea violenței domestice 

B.4 prevenirea / combaterea a dificultăților de relaționare a elevilor 

B.5 adaptarea elevilor la început de ciclu școlar /adaptarea elevilor la mediul școlar  

B.6 sprijinirea elevilor cu părinți plecați în străinătate 

B.7 sprijinirea elevilor remigrați  

B.8 sprijinirea / integrarea copiilor / elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 

C. Managementul învăţării şi al informaţiei 

C.1 dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității 

C.2 managementul învăţării 

C.3 sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare 

C.4 prevenirea  și combaterea  absenteismului si a abandonului şcolar 

 

D. Orientarea carierei  

D.1 orientarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 

E. Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

E.1 prevenirea / combaterea comportamentelor de risc / disconfort psihic 

E.2 prevenirea / combaterea consumului de substanțe cu risc (licite/ilicite) 

E.3 prevenirea / combaterea traficului de persoane. 

 

Planurile de consiliere individualizată vizează:  Activități de informare si consiliere a 

elevilor pentru cunoaștere și auto-cunoaștere, privind adaptarea elevilor la mediul școlar, prevenirea si 

diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale / comportamente violente, prevenirea 

și combaterea situațiilor de risc (consum de substanțe licite / ilicite, promiscuitate sexuală cu risc 

psihosocial, etc.), pentru integrarea copiilor / elevilor cu cerințe educaționale speciale, in vederea 

orientării școlare și profesionale, privind prevenirea și combaterea absenteismului și a abandonului 

școlar, sprijinirea elevilor cu tulburări emoționale și afective (ex: timiditate excesivă, instabilitate 

emoțională, tendințe depresive, anxietăți dezadaptative, etc.), sprijinirea elevilor cu părinți plecați la 

muncă în străinătate, al elevilor remigrați, pentru optimizarea relațiilor părinte - elev, elev - cadru 

didactic, părinte - cadru didactic, etc., activități in vederea eficientizării activităților educative, 

didactice si metodice ale cadrelor didactice și diriginților și în vederea proiectării curriculumului 

adaptat si lucrului individualizat cu elevii.  

 

2.2.5 Tranziția școală-loc de muncă 

Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic 

Monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic are drept 

scop îmbunătăţirea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi‖ prin adaptarea 

acesteia la cerinţele şi realităţile mediului socio-economic şi folosirea eficientă a resurselor, în 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. Monitorizarea constă în procesul de urmărire sistematică a 

traseului profesional al absolvenţilor pe durata a 6 luni de la finalizarea studiilor.  

Obiectivele monitorizării vizează constatarea şi cuantificarea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii 

precum şi/sau continuarea studiilor. Prin specificul său ea asigură colectarea, analiza, interpretarea şi 
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evaluarea unui mare volum de date, ceea ce antrenează colaborarea tuturor profesorilor diriginţi cu 

membrii comisiei responsabile de urmărirea traseului profesional al absolvenţilor din şcoală. 

Tranziția elevilor din promoția 2022 este reflectată de indicatorii din următoarele tabele și grafice: 

 

MONITORIZARE TRASEU ABSOLVENTI- PROMOȚIA 2022   LICEU 

Nr crt 

Clasa/Numar de 

elevi la inceputul 

anului scolar 

Nr 

absolventi 

Nr elevi  

care au 

promovat 

ex. de 

bac. 

Nr elevi  

care 

continua 

studiile 

Angajat (cu sau fără 

forme legale)  

Are 

propria 

afacere 

Şomer 

Alte 

situații 
În 

România 

În 

străinătate 

Înregistrat 

la AJOFM 

Neînregistrat 

la AJOFM  

1 
XII A1  (17  ) 
Mate-info 

17 14 11 2 0 0 0 1 3 

2 

XII A2  (22) 
Tehnica de 
calcul 

28 11 5 8 1 0 5 7 2 

3 
XII A3  (18)   
CAD 

27 5 5 8 9 0 4 1 0 

4 XII B1  (25)  29 26 20 2 2 0 3 2 0 

5 
XII B2  
(29)Servicii 

29 26 16 1 1 0 4 0 7 

6 
XII B3  (25) 
Turism 

25 24 12 12 0 0 0 1 0 

7 

XII C1  (23) 
Protectia 
mediului 

21 21 10 3 3 1 0 4 0 

8 

XII C2  (23) 
Protectia 
mediului 

24 7 6 0 0 0 0 1 17 

  TOTAL 200 134 85 36 16 1 16 17 29 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16 Inserția absolvenților-școala profesională 2021-2022 

A promovat examenul de competente

Nr elevi  care continua studiile

Angajat (cu sau fără forme legale)

Are propria afacere

Şomer

Alte situații 

MECANICI 
XI D 

ZIDARI XI E SUDORI 
XI D 

ELECTRICIENI  XI E 

 

Nr 

crt 

Clasa/Numar de 

elevi la inceputul 

anului scolar 

Nr 

absolve

nti 

A 

promov

at 

examen

ul de 

compete

nte 

Nr 

elevi  

care 

contin

ua 

studiil

e 

Angajat (cu sau 

fără forme legale)  Are 

propr

ia 

aface

re 

Şomer 

Alte 

situa

ții 
În 

Româ

nia 

În 

străinăt

ate 

Înregist

rat la 

AJOFM 

Neînregis

trat la 

AJOFM  

1 
XI E  (14 
electrician)  14 14 5 3 0 0 0 0 6 

2 XI E  (12 zidar)  12 12 1 2 2 0 1 0 6 

3 
XI D  (11 mecanic 
utilaje)  11 11 2 5 2 0 2 0 0 

4 XI D  (12 sudor)  12 12 1 7 2 0 1 0 1 

  Total 49 49 9 17 6 0 4 0 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarii direcți ai rezultatelor monitorizării inserției socio-profesionale a absolvenților de 

învățământ profesional și tehnic sunt MEN, ISJ BACĂU, CJRAE, Comitetele Locale de dezvoltare a 

Parteneriatului Social în Formarea Profesională și Consorții Regionale, autorități locale, județene și 

regionale. 

 Beneficiarii finali ai rezultatelor monitorizării inserției socio-profesionale a absolvenților de 

învățământ profesional și tehnic sunt elevii și părinții acestora care vor putea identifica oportunitățile 

de inserție socio-profesională la finalizarea studiilor în sprijinul deciziilor privind alegerea viitoarei 

cariere profesionale și a traseului de educație și formare profesională. 

Monitorizarea inserţiei absolvenţilor colegiului pe piaţa muncii are scopul de a oferi informaţii 

ce pot fi structurate în două categorii: informaţii legate de cererea existentă pe piaţa muncii, fapt care 

poate conduce la stimularea unor programe de studii sau la autorizarea unor calificări în concordanţă 

cu cerinţele pieţei şi informaţii despre contextul actual al pieţei forţei de muncă menite să reducă 

tendinţele de menţinere nejustificată a unor programe de studii destinate domeniilor profesionale 

acoperite. 
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2.2.6 Calificări și curriculum 

Curriculumul utilizat de Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești este conform 

ordinelor de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pe ani de 

studii/calificări profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar – 

învăţământ de zi . 

La clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică, unde pregătirea se realizează 

pe domenii de pregătire de bază, se aplică planul cadru de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 

3411/16.03.2009, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală 

şi pregătire practică comasată aprobate prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016 corelat cu OMEC 

5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul 

profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar,Ordin ME Nr. 3505/2022 din 4 04 

2022 pentru anul școlar 2022-2023, programele şcolare pentru cultura de specialitate și pregătire 

practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiile de pregătire practică-

CDL aprobate prin OMENCS nr.4457/5.07.2016. 

 

Clasa a IX-a Filiera Profilul 

Domeniul de 

pregătire 

profesională 

 

Calificare profesională 

Nr. ordin ministru 

pentru programe 

școlare 

TEHNOLOGICĂ 

 

TEHNIC 

ELECTRONICĂ  

AUTOMATIZĂRI 

TEHNICIAN  OPERATOR  

TEHNICĂ  DE  CALCUL 

OMENCS 

4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 3 

 

MECANICĂ 
TEHNICIAN   

PROIECTANT CAD 

OMENCS 

4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 3 

 

TEHNIC ELECTRIC 
TEHNICIAN IN 

INSTALATII ELECTRICE 

OMENCS 

4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 3 

 

SERVICII 

ECONOMIC 

TEHNICIAN  ÎN  

ACTIVITĂŢI  

ECONOMICE 

OMENCS 

4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 3 

 

TEHNICIAN ÎN 

TURISM 

TEHNICIAN TURISM 

INTENSIV ENGLEZĂ 

OMENCS 

4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 3 

 

RESURSE 

NATURALE 

SI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

PROTECTIA 

MEDIULUI 

TEHNICIAN  ECOLOG  ŞI  

PROTECŢIA  CALITĂŢII 

MEDIULUI 

OMENCS 

4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 3 

 

 

La clasa a X-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică, unde pregătirea se realizeazăpe 

domenii de pregătire generală, se aplică planurile cadru aprobate prin OMECTS nr. 3081/27.01.2010, 

Anexa 2, planurile de învăţământ aprobate prin OMEN nr.3915 din 18.05.2017 corelat cu OMEN 

5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul 

profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar , Ordin ME Nr. 3505/2022 din 4 04 

2022 pentru anul școlar 2022-2023,, programele şcolare pentru cultura de specialitate și pregătire 

practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii,precum și pentru pregătirea practică 

comasată/stagiile de pregătire practică-CDL aprobate prin OMEN nr.3915/18.05.2017 (anexele 1 și 2). 
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CDL pentru clasele a IX-a şi a X-a ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică se 

proiectează conform Reperelor metodologice privind proiectarea CDL pentru clasele a IX-a şi a X-a, 

ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional, aprobate prin OMEN nr. 

3914/18.05.2017. 

 

Clasa a X-a Filiera Profilul 

Domeniul de 

pregătire 

profesională 

Specializare/Calificare 

profesională 

Nr. ordin ministru 

pentru programe 

școlare 

TEHNOLOGICă 

 

TEHNIC 

 

ELECTRONICĂ  

AUTOMATIZĂRI 

TEHNICIAN  OPERATOR  

TEHNICĂ  DE  CALCUL 

OMEN 

3915/18.05.2017, 

Anexa nr. 2 

MECANICĂ 
TEHNICIAN   

PROIECTANT CAD 

OMEN 

3915/18.05.2017, 

Anexa nr. 2 

SERVICII 

 

ECONOMIC 

TEHNICIAN  ÎN  

ACTIVITĂŢI  

ECONOMICE 

OMEN 

3915/18.05.2017, 

Anexa nr. 2 

 

TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 

TEHNICIAN TURISM 

INTENSIV ENGLEZĂ 

OMEN 

3915/18.05.2017, 

Anexa nr. 2 

RESURSE 

NATURALE ȘI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

TEHNICIAN  ECOLOG  ŞI  

PROTECŢIA  CALITĂŢII 

MEDIULUI 

OMEN 

3915/18.05.2017, 

Anexa nr. 2 

 

La clasa a IX-a învăţământ profesional de stat, unde pregătirea se realizează pe domenii de 

pregătire de bază, aprobat prin OMENCS nr. 4457/05.07.2016, se aplică planurile cadru aprobate prin 

OMEN nr. 3152/24.02.2014, planurile de învăţământ aprobate prin OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016 

corelat cu OMEC 5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de învăţământ pentru 

învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar Ordin ME Nr. 3505/2022 din 

4 04 2022 pentru anul școlar 2022-2023,, programele şcolare pentru cultura de specialitateşi pregătirea 

practică săptămânalădin aria curriculară Tehnologii,precum şi pentru stagiile de pregătire practică 

CDL aprobate prin OMENCS nr. 4457 din 5.07.2016. 

 

Învățământ profesional de stat 

Clasa a IX-a 

Domeniul de pregătire 

profesională 
Calificarea profesională 

Nr. ordin ministru pentru 

programe școlare 

MECANICĂ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE OMENCS 4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 6 

MECANICĂ SUDOR OMENCS 4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 6 

ELECTRIC ELECTRONIST APARATE ȘI ECHIPAMENTE OMENCS 4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 6 

TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE 

OSPATAR(CHELNER) VÂNZĂTOR IN UNITĂȚI 

DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

OMENCS 4457/05.07.2016, 

Anexa nr. 6 

 

La clasa a X-a învăţământ profesional de stat, se aplică planurile cadru aprobate prin OMEN 

nr. 3152/24.02.2014, planurile de învățământ aprobat prin OMEN 3915/18.05.2017corelat cu OMEC 

5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul 

profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar , Ordin ME Nr. 3505/2022 din 4 04 2022 
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pentru anul școlar 2022-2023,, programele şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică 

săptămânală din aria curriculară Tehnologii precum şi pentru pregătirea practică comasată/stagiile de 

pregătire practică-CDL aprobate prin OMEN nr.3915/18.05.2017 (anexele 3 și 4). 

Pentru disciplinele de cultură generală  se aplică Anexa nr. 1 la ordinul MEN nr. 4437/29.08.2014 

referitor la aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani 

începând cu anul școlar 2014-2015, precum și pentru aprobarea programei școlare pentru Consiliere și 

orientare, curriculum diferențiat pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a 

IX-a, a X-a și a XI-a.Curriculum de dezvoltare Locală (CDL) s proiectează conform normelor 

metodologice  aprobate prin OMEN nr.3914/18.05.2017. 

CDL pentru clasele a IX-a şi a X-a învăţământ profesional de statse proiectează conform 

Reperelor metodologice privind proiectarea CDL pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al 

liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional, aprobate prin OMEN nr. 3914/18.05.2017. 

 

Învățământ profesional de stat 

Clasa a X-a 

Domeniul de pregătire 

profesională 
Calificarea profesională 

Nr. ordin ministru pentru 

programe școlare 

MECANICĂ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN 

INDUSTRIE 

 

 

OMEN 3915/18.05.2017 

Anexa nr.4 

ELECTRONICA SI 

AUTOMATIZARI 

ELECTRONIST APARATE SI 

ECHIPAMENTE 

OMEN 3915/18.05.2017 

Anexa nr.4 

 

La clasa a XI-a învăţământ profesional de stat, se aplică planurile cadru aprobate prin 

OMEN nr. 3152/24.02.2014, planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică 

săptămânală şi stagii de pregătire practică – Tehnologii, aprobate prin OMEN 3500/29.03.2018 corelat 

cu OMEC 5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de învăţământ pentru 

învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar Ordin ME Nr. 3505/2022 din 

4 04 2022 pentru anul școlar 2022-2023, programele școlare aprobate prin OMEN 3501/29.03.2018. 

CDL pentru clasele a XI-a învăţământ profesional de statşi pentru clasele a XI-a şi a XII-

a ciclul superior al liceului se proiectează conform Orientărilor metodologice generale pentru 

elaborarea CDL pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică şi pentru 

clasa a XI-a învăţământul profesional, aprobate prin OMEN nr. 3502/29.03.2018. 
 

Învățământ profesional de stat 

Clasa a XI-a 

Domeniul de pregătire 

profesională 

DOMENIUL/ 

Calificarea profesională 

Nr. ordin ministru pentru 

programe școlare 

MECANICĂ 

 

 

MECANICĂ 

-MECANICĂ  MONTAJ INTRETINERE ȘI 

REPARATII- 

½ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN 

INDUSTRIE 

 

 

OMEN 3500/29.03.2018 

Anexa nr.3 

 

ELECTRIC ELECTRIC- 

½ ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ 

TENSIUNE 

OMEN 3500/29.03.2018 

Anexa nr.3 

 

CONSTRUCTII, INSTALATII  ŞI 

LUCRĂRI PUBLICE 

STRUCTURI PENTRU CONSTRUCȚII- 

½ ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR 
OMEN 3500/29.03.2018 

Anexa nr.3 
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TURISM ȘI ALIMENTAȚIE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

OSPATAR(CHELNER) VÂNZĂTOR IN 

UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

OMEN 3500/29.03.2018 

Anexa nr.3 

 

 

Calificările profesionale ce pot fi obţinute în ciclul superior al liceului, indiferent de rutele 

anterioare de pregătire, vor utiliza planurile cadru şi planurile de învăţământ, după cum 

urmează:  

 

La clasa a XI-a, ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, se aplică în continuare, în 

baza OMECTS nr. 3753 din 9.02.2011, Anexa nr. 1, art.2, planurile cadru de învăţământ aprobate prin 

OMECI nr. 3412/16.03.2009 – Anexa nr.4, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, 

pregătire practică şi stagii de pregătire practică – Tehnologii, aprobate prin OMEN nr. 

3500/29.03.2018corelat cu OMEC 5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de 

învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar Ordin 

ME Nr. 3505/2022 din 4 04 2022 pentru anul școlar 2022-2023, programele școlare aprobate prin OMEN 

nr.3501.29.03.2018, anexa nr.1. 

La clasa a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, se aplică în continuare, în 

baza OMECTS nr. 3753 din 9.02.2011, Anexa nr. 1, art.2, planurile cadru de învăţământ aprobate prin 

OMECI nr. 3412/16.03.2009 – Anexa nr.4, planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, 

pregătire practică şi stagii de pregătire practică – Tehnologii, aprobate prin OMEN nr. 

3500/29.03.2018corelat cu OMEC 5564/2020 privind măsuri de aplicare  şi corelare a planurilor de 

învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică cu structura anului şcolar prin 

Ordin ME Nr. 3505/2022 din 4 04 2022 pentru anul școlar 2022-2023, programele școlare aprobate prin OMEN 

nr.3501.29.03.2018, anexa nr.2. 

Pentru calificarea Tehnician  ecolog  şi  protecţia  calităţii mediului, clasa a XII-a liceu se aplică planul 

de învăţământ aprobat prin OMEN nr. 3500/2018 Anexa nr. 2, iar conţinuturile învăţării fiecărui 

modul sunt cele precizate în programa şcolară aprobată prin OMEN 3501/2018. 

Clasele a XI-a şi a XII-a – ciclul superior al liceului-filiera tehnologică/filiera teoretică 

 

Filiera Profilul 
Specializare/Calificare 

profesională 

Nr. ordin ministru 

pentru programe 

școlare 

TEORETICA REAL 
MATEMATICĂ – INFORMATICĂ,  

INTENSIV  INFORMATICĂ 
MECI/5099/09.2009 

TEHNOLOGICĂ 

 

TEHNIC 

 

ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 

TEHNICIAN  OPERATOR  

TEHNICĂ  DE  CALCUL 

OMEN 

3501/29.03.2018, Anexa 

nr.2 

MECANICA DE  

MONTAJ, INTRETINERE SI 

REPARATII 

TEHNICIAN   PROIECTANT CAD 

OMEN 

3501/29.03.2018, Anexa 

nr.2 

SERVICII 

TURISM SI ALIMENTATIE 

TEHNICIAN TURISM INTENSIV 

ENGLEZĂ 

OMEN 

3501/29.03.2018, Anexa 

nr.2 

ECONOMIC 

TEHNICIAN  ÎN  ACTIVITĂŢI  

ECONOMICE 

OMEN 

3501/29.03.2018, Anexa 

nr.2 
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RESURSE 

NATURALE ȘI 

PROTECȚIA 

MEDIULUI 

PROTECTIA MEDIULUI 

TEHNICIAN  ECOLOG  ŞI  

PROTECŢIA  CALITĂŢII 

MEDIULUI 

OMEN 

3501/29.03.2018, Anexa 

nr.2 

 

 

 

OFERTA  CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ  (CDL)  

PENTRU ANUL  ŞCOLAR  2022 – 2023 

 
Avizată  în Comisia de curriculum 

                                                                              din  5.12.2021 

Profil  tehnic 

         LICEU 
 Domeniul  de pregătire profesională : Electronică automatizări 

 

IX A1–– Tehnician  operator  tehnică  de  calcul -  90  ore/an  

         Stagii de pregătire practică : Proiectarea şi realizarea circuitelor electronice simple(Boicu Irina 

Rodica,  

          Olteanu Roxana Daniela) 

 

X A1– Tehnician  operator  tehnica  de  calcul -  90  ore/an 

Pregătire practică comasată: Aplicații practice ale tranzistoarelor bipolare (Boicu Irina Rodica, 

Olteanu Roxana Daniela) 

 

XI A1–– Tehnician  operator  tehnică  de  calcul -  64  ore/an  

         Modul V: Circuite integrate în automatizări (Boicu Irina Rodica, Olteanu Roxana Daniela) 

 

XII A2–– Tehnician  operator  tehnică  de  calcul -  54  ore/an  

         Modul IV: Circuite electronice analogice şi digitale (Boicu Irina Rodica, Olteanu Roxana 

Daniela) 

 

 Domeniul  de pregătire profesională: Mecanică 

 

IX A2 –– Tehnician proiectant CAD - 90 ore/an 

Stagii de pregătire practică: Lucrări de lăcătuşerie generală (Moisă Loreta) 

 

X A2  –– Tehnician proiectant CAD - 90 ore/an 

Pregătire practică comasată: Asamblarea  organelor  de maşini (Moisă Loreta, Neneciu Rodica) 

 

XI A2  –– Tehnician proiectant CAD - 64 ore/an 

Modul IV: Tehnica măsurării (Antohi Elvira) 

 

XII A3  – Tehnician proiectant CAD – 54 ore/an 

Modul IV: Modelarea 3D a organelor de maşini (Moisă Loreta) 

 

 Domeniul  de pregătire profesională: Electric 

 

IX A3 –– Tehnician în instalații electrice - 90 ore/an 

Stagii de pregătire practică: Ecotehnologii în electrotehnică (Voicu Mihaela, Iordan Antonela,  

Avanu Soltana) 
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         ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL  
 

 Domeniul  de pregătire profesională: Mecanică 

 

IX D –– Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie/Sudor - 150 ore/an 

Stagii de pregătire practică: Lucrări de lăcătuşerie generală (Moisă Loreta) 

 

X D ½ -  Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie/Sudor - 270 ore/an 

Stagiu de pregătire practică: Scule şi dispozitive utilizate la realizarea asamblărilor mecanice 

(Neneciu Rodica, Antohi Elvira)  

 

XI D ½   –– Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie - 300 ore/an 

Stagiu de pregătire practică: Reparaţii şi recondiţionări instalaţii hidraulice (Antohi Elvira, Moisă 

Loreta) 

 

 Domeniul  de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 

IX E ½  – Zidar-pietrar-tencuitor - 150 ore/an 

Stagii de pregătire practică: Punerea în operă a  mortarelor  şi  betoanelor (Lupu Rodica, Sarca-

Jugaru Lavinia) 

 

XI E½– Zidar-pietrar-tencuitor - 300 ore/an 

Stagiu de pregătire practică: Executarea tencuielilor uscate şi umede (Sarca-Jugaru Lavinia, Lupu 

Rodica) 

 

 Domeniul  de pregătire profesională: Electronică automatizări 

 

IX F ½– Electronist aparate şi echipamente - 150 ore/an 

         Stagii de pregătire practică: Proiectarea şi realizarea circuitelor electronice simple (Boicu Irina 

Rodica,  

         Olteanu Roxana Daniela) 

 

X D ½– Electronist aparate şi echipamente - 270 ore/an 

         Stagiu de pregătire practică: Aplicații practice ale tranzistoarelor bipolare (Boicu Irina Rodica,  

         Olteanu Roxana Daniela) 

 

 Domeniul  de pregătire profesională: Electric 

 

IX F ½– Electrician exploatare joasă tensiune- 150 ore/an 

         Stagii de pregătire practică: Materiale electrotehnice - aplicaţii (Voicu Mihaela, Iordan Antonela,  

         Avanu Soltana) 

 

XI E½  – Electrician exploatare joasă tensiune - 300 ore/an 

         Stagiu de pregătire practică:Întreținerea echipamentelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune 

-   

         aplicații (Voicu Mihaela, Iordan Antonela, Avanu Soltana) 
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FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

PROFILUL: SERVICII 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ:  ECONOMIC 
 

LICEU 
Domeniul  de pregătire profesională:Comerţ/Economic 

IX B1,2–– Tehnician  în activităţi economice -  90  ore/an  

         Stagii de pregătire practică: ELEMENTE DE FISCALITATE ȘI COMPLETAREA 

DOCUMENTELOR PRIMARE(Prof. Sandu Ionela) 

X B1,2–- Tehnician  în activităţi economice 90  ore/an 

Modul IV.Pregătire practică comasată: MONOGRAFII CONTABILE(Prof. Mașala Gabriela) 

XI B1,2––- Tehnician  în activităţi economice  66  ore/an  

         Modul V: CONTABILITATE APLICATĂ (Prof. Mașala Gabriela) 

XII B1,2––- Tehnician  în activităţi economice    54  ore/an  

         Modul V: VENITURI PUBLICE(Prof.Sandu Ionela, Prof.Pricopie Lăcrămioara Maria) 

 

Domeniul  de pregătire profesională: Turism și alimentație 

 

IX B2–– Tehnician  în turism -  90  ore/an  

M.V-Stagii de pregătire practică: ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE ÎN DOMENIUL 

TURISM ŞI ALIMENTAŢIE(Prof.Răvoiu  Mihaela,Prof. Albu Cristina) 

X B3  –– Tehnician în turism - 90 ore/an 

Modul M IV. Pregătire practică comasată:ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII UNEI 

UNITĂŢI TURISTICE (Prof.Răvoiu Mihaela,Prof. Albu Cristina) 

XI B3 – Tehnician în turism – 66 ore/an 

Modul V: MANAGEMENTUL FIRMELOR DE TURISM (Prof.Răvoiu Mihaela, Prof. Albu 

Cristina) 

        

 XII B3 – Tehnician în turism – 54 ore/an 

Modul V: TURISMUL: PARTE COMPONENTĂ A INDUSTRIEI  OSPITALITĂȚII 

                             (Prof. Răvoiu Mihaela, Prof. Albu Cristina) 

 

         ÎNVĂȚĂMÂNT  PROFESIONAL  
 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALA: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  OSPĂTAR (CHELNER)VĂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

 

Clasa a IX a  - Ospătar(chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie  

          Practică comasată 5 sătămâni *6 ore/zi= 150 ore 

  Evidenţa contabilă primară specifică unităţilor de alimentaţie (Prof.Predoiu Mihaela) 

             Clasa a XI a  - Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie 

Practică comasată 10 sătămâni *6 ore/zi= 300 ore 

Organizarea evenimentelor festive (Prof.Răvoiu  Mihaela) 
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FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

PROFILUL: RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ:  PROTECȚIA MEDIULUI 
 

 LICEU 

 

IX C–– Tehnician  ecolog și protecția calității mediului90 ore/an 

M IV  Stagii de pregătire practică: Impactul antropic asupra mediului urban(Ioniță Sorina, Kelemen 

Gabriela) 

 

X C–– Tehnician  ecolog și protecția calității mediului90 ore/an 

M IV  Stagii de pregătire practică: Gestionarea deșeurilor de ambalaje (Pantelimon Delia Cristina) 

 

XIC–– Tehnician  ecolog și protecția calității mediului 64  ore/an 

M IV  Chimie aplicată (Bucă Mihaela) 

 

XIIC–– Tehnician  ecolog și protecția calității mediului54  ore/an 

M IVPoluarea aerului - efecte şi consecinţe (Pantelimon Delia Cristina) 

 

2.2.7 Resurse fizice și umane 

 

Resurse umane 

Structura personalului didactic în anul şcolar 2022-2023, la Colegiul Tehnic ,,Gheorghe 

Asachi‖, este  următoarea : 

Structura corpului didactic pe calificat/necalificat: 

Calificarea Nr. cadrelor didactice Procentaj 

Calificat 67 96 % 

Necalificat 3 4 % 

 

Structura corpului didactic pe pregătire de bază: 

Tipul Nr. profesorilor Procentaj 

Cultura generală 59 84 % 

Cultura de specialitate 11 16 % 
 

 

Statutul corpului didactic 

Statut Nr. profesorilor Procentaj 

Titulari 46 66 % 

Suplinitori 12 17 % 

Plata cu ora 6      8.5  % 

Personal didactic asociat 6     8.5 % 

Total 70 100% 
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Structura corpului didactic pe grade didactice: 

 

Gradul didactic Nr.  

profesorilor 

Procentaj 

Stagiari 6  8,58 % 

Definitiv 12 17,14 % 

Gradul II 3  4,28 % 

Gradul I 48 68,58 % 

Doctorat 1  1,42 % 

 

 

 

 

Structura personalului didactic auxiliar: 

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea (DA 

sau NU) 

Administrator financiar cu studii superioare 1 Da 

Contabil cu studii superioare 1 Da 

Secretar şef cu studii universitare de masterat 1 Da 

Administrator patrimoniu cu studii superioare 1 Da 

Secretar şcoală cu studii superioare 1 Da 

Bibliotecar cu studii superioare 1 Da 

Laborant  SSD 1 Da 

Statut profesori 

Plata cu ora  8.5 %

Titulari 66 %

Suplinitori 17 %

Personal  didactic asociat 8.5 %

Grade didactice 

Stagiari 8.58 %
Definitiv 17.14 %
Gradul II 4.28 %
Gradul I 68.58 %
Doctorat 1.42 %
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Inginer sistem AeL cu studii superioare 1 Da 

Informatician cu studii superioare 1 Da 

Laborant discipline tehnice M 1 Da 

Structura personalului nedidactic: 

Funcţia Număr 

persoane 

Calificarea (DA 

sau NU) 

Muncitor  2 Da 

Îngrijitor  9 Da 

Paznic  4 Da 

 

2.2.8 Parteneriate și colaborări 

Proiecte/programe implementate în școală în anul școlar 2021-2022 
NUME PROIECT/PROGRAM TIPUL 

PROIECTULUI 

COORDONATOR NR.ELEVI 

PARTICIPANTI 

COLABORATORI 

Program Eco-Şcoala international 

de mediu 

Băncilă Ana 

Mirela 

800 Centrul Carpato-Danubian de  

Geoecologie  Primaria Onesti 

Eco-Gradiniţa „Magnolia‖ –

StructurăSc.‖E.Racoviţă‖ 

Asociaţia Părinţilor 

responsabili pentru viitor 

LeAF (Program 

internațional learning 

About Forests) 

international 

de mediu 

Kelemen-Pal 

Gabriela 

800 Centrul Carpato-Danubian de  

Geoecologie   

Erasmus+VET finanțat prin 

contractul numărul 2020-1-

RO01-KA001-KA102-

078926, „Practică 

europeană în utilizarea 

softurilor de specialitate 

pentru gestiunea financiară, 

economică și administrarea 

afacerii”/ European VET 

stages for specialized 

software for financial, 

economics and business 

administration, acronim Use 

Soft FEBA.  

 

 

 

International 

 

Sandu Ionela 

 

 

 

 

30 

 

 

Tellus-Salamanca 

Spania 

VET Staff la proiectul 

Erasmus+VET  2020-1-

RO01-KA102-078926 

Internațional Sandu Ionela 4 profesori Tellus-Salamanca 

Spania 

Diversitate culturală in 

spațiul geografic 

european 

International Badea Roxana 10 Asociatia Cultural-Științifică 

Pleiadis Iasi 

Educație incluzivă de 

calitate- facilitarea 

tranzițiilor de la gimnaziu 

la liceu 

național Zaharia Oana -

Paula, Volmer 

Adina 

 

200 UNICEF 

Fundația HoltIS 

Agenția Impreună 

 

ReAct (Reformă și acțiune 

pentru apărarea 

drepturilor copiilor, 

victime ale traficului 

uman, în sistemul de 

national Zaharia Oana -

Paula 

 

318 Asociatia Institutul pentru 

parteneriat social Bucovina 
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justiție) 

REVIS (Răspuns la 

violența împotriva 

copiilor în școli și în 

contexte similare) 

național Zaharia Oana -

Paula 

Roman Adina 

40 FUNDATIA TERRE DES 

HOMMES AIDE A 

L’ENFANCE DANS LE 

MONDE 

Solidarity Fablab regional Mihai Ursachi, 

Badea Roxana 

40 FUNDATIA TERRE DES 

HOMMES AIDE A 

L’ENFANCE DANS LE 

MONDE 

• „Experimentează 

și descoperă fascinația 

studenției!” din cadrul 

Proiectului privind 

Învățământul Secundar 

(Romania Secondary 

Education Project – 

ROSE), 

regional Zaharia Oana-

Paula, Buca 

Mihaela, 

Volmer Adina, 

Pantelimon 

Delia 

20 Universitatea Tehnică 

,,Gheorghe Asachi‖ Iasi 

Ingineria- O carieră de 

succes 

regional Bucă Mihaela 50 Universitatea ,,Vasile 

Alecsandri‖ Bacău 

TEHNOFAN (Concurs 

regional) 

regional Neneciu 

Rodica, Moisa 

Loreta 

20 C.T. ,,Costache Conachi‖ 

Pechea, jud. Galati 

Inovație în Educație regional Moisa Loreta 25 Centrul Școlar pentru educație 

incluziva, Peris,  

Centrul de excelență 

Eurotraining SRL 

Crucea Rosie România 

Empowering Youth 

Academy , programul 

Active Citizens Fund 

România 

regional Rusu Georgeta, 40 Asociaţiei   Sfânta Familie din 

Nazaret  

Proiectul finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin 

Granturile SEE 2014-2021 

Infotehnica (Concurs 

interjudețean) 

interjudețean Neneciu 

Rodica, Moisa 

Loreta 

Sarca-Jugaru 

Lavinia 

15 C.T. ,,Miron Costin‖ Roman 

Campania de colectare a 

deșeurilor de 

echipamente electrice și 

electronice 

 

 

Județean 

Ioniță Sorina, 

Pantelimon 

Delia, Rusu 

Georgeta, Bucă 

Mihaela, 

Motea Mirela 

 

34 

 

Primăria Municipiului Onești, 

ADIS, Consiliul Județean 

Zilele școlii băcăuane județean Ursachi Mihai - CCD ,,Grigore Tabacaru‖ 

Bacău 

Alege să proiectrezi pe 

calculator 

județean Moisa Loreta 20 CT,,Dumitru Mangeron‖ 

Bacău 

Impreună zonal Zaharia Oana 40 Asociatia Sfantul Voievod 

Stefan cel Mare Hârja- Crucea 

Rosie România 
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Vreau o Carieră zonal Zaharia Oana, 

Mitrofan 

Cristina 

30 Scoli gimnaziale din Onesti și 

zona limitrofa 

Voluntari asachieni zonal Zaharia Oana 40 Asociația Copiii în sânul 

Familiei 

Impreună pentru o lume 

mai bună 

local Bucă Mihaela 20 Scoala Gimnazială Gura Văii 

Târămul verde local Raluca-

Cătălina 

Gâdioi-

Călinescu 

45 Biblioteca Municipală „Radu 

Rosetti‖);- 

Ziua Eroilor local Volmer Adina  

Kelemen Pal 

Gabriela 

 

 

62 

Parohia Sfinții Împărați 

Constantin și Elena și Atelierul 

de creație și educație creștină 

Omenia; 

Impreuna de 1 Iunie” local Pantelimon 

Delia 

 

120 

Asociatia Sfanta Familie din 

Nazaret‖, 

 

Zilua Mondială a Apei, 

Zilei Mondiale a Mediului 

 

Local 

Kelemen Pal 

Gabriela 

Bucă Mihaela 

Motea Mirela 

 

97 

 

APM –Bacău 

“Fii și tu Moș Crăciun” local Rusu Georgeta, 

Volmer Adina, 

 

60 Centrul de Servicii Sociale ― 

Alexandra‖ Oneşti, 

D.G.A.S.P.C. Bacău. 

Integrarea socio-

profesională a viitorilor 

absolvenți ai 

învățământului 

profesional 

local Zaharia Oana, 

Neneciu 

Rodica, Moisa 

Loreta 

 IREM GENERAL 

CONTRACTOR 

Ziua  Internaţională a 

Voluntariatului 

local Neneciu 

Rodica, Moisa 

Loreta şi 

Sarca-Jugaru 

Lavinia 

50 Fundaţia ― Împreună pe calea 

vieţii‖ –centrul Oaza.  

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee, SGL/RII/579/02.10.2018, 

subproiect ,,Învățăm și progresăm la Asachi” 

Coordonatori:  dir.Ursachi Mihai. dir.adj. Zaharia Oana-Paula, prof. Masala Gabriela 

În anul școlar 2020-2021, a continuat derularea proiectului privind Învăţământul Secundar - ROSE, 

proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015, 

subproiectul  școlii noastre fiind ,,Învățăm și progresăm la Asachi‖, finanțat prin acordul de grant nr 

579/SGL/RII/08.10.2018, în valoare de 687972 lei. 

Scopul proiectului este Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Colegiul Tehnic 

,,Gheorghe Asachi‖ Onești, în așa fel încât să se reducă rata de părăsire timpurie a școlii și să 

crească participarea activă la orele din cadrul programelor curriculare și extracurriculare, la 

examenele finale, rata de promovabilitate a bacalaureatului.  

Numărul elevilor din grupul tinta, participanți în proiect in anul al III-lea de implementare, 

semestrul I, a fost de 205. 

Activitățile care s-au desfășurat au fost: 
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• Pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XI-a și a XII-a liceu  la disciplinele  la care se 

evaluează cunoștințele la Bacalaureat, carea a avut drept scop asimilarea și fixarea unor noțiuni 

necesare promovării examenului de bacalaureat, la care au participat  120 elevi din clasele a XII-a 

• Pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XI-a și a  XII-a liceu, la disciplina TIC , la care 

au participat  7 elevi din clasele a XII-a și 47 elevi din clasele a XI-a. 

Colaborări cu alte asociaţii profesionale: 
Parteneriate AROTEM /Colaborarea COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE ASACHI‖-

ONEŞTI cu ASOCIAŢIA ROMÂNA PENTRU TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE ŞI 

MECANIZARE ÎN CONSTRUCŢII (AROTEM)  

Parteneriat cu ECDL în scopul perfecţionării în domeniul IT a elevilor şi profesorilor 

 In cadrul parteneriatului incheiat intre ECDL Romania si Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" 

Onesti, a fost infiintat centrul de instruire si testare a competentelor in domeniul IT a elevilor. Acest 

centru se incadreaza in categoria activitatilor extracuriculare de formare si testare IT al elevilor 

pentru obtinerea permisului de certificare ECDL. 

Acesta are recunoastere europeana si atesta cunostinte avansate de utilizare a computerului si a 

aplicatiilor instalate pe acesta. A fost infiintat in martie 2007, au fost formati in domeniul IT si au 

primit permis de certificare ECDL aproximativ 200 de elevi si 7 profesori. 

     Coordonatorul centrului de testare 397 ECDL Gheorghe Asachi este profesorul Mihai Ursachi, 

instructori ECDL sunt: prof. Adriana Ciobotar. Examinatori ECDL:Mihai Ursachi, prof. Adriana 

Ciobotar. 

Parteneriat cu ACADEMIA ORACLE în scopul perfecţionării în domeniul IT a elevilor şi 

profesorilor.In urma unui acord încheiat între Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si 

Academia Oracle, in 2004 au început cursurile de instruire a profesorilor de informatica si nu numai, 

din intreaga tara in utilizarea SGBD Oracle. 

  La noi in scoala instruirea cadrelor didactice a început in 2006.Parcurgerea cursului permite 

utilizarea facilitatilor oferite de sistemul de gestiune a bazelor de date Oracle, fiind structurat pe 

patru module: 

 Modelarea bazelor de date  

 Operare pe baze de date folosind SQL  

 Programarea proceduala a bazelor de date folosind PL/SQL 

 Programare procedurală și obiectuală Java(Eclipse)  

Parteneriat cu Academia Locala CISCO  în scopul perfecţionării în domeniul tehnologiei şi 

comunicaţiilor a elevilor şi profesorilor.Programul CISCO Networking Academy a fost initiat ca 

urmare a semnarii, in 2005, a unui Memorandum de colaborare intre Ministerul Educatiei si CISCO. 

Documentul prevedea introducerea de cursuri oferite de CISCO, in curriculumul obligatoriu din 

invatamantul profesional si tehnic. In cadrul acestui parteneriat, CISCO a asigurat suporturile de 

curs in limba engleza, accesul la sistemul de evaluare si testare online precum si formarea 

instructorilor. La randul sau, Ministerul Educatiei, prin Centrul National de Dezvoltare a 

Invatamantului Profesional si Tehnic, a introdus cursurile NetAcad in curriculumul obligatoriu. 

 De la implementarea acestui program, 218 profesori/instructori au fost certificati pentru a preda 

IT Essential 1 si 2. Alte 105 institutii de invatamant din tara, organizate sub forma unor Academii 

Locale CISCO, sunt autorizate sa ofere cursuri in cadrul programului CISCO Networking Academy. 

Nu in ultimul, incepand din anul scolar 2007-2008, aproximativ 16.000 de elevi au urmat cursurile 

CISCO, recunoscute de angajatori de top din Romania si din strainatate. 

Proiectul co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , Axa prioritară 6: 

Educație și competențe, intitulat  Activ în practică - activ pe piața muncii ! , Cod MySMIS: 

130540 

Obiectivul specific al proiectului în care  Beneficiarr este SC Autoservice Marini SRL , iar Colegiul 

Tehnic ,,GHEORGHE ASACHI‖ Onești este Partener 2, este: Creșterea participării la programe de 

învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial  competitiv identificate conform SNC și din domeniile 

de specializare inteligentă conform SNCDI.Pe parcursul primului semestru, s-a selectat grupul țintă 
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(50 elevi, din care 18 de la învățământul profesional, clasa a XI-a D si E și 22 de la învățământul 

liceal, clasele a XII-a A2, a3, B1, B2, C1 si C2 și s-au derulat activități specifice practicii de 

specialitate, în colaborare cu diferiți agenți economici. 

PARTENERIAT CU JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA în vederea pregătirii şi dezvoltării 

tinerilor în acord cu dinamica economiei de piaţă.Junior Achievement Romania este organizatie 

non-profit ce fost fondata in anul 1993 si este parte a Junior Achievement Worldwide, USA si Junior 

Achievement - Young Enterprise, Europe. Misiune: Sa inspire si sa pregateasca tanara generatie 

pentru a reusi in economia de piata. 

Colaborare cu ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ “ CULTUL EROILOR “ pentru cinstirea eroilor 

neamului românesc, cultivarea la elevi a sentimentelor  patriotice, de respect faţă de veteranii de 

război 

Parteneriat educaţional cu Poliţia şi Jandarmeria Municipiului Oneşti ,cu caracter permanent, 

în baza căruia şcoala noastră împreună cu Poliţia  şi Jandarmeria organizează acţiuni educative 

pentru elevi pentru întărirea spiritului civic, prevenirea faptelor antisociale, a consumului de droguri 

şi a substanţelor psihoactive. În cadrul parteneriatului se derulează proiectul educative  „ 

ÎMPREUNĂ CU POLIŢIA  ŞI JANDARMERIA ONEŞTI PENTRU LINIŞTEA ŞI SIGURANŢA 

NOASTRĂ‖ 

Colaborări cu Pompierii –Oneşti 

Colaborarea cu Asociaţia SCUT VERDE, asociaţie care, iniţiază proiecte la nivel naţional de 

educaţie ecologică, de educaţie civică, de educaţie pentru o viaţă sănătoasă într-un mediul sănătos. 

Colaborări cu Instituţii de asistenţă pentru copii defavorizaţi 

 Colaborări cu agenţi economici pentru profesionalizarea elevilor, prin activităţile de practică 

curentă şi comasată, vizite de lucru pentru a urmări modul cum se  aplică noile tehnologii şi 

materialelor moderne,tehnica de vârf pentru realizarea de produse moderne, campanii de promovare 

a produselor/tehnologiilor, conform graficelor/orarului, adreselor înaintate de şcoală/ agent 

economic etc. 

Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi‖ Oneşti  colaborează permanent cu părinţii elevilor/ 

tutorii legali ai acestora, cu agenţii economici - parteneri de formare şi dezvoltare profesională şi 

inserţie pe piaţa muncii, cu instituţii de învăţământ , cu instituţii de cultură, cu instituţii de educaţie 

civică şi pentru situaţii de risc etc. colaborarea având la bază: obiective, grupuri ţintă, planuri de 

activităţi şi grafice pentru desfăşurarea activităţilor/ termene. 

 Colaborări cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; 

 Colaborări cu Casa Personalului Didactic „ Grigore Tăbăcaru‖ Bacău; 

 Colaborări cu administraţia locală; 

 Colaborări cu Agenţia Judeţeană a Forţelor de Muncă; 

 Colaborări cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti‖; 

 Colaborări cu alte asociaţii profesionale; 

 Colaborări cu agenţi economici pentru profesionalizarea elevilor, prin activităţile de practică 

curentă şi comasată, vizite de lucru pentru a urmări modul cum se  aplică noile tehnologii şi 

materialelor moderne, tehnica de vârf pentru realizarea de produse moderne, campanii de promovare 

a produselor/tehnologiilor, conform graficelor/orarului, adreselor înaintate de şcoală / agent 

economic etc.. 

 

2.2.9 Asigurarea calității educației 

Aspectele care constituie premise ale dezvoltării unei culturi a calităţii educaţiei sunt: 

   - formarea profesorilor; 

   - introducerea metodologiei învăţării centrate pe elev; 

   - modernizarea bazei didactice. 

 Pentru a îmbunătăţi serviciile oferite de şcoală pe baza unor indicatori de performanţă trebuie 

depuse eforturi în următoarele direcţii: 

  - formarea continuă a personalului; 

  - modernizarea permanentă a dotării atelierelor, laboratoarelor şi cabinetelor ; 
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  - timp rezervat colectării şi prelucrării datelor pentru evaluare si îmbunătăţirea calităţii procesului 

instructiv- educativ. 

 Dorim să asigurăm elevilor Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi‖ din Oneşti o calificare 

profesională compatibilă şi recunoscută pe piaţa comunitară. Vrem să ne implicăm în procesul de 

integrare europeană a societăţii româneşti, oferind un proces instructiv-educativ de calitate, şanse egale 

pentru toţi elevii, fără discriminare, într-o atmosferă de înaltă ţinută morală, în colaborare cu toţi 

partenerii noştri sociali. 

Implementarea asigurării calităţii: 

- pregătirea;  

- elaborarea Planului de măsuri întreprinse la nivelul şcolii, în vederea dezvoltării sistemului de 

management al calităţii pentru asigurarea calităţii programelor de învăţare şi promovarea 

îmbunătăţirii continue a activităţii instructiv-educative; 

- constituirea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calităţii;  

- stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei; 

- elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii din şcoală. 

- întocmirea documentelor care constituie portofoliul de evaluare al Comisiei. 

Desfăşurarea: 

- întâlniri ale membrilor Comisiei de asigurare a calităţii, consemnate în procesul verbal, şi 

întâlniri ale membrilor comisiei cu profesorii de specialitate din domeniul de care răspund; 

- întocmirea portofoliilor elevilor, ale profesorilor şi ale şefilor de catedră; 

- aplicarea şi interpretarea de chestionare de investigare a opiniilor elevilor şi profesorilor din 

şcoală; 

- întocmirea la nivelul catedrelor a planului de acţiune, programul activităţilor şi planul de 

îmbunătăţire; 

- activităţi la nivelul fiecărei catedre, conform programului de activităţi, cu accent pe stilurile 

individuale de învăţare ale elevilor, efectuarea de lecţii deschise, întocmirea de referate, 

procurarea de noi materiale didactice, manuale, culegeri de probleme, elaborarea de teste; 

- evaluarea progresului şcolar al elevilor pe clase (discipline), şi profesor prin analiza rezultatelor 

testării iniţiale sş finale ale elevilor; 

- identificarea dificultăţilor întâmpinate în atingerea standardelor propuse, a succeselor 

înregistrate şi întocmirea planurilor de îmbunătăţire; 

- acţiuni de integrare a elevilor cu nevoi educaţionale speciale; 

- stabilirea stilurilor de învăţare individuală a elevilor; 

- organizarea de activităţi extracurriculare – excursii, spectacole, competiţii sportive, proiecte cu 

finanţare europeană (Erasmus +), activităţi de voluntariat în cadrul programului Eco-şcoală, 

programul școlilor asociate UNESCO şi ale altor proiecte şi programe derulate în şcoală. 

- realizarea de către CEAC a Raportului de autoevaluare anual şi al Planului de îmbunătăţire 

pentru anul şcolar următor. Aceste documente contribuie la completarea bazei de date de pe 

platforma www.aracip.eu şi la identificarea nevoilor beneficiarului direct, indirect precum și a 

personalului didactic și didactic auxiliar din şcoală. 

 Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calității se implică în identificarea unor noi calificări 

profesionale care să corespundă nevoilor agenților economici din zonă oferind beneficiarilor direcţi 

oportunităţi de inserţie profesională. De asemenea, colaborează cu celelalte compartimente şi cu 

Comisia de marketing la elaborarea și promovarea ofertei educaţionale prin realizarea documentaţiei în 

vederea întocmirii dosarului pentru autorizarea noilor calificări profesionale şi prin acţiuni de 

promovare conform graficului întocmit de Comisia de marketing. O altă preocupare este participarea la 

Târgul ofertelor educaţionale. 

Rezultatul foarte bun al evaluărilor externe a instituţiei de învăţământ de către experţii ARACIP 

certifică faptul că în şcoala noastră se desfăşoară un proces instructiv- educativ de calitate. 

 

http://www.aracip.eu/
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2.2.10 Managementul unității școlare-Organigrama 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 Planul managerial 
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2.2.11.1 Planul managerial al directorului 

 

BAZA CONCEPTUALA 

 

Oferta managerială  a directorului  Colegiului Tehnic  ― Gheorghe Asachi ― Oneşti este concepută 

în conformitate cu următoarele acte normative:  

 

 Planul de Acțiune al Școlii (P.A.S.) elaborat pentru perioada 2022-2025; 

 Legea Educației Naționale ( Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011), cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Ordin 5561/2011 ce aproba Metodologia formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 Hotărârea Guvernului nr. 369 din 29 martie 2022 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N;  

 Raportul asupra desfăşurării procesului instructiv – educativ, a activităţii cadrelor didactice şi a 

Consiliului de administraţie al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi ― Oneşti; 

 Fișa postului pentru directorul  Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi ― Oneşti; 

 Contractele de management educațional si financiar ale directorului Colegiului Tehnic 

,,Gheorghe Asachi ― Oneşti. 

 

ARGUMENT 

 Pe baza Planului de Acțiune al Școlii (P.A.S.) al Colegiului Tehnic ―Gheorghe Asachi‖ pentru 

perioada 2022-2025 am elaborat obiectivele strategice și operaționale având ca punct de plecare 

analiza complexă şi realistă atât a mediului organizaţional intern, cât şi a mediului extern în care 

activează instituţia de învăţământ cu scopul de a asigura calitate în  procesul educational. 

Școala funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al echipei manageriale, al personalului 

școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de acțiune al școlii 

evidenţiază direcțiile majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite consultarea părților 

interesate și implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse, concentrând atenția 

asupra finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale 

managementului: curriculum, resurse umane, material, financiare, relații sistemice și comunitare și 

menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii.  

           Am în vedere următoarele aspecte:  

 elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și 

coerentă a elevilor; 

  centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate școlare deosebite;  

 crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;  

 stabilirea de parteneriate educaționale, schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul 

superior și pe piața muncii; 

  profesionalizarea actului managerial; 

  asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului instructive-educativ și 

gestionarea eficientă acesteia. 

Tehnicile de analiză  P.E.S.T.E. și S.W.O.T. au permis evaluarea corectă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici îl au asupra activităţii unităţii. Planul de 

acțiune al școlii are în vedere eliminarea punctelor slabe, a cauzelor ce le-au generat şi a riscurilor, 
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înlăturarea ameninţărilor sau minimizarea efectelor a cestora. În ceea ce priveşte scopurile strategice, 

stabilirea lor a pornit de la identificarea punctelor tari şi a oportunităţilor.  

Acestea rezultă din realitatea constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie 

şi calificare solicitate de societate. 

 Proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza prognozelor existente la nivel local şi 

regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, 

prognozele şi documentele elaborate de diferite instutuţii implicate în dezvoltarea economică şi 

educaţională. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul comisiilor, a 

compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate 

de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici –parteneri 

tradiţionali ai instituţiei. 

În contextual actual, şcoala trebuie să promoveze valorile şi practicile societăţii democratice. 

Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Pentru 

formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea culturii 

organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educaţională a echipei manageriale şi a 

cadrelor didactice, continuitate susţinută atât de rezultatele elevilor cât şi de aşteptărilor părinţilor şi 

ale comunităţii locale. 

 Oferta managerială este elaborata și fundamentata în strânsă concordanță cu mediul şi 

condițiile în care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează eficiența 

activității educaționale.  

 

ANALIZA P.E.S.T.E. A MEDIULUI EXTERN 

 

Analizarea mediului extern  a fost realizată în  scopul identificării următoarelor elemente: 

 care sunt politicile şi priorităţile de la nivel naţional, regional şi local şi implicaţiile privind 

obiectivelor si a acțiunilor din şcoală; 

 situația actuală şi previzionată a pieţei muncii şi modul în care va influenţa numărul şi tipul celor 

înscrişi în şcoală; 

 nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii din regiune şi cea de la nivel local pentru 

a ne ajuta să hotărâm ce calificări ar trebui să oferim şi ce competenţe ar trebui dezvoltate; 

 numărul actual şi cel previzionat al absolvenților de gimnaziu din zonă pentru a ne ajuta să aflăm 

dacă şcoala va trebui să răspundă unui număr mare sau unui număr redus de elevi în viitor; 

 care sunt factorii interesaţi şi aşteptările acestora pentru a ne ajuta să adaptăm oferta educaţională 

astfel încât să răspundem aşteptărilor acestora şi să creştem nivelul succesului şi al satisfacţiei 

clienților; 

 care este performanţa şcolii în raport cu performanţele la nivel regional şi local;  

  care sunt parteneri actuali sau potenţiali pentru a putea colabora în atingerea obiectivelor, ţintelor 

şi în realizarea acţiunilor.  

 

 Context politic 

Politica educaţională a MEC vizează dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii în 

educaţie şi pe piaţa muncii prin formare iniţială şi continuă, alocarea unui procent de 6% din PIB 

pentru finanţarea acestui domeniu, aplicarea strategiei „Educaţie şi cercetare pentru societatea 

cunoaşterii‖. 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 

 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare în vederea 

stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui sistem naţional unitar de 

standarde în evaluarea performanţelor la clasă; politici specifice pentru reducerea abandonului 

şcolar în învăţământul obligatoriu; racordarea sistemului naţional unitar de evaluare la 

standardele internaţionale; alocarea de fonduri pentru investiţii) 
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 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor (descentralizare 

financiară, descentralizare administrativă şi a resursei umane) 

 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe competenţe cheie, 

agreate şi utilizate în U.E., care determină profilul de formare al elevului din perspectiva 

învăţării pe tot parcursul vieţii; flexibilizarea curriculumului prin CDS şi CDL şi prin libertate 

sporită a profesorului în implementarea curriculumului în interiorul fiecărei discipline; 

individualizarea învăţării) 

 stimularea educaţiei permanente 

 digitalizarea conţinuturilor curriculare. 

Strategia MEN privind dezvoltarea învăţământului preuniversitar favorizează atingerea ţintelor 

strategice. Această strategie creează cadrul necesar îmbunătăţirii activităţii didactice la Colegiul 

Tehnic „Gheorghe Asachi‖, care are drept finalitate formarea unor tineri ce au competenţele cheie 

specifice unei societăţi a cunoaşterii, unei societăţi informaţionale şi democratice. 

Constatăm implicarea comunităţii locale (Primărie, Consiliu Local) în problematica finanţării şi 

cea a resurselor materiale. Reprezentanţii Consiliului Local şi Primăriei în Consiliul de Administraţie 

se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi. 

 

Context economic 

 La nivelul oraşului şi zonei se pot concluziona următoarele: 

  Serviciile ocupă cea mai mare pondere în economia zonei, în creştere constantă în 

ultimii ani şi devansând industria. În cadrul serviciilor se detaşează:  

- Comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de creştere în 

viitor ; 

- Activităţile de servicii pentru firme ; 

- Turismul: potenţial turistic foarte ridicat, potenţial pentru agroturism, turism rural;  

- Telecomunicaţiile: importanţă în creştere, accent pe noile tehnologii în telefonia fixă şi 

mobilă (competenţele IT pentru transferul întegrat de date, voce şi imagine);  

  Industria si constructiile industriale sunt intr-un regres puternic.  

- Agricultura: Agricultură de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi dezvoltare 

- Potenţial pentru agricultura ecologică;  

- Resurse nevalorificate şi pericolul degenerării zonelor de deal si montane; 

- Nevoile de modernizare şi eficientizare a agriculturii .  

-  Silvicultura: Necesitatea exploatării şi întreţinerii corecte a fondului forestier.  

      Mediul: Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului  

 

Context social 

În anul 2022 la nivel national populaţia activă era de 9069 mii persoane, din care 8689 mii 

persoane ocupate şi 380 mii şomeri *). Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a 

fost de 64,8%. Acest indicator a avut valori mai mari la bărbaţi (73,2%, faţă de 56,2% la femei) şi 

valori mai apropiate pe cele două medii de rezidenţă (65,8%, în mediul urban şi 63,5% în mediul 

rural). Erau ocupaţi 24,7% dintre tineri (15-24 ani) şi 46,3% dintre persoanele vârstnice (55-64 ani).  

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat 

în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade 

şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 

42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost 

de 69,9% la o distanţă de 0,1 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul 

Strategiei Europa 2022. Au fost înregistrate valori mai mari pentru populaţia de sex masculin (78,9% 

faţă de numai 60,6% pentru populaţia de sex feminin) şi pentru persoanele din mediul urban (70,3% 

faţă de 69,3% pentru persoanele din mediul rural).  

Rata şomajului a fost de 4,2%. Pe sexe, ecartul dintre cele două rate a fost de 1,2 puncte 

procentuale (4,7% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii rezidenţiale de 0,9 puncte procentuale 
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(4,7% în mediul rural faţă de 3,8% în mediul urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat 

(16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani). Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii 

învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 4,3%, respectiv 5,8%, mai mare 

comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (2,1%).  

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 1,8%. Ponderea 

persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri a fost de 44,1%. Şomajul pe termen lung a 

înregistrat valori diferențiate pe sexe (47,1% în cazul bărbaţilor şi 38,6% în cazul femeilor), dar destul 

de apropiate pe medii (45,0% în mediul urban şi 43,2% în mediul rural). Pentru tineri (15-24 ani), rata 

şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 9,3%, iar incidenţa şomajului de 

lungă durată în rândul tineretului de 57,2%. 

  

Context tehnologic 

În municipiul Oneşti există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă. Există, 

de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor comerciale, de 

transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din municipiu. Un număr 

important de familii au calculator şi posedă acces la Internet.  

Posibilităţile de comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care 

comunitatea se alimentează constant. 

 

 Context ecologic 

Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viată se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija fată de generatiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor 

materiale mai eficiente, reciclarea si refolosirea lor. În acest sens scoala noastră participă la programe 

de educatie civică si ecologică initiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (EcoScoala, Să 

învătăm despre pădure, scoala Arborilor, Educatia pentru sănătate). 

 

Analiza SWOT 

Această analiză este menită a fi un rezumat al principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi 

ameninţări care reies în urma analizării acestora așa cum au fost identificate și specificate în Planul de 

acțiune al școlii. Plecând de aici va trebui voi stabiliţi un set de obiective si direcții de acțiune astfel 

încât să ne bazăm pe punctele tari, să fructificăm oportunitățile apărute, să eliminăm punctele slabe și 

să luăm masuri de protejare împotriva  ameninţărilor.  

      PUNCTE TARI 

 Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi „ Oneşti  

este unitatea de învățământ preuniversitar din 

zonă care pregăteşte forţă de munca  pentru 

domeniul informatic, mecanic, protectia 

mediului, economic, turism si alimentatie 

publica, chimie industiala, construcţii si lucrări 

publice şi instalaţii pentru constructii, cu 

specializări cautate  pe piaţa muncii. 

 Cadrele didactice au experienţă în pregătirea şi 

calificarea forţei de muncă, manifestă spirit 

competitiv  (perfecţionări/ grade didactice , 

studii aprofundate în specialitate prin masterate, 

doctorate, cursuri postuniversitare)  

 Existența parteneriatelor educaționale ECDL, 

CISCO, ECO SCOALA, ORACLE, 3D 

PRINTING 

 Parteneriate benefice cu agenţii economici din 

PUNCTE SLABE      

 Agentii economici de dimensiuni mici, 

afectează calitatea desfasurarii practicii 

comasate la unele calificari profesionale 

(mecanica, electrotehnica, constructii si 

lucrări publice); 

 Dificultati in asigurarea cu dispozitive, 

scule si aparate de masura la activitatile 

de laborator si pregatire practica, din 

cauza constrangerilor bugetare; 

 Afectarea primei  si a ultimei ore de curs  

din cauza orelor la care mijloacele de 

transport in comun asigura naveta elevilor 

de la si la domiciliu. 

 O insertie nesatisfacatoare a absolventilor 

pe piata muncii din zona; 

 Implicare insuficienta a parintilor elevilor 

in viata scolii; 
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zonă în vederea asigurării efectuării instruirii 

practice în domeniul economic, protecția 

mediului, mecanică, construcţii, instalaţii, 

electrotehnică, electronică, automatizări şi 

pentru facilitarea integrării absolvenţilor pe 

piaţa muncii locale, S.C. CHIMCOMPLEX 

S.A.,S.C.MECANIC Grup, SC GIRONAP, SC  

SC SERVO TERM SRL, SC  SERVSAL SA  , 

SC DMC AG SRL, ,SC GIRONAP PROD SA, 

,SC COMPUTER SERVICE SRL, SC 

DataTEACH SRL, SC BARLINEK SA,  SC 

MOISCONSTRUCT SRL (sursa: protocoale de 

colaborare cu partenerii economici); 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

perfecţionare. Multe cadre didactice au susţinut 

pre inspecţii/inspecţii speciale, în vederea 

înscrierii sau susţinerii examenelor pentru 

obţinerea gradelor didactice (definitivat, gradul 

II, gradul I); 

 Cooptarea ca metodişti a profesorilor şcolii, 

rezultat al experienţei profesionale a acestora 

 Existenţa în şcoală a unui puternic centru de 

informatică, cu formatori recunoscuţi ( ECDL, 

ORACLE; CISCO );  

  dotare foarte bună cu laboratoare de 

informatică,  cu echipamente performante, 

conectare la internet , utilizarea soft-urilor 

educaţionale/ programul  AEL, proiectare 

asistată de calculator;  

 Asigurarea spatiilor scolare cu echipamente IT 

pentru desfasurarea lectiilor online, in situatii de 

pandemie; 

 Calitatea procesului didactic probată prin 

rezultatele la examenele naţionale 

 Creşterea procentului de promovabilitate, 

obţinerea de rezultate bune la olimpiade şcolare, 

concursuri pe meserii şi alte concursuri şcolare. 

 Activităţi în cadrul proiectului ECO-ŞCOALA 

(împăduriri, acţiuni de ecologizare, colectare 

deşeuri etc.); 

  Implicarea unui număr mare de elevi în 

activităţi extracurriculare pe parcursul anului 

şcolar; 

 Participarea elevilor la activităţi de ecologizare; 

 Identificarea celor mai atractive programe de 

învăţare şi aplicarea lor la clase 

 Baza materială corespunzătoare desfăşurării 

procesului educaţional, chiar si in situatii de 

pandemie; 

 Oferta educaţională a şcolii este adaptată 

nevoilor de formare ale elevilor 
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 Participarea cu propuneri de teste si bareme 

bine definite a profesorilor  pentru faza locală şi 

judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de 

materiale didactice auxiliare,  articole de 

specialitate în contexte interdisciplinare 

publicate în  reviste de specialitate  ş.a 

 Promovarea interna şi externă a ofertei 

educaţionale a şcolii (Implicarea tuturor 

cadrelor didactice în acţiuni de popularizare a 

unităţii şcolare, succesul acestei acţiuni fiind 

materializat în ocuparea tuturor locurilor din 

planul de şcolarizare încă din prima etapă; 

 Încheierea unor parteneriate cu fundatii si 

institutii publice din Oneşti si din tara; 

 Participarea  elevilor si a profesorilor la  

simpozioane naţionale; 

 Participarea la proiecte europene ERASMUS + 

si POCU. 

 

Misiunea școlii 
Toate planurile și acțiunile școlii sunt elaborate din prisma îndeplinirii misiunii acesteia. P.A.S, 

fiind un plan strategic de dezvoltare al școlii pentru învățământ profesional și tehnic, este mai mare 

măsură legat de îndeplinirea misiunii asumate, care reprezintă scopul planificării. Misiunea trebuie să 

ofere atât personalului școlii, cât şi organizaţiilor externe, o viziune pregnantă, astfel încât aceştia să 

conştientizeze la un nivel superior ceea ce doreşte şcoala noastră să realizeze. 

Misiunea formulată este : ‖Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti îşi propune să ofere 

locuitorilor din zona VI şi din celelalte zone ocupaţionale ale judeţului (conform anexei 1) oportunităţi 

de educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate în domenii prioritare – tehnic, 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea de a asigura burse si echipamente  

pentru pregatirea practica a elevilor prin proiectul 

POCU Activ la practica-Activ pe piata muncii! 

 Posibilitarea de asigurare a unui sprijin financiar 

mai mare din partea statului prin bursa sociala Bani 

de liceu; 

 Interesul agenţilor economici pentru colaborare; 

 Acces informaţional diversificat prin Wi-Fi in 

toata școala; 

 Oferta largă de cursuri de formare organizate de 

I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 

 Sprijin din partea comunităţii locale (primărie, 

biserică, poliţie etc.) 

CONSTRÂNGERI 

 Slaba dezvoltare economică a localităților din 

care provin elevii noștri conduce la retragerea 

elevilor de  la cursuri; 

  Parintii multor elevi sunt plecati la lucru in 

strainatate si nu-si pot  indruma si sprijini  copii  

atunci când acestia au nevoie; 

 Legislaţie financiară restrictivă pentru 

atragerea de agenti economici cu sprijin 

financiar; 

 Lipsa unui suport legislativ care să stimuleze 

operatorii economici pentru instruirea practică a 

elevilor. 

 Finanţarea prin costul/elev nu acoperă toate 

cheltuielile necesare 

 Reducerea indicatorului demografic 
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servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure de inserţie pe piaţa muncii din 

România și Europa, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale solicitanţilor‖. 

 

Viziunea școlii 
Crezul nostru este că o economie modernă şi performantă se obţine prin dezvoltarea, în primul 

rând, a capitalului uman. Plecând de la această premisă, elevii trebuie permanent încurajaţi să înveţe, 

arătându-le că numai astfel vor reuşi mai bine în viaţă – educaţia face diferenţa. Ţelul lor și al nostru, 

profesorii școlii, să fie dobândirea de cunoștinţe solide și o educație aleasă. 

Pe baza acestui  citat :  ‖Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu 

ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă.‖ de Albert Einstein, ne-am construit viziunea școlii:  

”Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională 

complexă, modernă care să ofere valoare adăugată și valoare nou creată în specialitate și 

valorilor morale, civice și antreprenoriale absolvenților pe domeniile: Informatică, Servicii, 

Protecția Mediului, Constructii, Mecanică și să fie prima opţiune pentru absolvenţii clasei a 

VIII- a  din zona Oneşti şi împrejurimi” 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE SI DE REFERINTA ALE ŞCOLII 
Dezvoltare curriculară 

Activitatea instructiv-educativă urmăreşte satisfacerea nevoilor intelectuale ale elevilor şi 

realizarea standardelor educaţionale prevăzute pentru fiecare categorie de vârstă. Pregătirea tinerei 

generaţii , prevede formarea acestora pe mai multe domenii care să le ofere tinerilor posibilitatea de 

adaptare la cerinţele din ce în ce mai exigente ale unei societăţi în continuă schimbare. Pe lângă 

cunoştinţele teoretice, elevii au nevoie şi de activităţi practice care să le dezvolte anumite abilităţi, pe 

diverse domenii funcţionale. Sigur o atracţie deosebita şi în acelaşi timp o preocupare generală o 

constituie utilizarea calculatorului în toate domeniile vieţii. 

 În cadrul pachetelor opţionale oferite elevilor şi părinţilor, sunt propuneri care să respecte 

cerinţele elevilor şi a familiilor acestora, în măsura în care şcoala poate asigura încadrarea necesară şi 

resursa materială. Toate acestea vizează dezvoltarea individualităţii elevilor şi orientarea acestora spre 

cariere de viitor, compatibile cerinţelor economiei de piaţă, a unei economii în continuă schimbare şi 

dezvoltare. 

Şcoala îşi va menţine oferta generoasă de studiere a limbii engleze atât prin pachete opţionale pentru 

toate nivelurile. 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

Având în vedere cerinţele actualei societăţi, şcoala trebuie să fie pregătită pentru a face faţă 

tuturor solicitărilor, dar mai ales să răspundă aşteptărilor societăţii privind oferta de forţă de muncă de 

cea mai înaltă calificare. În sensul acesta, cadrele didactice trebuie să se ridice la standarde din ce în 

ce mai ridicate, nu numai din punct de vedere profesional, dar mai ales din punct de vedere formal. 

Dobândirea competenţelor de lucru noi, sunt posibile numai prin cursuri de perfecţionare continuă şi 

de formare pe diverse probleme actuale învăţământului românesc. În toţi anii cadrele didactice au 

participat la cursuri de formare organizate de CCD şi ISJ, iar în anul acesta interesul este în continuă 

creştere. 

 Asistenţa metodologică şi psiho-pedagogică pentru personalul didactic înscris la grade 

didactice şi la concursul de competenţă, stagiile tematice de perfecţionare metodică pentru debutanţi, 

cursuri de perfecţionare pentru personalul auxiliar din învăţământ, organizarea de module de 

perfecţionare în managementul activităţii educative, în diverse contexte, cursuri de iniţiere în 

utilizarea calculatorului ca mijloc de învăţământ sunt numeroasele posibilităţi pe care le vom 

fructifica pentru personalul 

şcolii, punând la dispoziţie, prin contractul de colaborare, parteneriat cu CCD şi alte surse de 

formare/perfecţionare. 
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 Suntem convinşi că prin parcurgerea acestor activităţi calitatea actului educaţional va creşte 

ceea ce va conduce la obţinerea performanţei în toate domeniile de activitate în cadrul instituţiei. 

 

Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

Activitatea instructiv-educativă, reprezintă, activitatea de bază a instituţiei de învăţământ, dar 

ca orice instituţie, indiferent de specificul ei, are nevoie de susţinere financiară pentru a putea să-şi 

desfăşoare în condiţii optime, chiar competitive,activitatea de bază. 

 Pentru fiecare  an financiar  bugetul de venituri al instituţiei noastre s-a încadrat în sumele 

repartizate prin finanţare pe elev şi costuri prognozate, fără cheltuieli de investiţie. 

 Vom acorda o atenţie deosebită pentru obţinerea de venituri extrabugetare, care alături de 

veniturile bugetare să permită îmbunătăţirea activităţilor în instituţia de învăţământ. Aceste venituri 

vor  fi cheltuite pentru achiziţionarea de obiecte de inventar şi diverse materiale consumabile. O 

atenţie deosebită o acordăm procurării materialelor informative pentru a asigura informarea rapidă şi 

eficientă a personalului din instituţia de învăţământ. 

 Considerăm că nu putem desfăşura o activitate competitivă pe toate domeniile de activitate 

dacă personalul nu este informat cu toate noutăţile în domeniu. Aceasta are în vedere aplicarea noului 

pe toate planurile de activitate astfel încât unitatea să fie pregătită pentru a face faţă tuturor cerinţelor 

societăţii. 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Şcoala are un nivel de relaţii dezvoltat cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale 

( Primăria Onești, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau, Muzeul de Istorie, Bibioteca Municipala , 

ONG,  mass-media, Direcţia de protecţie a drepturilor copilului, Agenţia de Protecţie a Mediului, alte 

şcoli, etc.) pe care îl vom menţine căutând noi direcţii de aprofundare şi dezvoltare a acestor relaţii. 

 Activităţile iniţiate în şcoală necesită colaboratori şi parteneri care să sprijine logistic şi 

financiar diverşi factori de răspundere din cadrul comunităţii. Interesul comunităţii faţă de activitatea 

educaţională, este unul major, deoarece instituţiile de învăţământ constituie pepiniera pentru 

cetăţeanul european al societăţii de mâine. Strategiile de abordare a relaţiilor comunitare, constituie, 

de fapt măiestria,managerului de atragere a reprezentanţilor comunităţii şi a ONG-urilor, pentru 

sprijinirea instituţiilor de învăţământ. 
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FUNCȚII MANAGERIALE MENITE SĂ ASIGURE  DEZVOLTAREA ȘCOLII  

 

 

 

 

 

 

Functia 

manageriala 
Obiective Resurse Termene Acţiuni Responsabili Indicatori de performanţă 

Financiare Materiale Umane 

1. 
Instituirea 

unui   

management 

orientat către 

calitate şi 

cunoaştere 

a. Dezbateri pe 

documentele privind 

asigurarea calităţii în 

educaţie 

Fonduri 

proprii 
Sponsorizări 

- Elevi 
Părinţi 
Profesori 

Bianual Mese rotunde Directorii 
Responsabilii 

CEAC 

Aplicarea standardelor de calitate 

b. Stimularea 

activităţilor Comisiei 

de evaluare şi 

asigurare a  calităţii 

pentru colaborarea cu 

cadrele didactice, elevi 

şi părinţi 

- - Elevi 
Părinţi 
Profesori 

Anual Întâlniri de 

lucru 
Organizaţii 
Consiliul 

elevilor 

Responsabilii 

CEAC 
Iniţiative elevi, părinţi 
Proceduri 

c. Participarea la 

diverse cursuri de 

formare continuă 

organizate de sistem în 

domeniul 

managementului 

- - - Anual Popularizarea 

cursurilor 

CCD-Bacău 

Responsabili cu 

perfecţionarea 

cadrelor 

didactice 

10% din totalitatea profesorilor 

d. Organizarea 

schimburilor de 

experienţă cu alte 

unităţi şcolare din ţară 

şi străinătate 

- - - Anual Identificarea 

unităţilor 

şcolare din 

localitate, 

unităţilor 

gimnaziale 

Directorii 
Consiliul de 

administraţie 

Minim 2 seminarii: 
unul la nivel local şi altul la nivel 

internaţional 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Implementarea 

de programe 

educaţionale 

pentru 

invatamant de 

performant 

a.  Utilizarea 

metodei de predare 

prin proiecte în 

procesul instructiv 

educativ 

 IT 

Elevi 
Părinţi 
Cadre 

didactice 

Anual 
Realizarea portofoliilor 

Aplicarea la clasă 

Responsabili cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

20%-30% din 

numărul de ore la o 

disciplină să se 

lucreze efectiv la 

proiecte  
b. Organizarea 

proiectelor în care 

elevii să fie 

profesori, părinţi, 

manageri 

Fonduri 

proprii 
Sponsorizări 

Clubul 

elevilor 

Elevi 
Părinţi 
Cadre 

didactice 

Anual 
În cadrul orelor de curs 

Ore de dirigenţie  
Schimb de roluri 

Consilier educativ 
Preşedintele 

comitetului de elevi 

2 activităţi/an la 

fiecare clasă 

c. Grupuri de lucru 

pentru proiecte 

elaborate de elevi 

Fonduri 

proprii 
 

 
Elevi 
Cadre 

didactice 
Anual 

Identificarea 

finanţatorilor 
Elaborare proiecte: 

mediu, voluntariat, 

participare civică 

Directorii 
Preşedintele 

comitetului de elevi 

Minim 5 echipe 

mixte profesor-elevi 
Minim 3 

miniproiecte depuse 

spre finanţare 

d. Introducerea 

concursurilor în 

cadrul unităţii 

şcolare pe teme 

extracurriculare 

Fonduri 

proprii 
Sponsorizări  

-

Consumabile 

Elevi 
Cadre 

didactice 
Anual 

Formarea echipelor de 

lucru 
Elaborarea 

regulamentelor de 

concurs 
Organizarea 

concursurilor 

Directorii 
 

Participare elevi: 

50%  
Participare cadre 

didactice: 50% 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

3. 
Diversificarea 

curriculumului 

a. Dezvoltarea 

ofertei de CDŞ 

personalizat, 

adaptat nevoilor şi 

intereselor 

`neficiarilor 

  
Cadre 

didactice 
Anual 

Consultarea elevilor 
 

Şeful comisiei 

pentru curriculum 
 

Minim 3-4 CDŞ-uri 

care să corespundă 

nevoilor şi 

intereselor reale ale 

beneficiarilor 

b. Identificarea 

nevoilor care pot 

conduce la 

elaborarea de CDL-

uri şi CDŞ-uri 

  

Elevi 
Părinţi 
Cadre 

didactice 

Anual Chestionare 
 Comisia de 

curriculum 
Ierarhizarea 

propunerilor elevilor 

c. elaborarea de CDL-

uri şi CDŞ-uri 

conform cu 

necesităţile elevilor, 

în concordanţă cu 

piaţa muncii 

  

Elevi 
Cadre 

didactice 
Reprezentantul 

C.L. în C.A. 

Anual 
Interviuri 

 

Şeful comisiei 

pentru curriculum 
 

 

Minim 3-4 CDŞ-uri 

care să corespundă 

cerinţelor de pe 

piaţa muncii 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

 

 

 

4.  

Crearea unui 

climat de 

participare 

democratică la 

managementul 

organizaţiei 

şcolare 

a. Intensificarea 

implicării în procesul 

decizional al 

consiliului profesoral 

şi al consiliului de 

administraţie 

 

 

Personalul 

didactic şi 

nedidactic 

 

Permanent Prezentarea informaţiilor 

Directori 

Consiliul de 

administraţie 

Creşterea gradului de 

implicare cu 50% 

b. Dezvoltarea şi 

perfecţionarea rolului 

Consiliului elevilor şi 

al Consiliului 

părinţilor în structura 

decizională a unităţii 

şcolare 

 

 

Profesori 

Elevi 

Părinţi 

Anual 
Întruniri comune elevi-

părinţi-profesori 

Diriginţi 

Comisia diriginţilor 

Propuneri reale din 

partea elevilor, 

părinţilor 

c. Afişarea şi distribuirea 

de memo-uri 

referitoare la 

drepturile şi obligaţiile 

elevilor 

Venituri 

proprii 
Hârtie 

Profesori 

Diriginţi 

Elevi 

Anual 

Cunoaşterea, aplicarea şi 

popularizarea legislaţiei 

şcolare 

Diriginţi 

Consilierul educativ 

Diminuarea abaterilor 

de la regulamentul 

şcolar cu 50% 

d. Afişarea şi distribuirea 

de memo-uri 

referitoare la 

drepturile şi obligaţiile 

profesorilor 

Venituri 

proprii 
Hârtie 

Profesori 

Diriginţi 

 

Anual 

Cunoaşterea, aplicarea şi 

popularizarea legislaţiei 

şcolare 

Directori 

Consiliul de 

administraţie 

Creşterea gradului de 

implicare cu 50% 

e. Organizarea de 

dezbateri, sondaje, 

consultări  etc. 

privind situaţia la un 

moment dat 

Venituri 

proprii 
Hârtie 

Profesori 

Diriginţi 

Elevi 

  

Directori 

Consiliul de 

administraţie 

Minim 3 sondaje 

Minim 5 consultări 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

5.  

Implementarea 
de programe 

educaţionale 

specifice şi  

necesare pentru 

sincronizarea 
actului 

educaţional cu 

evoluţiile 

mediului social 

şi economic 

a. Întâlniri 

periodice cu factori 

de decizie din 

diverse domenii de 

activitate 

  
Părinţi 

Profesori 
Anual 

Implicarea serviciului de 

asistenţă socială 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 

b. Identificarea 

elevilor care au 

părinţii plecaţi 
  Profesori Anual 

Organizarea de întâlniri 

elevi-profesori 
Crearea unei baze de date 

pentru monitorizare 
 

Consilierul educativ 
Diriginţi 

Reducerea 

abandonului şcolar 

c. Identificarea elevilor 

care provin din 

familii 

monoparentale 

Venituri 

proprii 
 

Părinţi 
Profesori 

Anual Întâlniri cu un psiholog 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 

d. elaborarea unor 

strategii de 

parteneriat cu 

organele abilitate în 

vederea 

monitorizării vieţii 

sociale a copiilor 

singuri 

Venituri 

proprii 
 

Părinţi 
Profesori 

Anual 
Susţinerea activităţilor 

elevi-psiholog 
Consilierul educativ 

Diriginţi 
Reducerea 

abandonului şcolar 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

6.  
Dezvoltarea 

unui program 

de orientare 

profesională 

care să asigure o 

integrare 

armonioasă a 

elevilor în 

funcţie de 

interesele şi 

aspiraţiile 

proprii 

a. Implicarea 

familiei în procesul 

de consiliere şi 

orientare şcolară 

 

 
Părinţi 

Profesori 
Anual 

Asigurarea permanentă a 

unei comunicări eficiente 

între şcoală şi familie 

Responsabili cu 

activităţi educative, 

diriginţi, cadre 

didactice 

Creşterea 

promovabilităţii cu 

15% 

b. Susţinerea 

colaborării cu 

consilierul 

psihopedagogic în 

vederea orientării 

profesionale cât 

mai aproape de 

aptitudinile elevilor 

 

 

Elevi 
Părinţi 

Profesori 
Anual 

Teste pentru consilierea 

profesională a elevilor 
Furnizarea serviciilor de 

consiliere şcolară şi 

profesională pentru 

clasele terminale 

Consilierul educativ 
Diriginţi 

Reducerea eşecurilor 

şcolare 

c. Susţinerea şedinţelor 

de consiliere în 

cadrul orelor de 

dirigenţie 

 

Calculator 
Set de 

teste 

Profesori 
Diriginţi 
Consilier 

educativ 

Anual 

Alcătuirea unei baze de 

date pentru evidenţa 

elevilor cu probleme 
Constituirea unor seturi 

de teste 

Diriginţi 
Responsabili cu 

activităţi educative 

Reducerea eşecurilor 

şcolare 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

7.  
Conceperea 

programelor de 

implicare în 

activităţi de 

voluntariat 

a. Realizarea de 

colaborări active cu 

ONG-uri 

Surse 

proprii 

Diferite 

materiale 

în funcţie 

de 

caracterul 

activităţii 

derulate 

Cadre 

didactice 
Cadre 

nedidactice 

Anual 

Coordonarea activităţilor din 

perspectiva colaborărilor cu 

ONG-uri 
Manifestări organizate în 

şcoală şi în afara ei 

Cadre didactice 

Participarea a minim 

50% din numărul de 

elevi la astfel de 

activităţi 

b. Conştientizarea 

importanţei 

participării la 

activităţi de 

voluntariat din 

viaţa şcolii şi a 

comunităţii 

Surse 

proprii 
Pliante 
Afişe 

Diriginţi 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Promovarea în şcoală a 

activităţilor de voluntariat 
Introducerea în planificarea 

orelor de dirigenţie a temelor 

de educaţie pentru activităţi de 

voluntariat 

Diriginţi 
Cadre didactice 

Consilier 

educativ 

Iniţiative din partea 

elevilor 

c. Identificarea 

activităţilor care 

implică acţiuni de 

voluntariat 

Surse 

proprii 
Afişe 

Diriginţi 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Cunoaşterea activităţilor de 

voluntariat la nivel local 
Iniţierea de activităţi de 

voluntariat 

Consilierul 

educativ 
Cadre didactice 

Iniţiative din partea 

elevilor 

d. dRealizarea de 

întâlniri periodice 

cu factori de 

decizie din 

domeniul de 

activitate 

Surse 

proprii 
 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Monitorizarea întâlnirilor 

programate 
Diseminarea informaţiilor  

Responsabili 

cu activităţi 

educative 
Diriginţi 

Participarea a 60% 

din numărul cadrelor 

didactice la activităţi 

de voluntariat 
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Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

8. 

 Dezvoltarea unui 

mediul de afaceri 

propice noilor 

tendinţe 

a. Elaborarea unei 

strategii ce vizează 

menţinerea 

parteneriatelor vechi 

şi încheierea altora 

noi pe bază de 

contracte cu agenţii 

economici din zonă 

  
Cadre 

didactice 
Permanent 

Constituirea comisiilor care se 

ocupă de constituirea de strategii 

Identificarea agenţilor economici 

noi apăruţi în zonă 

Director 

Cadre didactice 

tehnice 

Cresterea 

parteneriatelor cu 10% 

b. Atragerea unor 

firme de specialitate 

în vederea unor 

colaborări directe 

pentru realizarea 

instruirii practice a 

elevilor 

  

Elevi 

Cadre 

didactice 

Permanent 

Organizarea de întâlniri elevi – 

părinţi - firme de specialitate 

Monitorizarea dezvoltării 

deprinderilor cerute de 

competenţele specifice 

Director 

Cadre didactice 

tehnice 

Cresterea 

parteneriatelor cu 10% 

c. Atragerea de 

sponsorizări de la 

foşti absolvenţi 

  

Directori 

Cadre 

didactice 

O dată pe 

an 

Realizarea unei baze de date cu 

elevii absolvenţi ai şcolii la data 

respectivă 

Prezentarea realizărilor obţinute 

de elevi în competiţiile din şcoală 

Directori 

Cadre didactice 

tehnice 

10% din veniturile 

extrabugetare 

d. Atragerea a cât mai 

multor colaboratori în 

vederea asigurării 

plasamentelor 

viitorilor absolvenţi 

 Pliante 

Directori 

Cadre 

didactice 

Permanent 

Reactualizarea permanentă a 

bazei de date cu elevii absolvenţi 

Organizarea de prezentări de 

tehnologii şi materiale noi cu 

participarea elevilor şi a 

colaboratorilor externi 

Directori 

Cadre didactice 

40% din elevii 

absolvenţi care nu 

urmează altă formă de 

învăţământ, să fie 

angajaţi 

e. Conectarea 

permanentă a 

managementului la 

evoluţiile şi cerinţele 

pieţii şi diseminarea 

informaţiei 

  

Directori 

Cadre 

didactice 

Permanent 

Dezbaterea în consiliul profesoral 

a cerinţelor pieţei 

Sprijinirea şi/sau crearea de 

parteneriate care să sprijine 

diseminarea informaţiilor 

Directori 

Cadre didactice 

40% din elevii 

absolvenţi care nu 

urmează altă formă de 

învăţământ, să fie 

angajaţi 



 

                                                                                                                                                             
 B-dul. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137            E-mail: gsamonesti@yahoo.com         Tel: 0234/314477, 0234/313001               Fax: 0234314477 

 

 

81 

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI   

 
COLEGIUL TEHNIC   ”GHEORGHE ASACHI”   ONEȘTI         

 

 

 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

9. 

Asigurarea 

accesului 

colegiului la 

programele de 

cooperare în 

educaţie, 

finanţate din 

fonduri europene 

 

a. Stabilirea de relaţii 

profesionale cu unităţi 

şcolare din ţară şi 

străinătate 

 
Reviste de 

specialitate 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Sprijinirea cadrelor didactice în 

stabilirea de relaţii profesionale 

în alte unităţi 

Directori 

Comisia de 

curriculum 

Minim trei proiecte 

b. Stimularea 

participării unui 

număr ridicat de elevi 

la concursuri 

organizate la nivel 

naţional şi regional 

 

Sponsorizări 

Venituri 

proprii 

 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

Identificarea tinerilor capabili de 

performanţă indiferent de mediul 

de rezidenţă 

Directori 

Cadre didactice 

Participarea a minim 

30% din totalul 

elevilor 

Obţinerea de minim 

5% premii din totalul 

participanţilor 

c. Formarea de 

colective de profesori 

pentru elaborarea de 

lucrări de specialitate 

 

  

Cadre 

didactice 

 

Permanent Identificarea domeniilor specifice 
Directori 

 

Minim 5 echipe 

Minim 5 lucrări 

d. Stabilirea de 

parteneriate 

profesionale şi 

realizarea unui 

program educaţional 

tip ERASMUS + 

Sponsorizări 

Venituri 

proprii 

 
Cadre 

didactice 
Permanent 

Informarea personalului didactic 

cu privire la realizarea 

programelor 

Constituirea de grupe de 

profesori capabili să realizeze 

programe 

Directori 

Cadre didactice 

Minim 2 cadre 

didactice 

e. Realizarea unor 

acţiuni de promovare 

a practicilor de succes 

a participării în 

proiecte de cooperare 

Sponsorizări 

Venituri 

proprii 

Afişe 

Consumabile 

Cadre 

didactice 
Permanent 

Monitorizarea rezultatelor 

Informarea personalului cu 

privire la aceste participări 

Directori 

 

Minim 3 proiecte 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             
 B-dul. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137            E-mail: gsamonesti@yahoo.com         Tel: 0234/314477, 0234/313001               Fax: 0234314477 

 

 

82 

 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI   

 
COLEGIUL TEHNIC   ”GHEORGHE ASACHI”   ONEȘTI         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functia 

manageriala 
Obiective 

Resurse 
Termene Acţiuni Responsabili 

Indicatori de 

performanţă Financiare Materiale Umane 

10. 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

şcolii şi bazei 

tehnico-

materiale 

 

a. Amenajarea 
cabinetelor 
pentru aria 
curriculară 
tehnic conform 
cerinţelor unui 
învăţământ 
modern 
 

Venituri 
proprii 

 Administrator 1 an 
Reabilitarea 

 

Membrii 
disciplinelor 

tehnice 
100% 

b. Amenajarea 
spatiilor scolare 
pentru a asigura 
conditii eficiente 
in situatie de 
pandemie 

Din buget 
si 

Venituri 
proprii   

  1 an 

Identificarea necesarului de 
materiale 

Achiziţionarea 
Montarea 

Director 
Administrator 

de 
patrimoniu 

100% 
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ACŢIUNI PROPUSE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR  STRATEGICE  ŞI DE REFERINŢĂ 
 

Obiectivul general Obiective specifice Activităţi Termene Responsabili 

1. Proiectarea 

activităţilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Proiectare curriculară şi a 

activităţilor extracurriculare 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectarea aplicării curriculumului naţional 01.09.2022 Director 

Realizarea şi avizarea CDL/CDS 09.12.2022 Director adj. 

 Comisia de 

curriculum 

Elaborarea  programelor activităţilor 

extracurriculare 

05.10.2022 

 

Coordonator 

proiecte 

Realizarea schemei orare  01.09.2022 Directori,  

Şef comisie orar 

Proiectarea participării elevilor la concursuri 

şcolare 

15.11.2022 Directori,  

 Comisia de 

curriculum 

Proiectarea pregătirii examenului de 

Bacalaureat 

05.10.2022 Directori,  

 Comisia de 

curriculum 

1.2. Proiectare managerială 

 

Realizarea Planului de acţiune al Şcolii 

(PAS) 

25.11.2022 Şef comisie PAS 

Elaborare de proceduri  Atunci când este 

nevoie 

Directori,  

Sef comisie 

1.3. Dezvoltarea resurselor 

umane 

 

 

 

Înscrierea cadrelor didactice la grade 

didactice 

26.10.2022 Responsabil 

perfecţionare 

Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de 

perfecţionare organizate de CCD Bacău 

03.10.2022 Responsabil 

perfecţionare 

1.4. Proiectarea activităţilor de 

sănătate şi securitate în muncă, 

Constituirea comisiilor SSM, PSI, Situatii de 

urgenta 

14.09.2022 Directori 
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protecţie civilă 

 

Realizarea programelor comisiilor SSM, 

PSI, Situatii de urgenta 

16.10.2022 Directori, 

Responsabili 

comisii 

2. Organizarea şi 

funcţionalitatea 

componentelor 

structurale 

 

 

 

2.1. Organizare curriculară 

 

 

 

 

 

 

Constituirea comisiei pentru curriculum 01.09.2022 Directori 

Constituirea comisiilor pentru activităţi 

extracurriculare  

01.09.2022 Coordonator 

proiecte 

Avizarea programelor, CDL personalizate, 

adaptate nevoilor şi intereselor beneficiarilor 

05.03.2023 Director, 

2.2. Organizare administrativă 

 

 

Constituirea Consiliului de Administraţie 15.09.2022 Directori 

Constituirea comisiei pentru burse / „Bani de 

liceu‖ 

01.09.2022 Directori 

2.3. Eficientizarea comunicării 

 

Conexiune Internet şi utilizare – 

compartimente funcţionale 

05.09.2022 Inginer de sistem 

3. Monitorizarea, 

controlul şi evaluarea 

activităţilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Monitorizarea, controlul şi 

evaluarea activităţilor 

instructiv – educative 

 

 

 

 

Analiza planificărilor anuale şi semestriale 07.10.2022 Directori,  

 Comisia de 

curriculum 

Analiza planurilor manageriale ale 

comisiilor 

07.10.2022 Directori,  

Coordonator 

proiecte 

Monitorizarea calităţii instruirii prin 

asistenţe la ore 

Conform unei 

planificari 

Directori,  

 Comisia de 

curriculum 

Monitorizarea ritmicităţii evaluării elevilor 

 

Periodic Directori, 

Responsabil CA 

 

 

Simulare examen de Bacalaureat prin probe 

scrise  

 

Simulare   

conform grafic 

MEN 

 

Directori 

 Comisia de 

curriculum 
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Monitorizarea relaţiei profesor-elev Permanent Director adj., 

Coordonator 

proiecte 

Monitorizarea fenomenelor de absenteism şi 

implicarea diriginţilor în diminuarea 

acestora. 

Permanent Director adj., 

Coordonator 

proiecte 

Evaluarea activităţilor instructiv – educative Semestrial Director 

3.2. Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii de perfecţionare 

continuă 

 

Valorificarea potenţialului personalului 

didactic prin activităţi metodice în cercuri 

pedagogice, simpozioane şi sesiuni de 

comunicări 

Permanent Director, 

 Comisia de 

curriculum 

3.3. Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii personalului didactic 

auxiliar şi a celui nedidactic 

 

 

 

 

 

Analiza activităţilor de secretariat Periodic Director, 

Secretar şef 

Analiza activităţilor desfăşurate la bibliotecă Periodic Director adj. 

Analiza activităţilor financiar - contabile Periodic Director, 

Contabil şef 

Monitorizarea activităţilor administrative Permanent Director , 

Administrator 

Inventarierea bunurilor şi urmărirea 

gestionării corespunzătoare a acestora 

Periodic 

/Permanent 

Director, 

Administrator 

Monitorizarea activităţii arhivei 

 

Permanent Directori 

4. Crearea unui 

climat de participare 

democratică la 

managementul 

organizaţiei şcolare 

4.1. Dezvoltarea şi 

perfecţionarea rolului 

Consiliului elevilor şi al 

Consiliului părinţilor în 

structura decizională a unităţii 

şcolare 

 

Analiza activitatii Asociaţiei părinţilor 

elevilor Colegiului 

30.06.2023 Director adj., 

Coordonator 

proiecte 

Consultarea Consiliului elevilor Lunar Director adj., 

Coordonator 

proiecte 

Consultarea părinţilor Semestrial Directori, 

Coordonator 

proiecte 
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4.2. Intensificarea implicării în 

procesul decizional al 

consiliului profesoral şi al 

consiliului de administraţie 

Cunoaşterea, aplicarea şi popularizarea 

legislaţiei şcolare 

Lunar Director 

Diversificarea canalelor informaţionale 

(Internet, e Mail)  

In functie de 

necesitati 

Directori 

Stabilirea sarcinilor de lucru şi a 

responsabilităţilor 

05.09.2022 Directori 

5. C T GH.ASACHI – 

element al 

comunităţii locale 

5.1. Colaborarea cu agenţii 

economici  

Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu agenţii 

economici pentru desfăşurarea instruirii 

practice 

16.09.2022 Director 

Avizarea programelor CDL de către agenţii 

economici 

09.12.2022  Comisia de 

curriculum 

5.2. Colaborarea cu ONG-uri 

reprezentative la nivel local 

 

 

Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu 

reprezentanţii cu ONG-uri reprezentative 

Permanent Directori 

Monitorizarea activităţilor comune  Permanent Coordonator 

proiecte 

6. Implicarea 

colegiului în 

programe şi proiecte 

de cooperare în 

educaţie, finanţate 

din fonduri europene 

 

 

 

 

6.1. Cooperare şi schimb de 

experienţă  

 

 

 

 

Stabilirea de relaţii profesionale cu unităţi 

şcolare din ţară şi străinătate 

In functie de 

oportunităti 

Directori 

Stabilirea de parteneriate profesionale şi 

implicarea în programe educaţional tip 

ERASMUS + 

In functie de 

oportunităti 

Director adj., 

Coordonator 

proiecte, 

responsabil 

proiecte 

6.2. Stimularea participării în 

proiecte: elaborare, derulare, 

diseminare 

Informarea cadrelor didactice 

 

Monitorizarea activităţilor  

 

Permanent 

 

Permanent 

Director adj., 

Coordonator 

proiecte , 

 Comisia de 

curriculum 

7. Asigurarea 

resurselor financiare 

şi materiale 

7.1. Asigurarea bazei materiale 

pentru activitati de laborator si 

instruire practica 

Atragerea de fonduri prin Asociaţiea 

părinţilor elevilor Colegiului 

In functie de 

oportunităti 

Director 

7.2. Implicarea Asociaţiei Colaborare cu părinţii Permanent Director, 
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Organizarea activităţilor de monitorizare 
 

Directorul școlii  informează profesorii despre strategia reformei la nivel naţional. Susţin acţiunile pentru evaluarea paşilor parcurşi. 

Verifică îndeplinirea activităților propuse pentru realizarea  obiectivelor  școlii asa cum sunt prevăzute în  PAS. 

Membrii colectivului de elaborare a PAS se întrunesc în şedinţe de lucru neperiodice pentru a prelua date noi apărute la nivel de şcoală, 

întocmesc procese-verbale legate de activitatea desfăşurată în cadrul elaborării P.A.S.-ului și se asigură că toate problemele identificate sunt luate 

în considerare pentru a fi rezolvate eficient. 
 

Director, 

Prof. Mihai Ursachi      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

părinţilor în atragerea şi 

gestionarea resurselor 

financiare 

 Comisia de 

curriculum 

7.3. Asigurarea cu material 

didactic şi  consumabile 

Întocmirea necesarelor de materiale, 

achiziţii. 

Lunar Administrator 

 Comisia de 

curriculum 
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2.2.11.2 Planul managerial al directorului adjunct 

 

ARGUMENT 

Planul managerial al directorului adjunct al Colegiului Tehnic ―Gheorghe Asachi‖ pentru anul 

școlar 2022-2023  a fost conceput  în urma unei  analize complexe şi realiste atât a mediului 

organizaţional  intern, cât şi a mediului extern în care activează instituţia de învăţământ. Școala 

funcţionează și se dezvoltă prin efortul combinat al echipei manageriale, al personalului școlii, al elevilor 

și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională.  

 Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea si misiunea scolii, cu cerințele Legii privind 

asigurarea calității în educație, cu Recomandarea Parlamentului European si al Consiliului Uniunii 

Europene privind competențele cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții si are ca deziderat 

atingerea idealului educațional legiferat în Legea Educației Naționale: Idealul educațional al sistemului 

de învățământ constă în dezvoltarea liberă, integrală si armonioasă a individualității umane, 

personalității umane si în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcția unei economii si 

societăți a cunoașterii. 
 S-au avut în vedere urmatoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte 

educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor, centrarea managementului resurselor 

umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite, crearea 

unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne, stabilirea de parteneriate și schimburi 

culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării 

în învățământul superior și pe piața muncii, profesionalizarea actului managerial, asigurarea unei baze 

materiale bune pentru desfășurarea procesului instructive-educativ și gestionarea eficientă acesteia. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis evaluarea corectă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe 

care factorii socio-economici îl au asupra activităţii unităţii. Oferta managerială are în vedere eliminarea 

punctelor slabe, a cauzelor ce le-au generat şi a riscurilor, precum și minimizarea efectelor amenințărilor. În 

ceea ce priveşte scopurile strategice, stabilirea lor a pornit de la identificarea punctelor tari şi a 

oportunităţilor. Acestea rezultă din realitatea constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de 

educaţie şi calificare solicitatede piața muncii. 

 Proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza prognozelor existente la nivel local şi 

regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, 

prognozele şi documentele elaborate de diferite instutuţii implicate în dezvoltarea economică şi 

educaţională. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile 

avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici – parteneri 

tradiţionali ai instituţiei.În contextul actual, şcoala trebuie să promoveze valorile şi practicile societăţii 

democratice, să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Pentru formularea 

viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea culturii organizaționale am 

avut în vedere principiul continuității în politica educaţională a echipei manageriale şi a cadrelor didactice, 

continuitate susţinută atât de rezultatele elevilor cât şi de împlinirea aşteptărilor părinţilor şi ale 

comunităţii locale. 
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BAZA CONCEPTUALĂ 

Planul Managerial al directorului adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi― Oneşti este 

conceput în conformitate cu următoarele acte normative:  

 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ( Legea nr. 1 din 5 

ianuarie 2011); 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, nr. 
375/6.07.2022 

 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar 

 Raportul asupra desfăşurării procesului instructiv-educativ, a activităţii cadrelor didactice şi a 

Consiliului de administraţie al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi― Oneşti în anul 2021-

2022: 

 Planul de acțiune al școlii (PAS); 

 Fișa postului pentru directorul adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi ― Oneşti; 

 Contractul de management al directorului adjunct al Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi― 

Oneşti. 

 Prevederile Ordinului ministrului educației nr. 3.505/2022 privind structura anului școlar 

2022—2023; 

  Referatul de aprobare nr. 1.666/DGIP din 21.06.2022 al proiectului de ordin pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru 

 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 

 Campusul Școlar modern; 

 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ Oneşti  este 

singura şcoală din zonă care pregăteşte forţă de 

muncă pentru domeniile economic,  construcţii 

și lucrări publice, instalaţii pentru construcții, 

mecanică, electric, electrotehnică și 

automatizări, informatică (intensiv informatică), 

spectru larg de specializări căutate  pe piaţa 

muncii în țară și în Uniunea Europeană. 

 Cadrele didactice au experienţă în pregătirea şi 

calificarea forţei de muncă și manifestăîn 

continuare interes pentru participa la cursuri de 

formare pentru dobândirea competenţelor de 

utilizare a tehnologiei informaţiei şi 

ainstrumentelor de e-learning în activitatea 

didactică. 

 Relațiile interpersonale existente favorizează 

PUNCTE SLABE     
 

 Agenți economici cu capacitate insuficientă 

pentru asigurarea  desfășurării practicii comasate 

la unele calificări profesionale (mecanica, 

electrotehnică, protecția mediului, constructii și 

lucrări publice), conform standardelor; 

 Asigurarea unei baze didactice insuficiente la 

activitățile de pregătire/instruire practică în 

domeniile mecanic și protecția mediului; 

 Prea puține dintre activitățile ce se desfășoară în 

școală implică și coparticiparea părinților.  

 Monitorizarea ineficientă a absolvenților și lipsa 

unor informații relevante care să sprijine 

informarea și îndrumarea elevilor pentru inserția 

mai bună pe piața muncii; 

 Evaluarea insuficientă a impactului activităților 

didactice asupra învățării elevilor, lipsa unui 

feedback formativ (nu bazat pe statistici) și 
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crearea unui climat educațional deschis, 

stimulativ. 

 Personalul didactic este calificat și a obținut 

(sau participă anul acesta la examene) gradele 

didactice definitiv, II, I, doctorat. 

 Cooptarea ca metodişti a profesorilor şcolii, 

confirmare a experienţei profesionale a 

acestora; 

 Participarea cu propuneri de subiecte, teste si 

bareme a profesorilor pentru faza locală şi 

judeţeană a olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de 

materiale didactice auxiliare, cărți și articole de 

specialitate, publicate cu ISBN și ISSN; 

 Existența unei culturi organizaționale și a unei 

tradiții de 40 de ani de activitate a Colegiului; 

 Colaborarea strânsa cu părinții elevilor și cu 

Asociația acestora; 

 Existența unor parteneriate eficiente cu unii 

agenți economici din zonă; 

 Colaborarea, pe baza parteneriatului, cu 

Asociația Română de Tehnologii și Agreement 

în Construcții, cu Universitatea București, 

existenta Clubului AROTEM  pentru Elevi şi 

Studenţi transformă şcoala noastră într-un 

puternic centru tehnico-ştiinţific în care 

activitatea este centrată pe elev. 

 Colaborarea cu Centrul Carpato-Danubian de 

Geoecologie, experiența și tradiția conturată 

deja de elevi, părinți și profesori ne recomandă 

ca una din EcoȘcolile cel mai apreciate din țară; 

 Legătura stânsă cu comunitatea locală, dovedită 

și de participarea frecventă elevilor și a 

profesorilor la activități de voluntariat 

 Gradul înalt de adaptare și flexibilitatea ofertei 

școlare curriculare (CDȘ, CDL) și 

extracurriculare; 

 Acces la internet din toate sălile / clădirile 

campusului școlar și numărul mare de unități de 

calculator performante  din laboratoare; 

 Existenţa în şcoală a unui puternic centru de 

informatică, cu formatori recunoscuţi (ECDL, 

ORACLE, CISCO); 

 Existența unei interfețe virtuale (pagina web a 

dificultatea elaborării unor programe de 

intervenție timpurie în lipsa unor astfel de 

informații. 
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școlii) care promovează imaginea și activitățile 

școlii; 

 Implicarea tuturor cadrelor didactice în acţiuni 

de popularizare a ofertei educaționale și a 

unităţii şcolare în rîndul viitorilor beneficiari și 

în comunitatea locală; 

 Performanțele obținute de elevii coordonați de 

profesorii școlii la concursuri și olimpiade; 

 Participarea la proiecte europene (Erasmus 

Vet,POCU)  

 Dotarea cabinetelor și laboratoarelor, acces 

permanent la internet pentru toți elevii  

 Vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-ul 

şcolii, mass-media. Asigurarea siguranţei 

elevilor în şcoală.  

  Există un internat cu facilități la nivel înalt.  

 

OPORTUNITĂŢI 

 Programe de pregătire specială pentru 

olimpiade şi concursuri 

 Singura sursă de învăţământ preuniversitar cu 

absolvenţi în domeniul construcţiilor, instalaţiilor 

pentru construcţii şi mecanicilor pentru construcţii 

din S şi SV judeţului Bacău 

 Interesul agenţilor economici pentru colaborare; 

 Existența unei oferte diversificate de programe 

de formare continuă princursuri organizate de 

I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri 

 Sprijin din partea comunităţii locale (Primăria, 

Biserica, Poliţia, Jandarmeria, mass-media locală 

etc.); 

 Procesul de profesionalizare a carierei didactice 

prin participarea cadrelordidactice la formări în 

cadrul unor proiecte cu finanţare europeană POS 

DRU. 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programeguvernamentale. 

 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă 

cu ISJ Bacău. 

 C.D.L. – ul oferă multiple posibilități pentru 

satisfacerea dorinței de informare și aprofundare în 

diferite domenii  

 

CONSTRÂNGERI 

 Situația epidemiologică și evoluția acesteia 

impune organizarea activităților educative 

conform scenariilor stabilite de Directia de 

sanatate publica judeteana, CJSU,  ISJ Bacău 

 Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte 

tot mai scăzute pentru piaţa muncii; 

 Reducerea implicării familiei în educarea 

propriilor copii.  

     Părinții multor elevi sunt plecați la lucru în 

străinătate, iar aceștia nu beneficiază de suficient 

suport moral și emoțional, de sprijin în pregătirea 

școlară și de monitorizarea timpului liber; 

 Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă 

de actul educaţional şi decultură, precum şi 

implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi 

rezolvareaproblemelor şcolii; 

 Dezinteresul sau lipsa posibilităţilor de sprijinire 

a şcolii a anumitor comunităţirurale de proveniență 

a elevilor colegiului; 

 Legislaţie financiară restrictivă; 

 Decapitalizarea agenţilor economici datorită 

blocajelor financiare din economie; 

 Rata şomajului la nivelul tinerilor (15-24 ani); 

 Lipsa unui suport legislativ care să stimuleze 

agenţii de producţie pentru instruirea practică a 

elevilor. 
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 Reducerea indicatorilor demografici 

 

 

CONCLUZIILE ANALIZEI  

 

-Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea si funcționarea organizației 

școlare. Mediul extern oferă o gamă destul de largă de oportunități, prin valorificarea cărora se pot 

întrevedea perspective de dezvoltare educațională și instituțională.  

-Corelarea punctelor tari cu oportunitățile mediului extern conturează Resursele strategice:  

- Resurse umane calificate ; 

-Experiență în management, formare, consiliere si orientare, în derularea proiectelor;  

- Parteneriate cu instituții educaționale, culturale, agenți economici , ONG-uri  

- Colaborarea eficientă, bazată pe parteneriat cu autoritățile publice locale si județene;  

- Posibilități de finanțare din bugetele de stat si local, extrabuget.  

              

   Din corelarea punctelor slabe cu amenințările rezultă Obiectivele Strategice.  

   Obiectivele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi― Oneşti 

în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare 

identificate pe baza analizelor SWOT. 

                            Oferta noastră educaţională este fundamentată pe următoarele principii: 

  1.facilitarea accesului elevilor la o gamă largă de oportunităţi de învăţare relevante şi de înaltă calitate;  

 îndrumarea şi sprijinirea tuturor elevilor în atingerea scopurilor educaţionale; 

  2.formarea competențelor necesare învățării pe parcursul întregii vieţi în scopul îmbunătăţirii abilităţilor, 

dezvoltare personală ; 

  3.promovarea formării continue a profesorilor şi a personalului auxiliar în vederea îmbunătăţirii 

abilităţilor şi aptitudinilor acestora; 

  4.asigurarea unui mediu mai bine organizat, bazat pe coordonare şi cooperare care să satisfacă nevoile 

elevilor, comunităţii şi ale angajatorilor. 

  

 Politica educaţională actuală vizând fundamentarea sistemului de învăţământ pe principiile 

descentralizării şi calităţii având ca obiectiv satisfacerea cerinţelor comunităţii/ societăţii impune 

identificarea nevoilor la nivelul unităţilor de învăţământ pentru ca în funcţie de acestea să se realizeze o 

proiectare realistă a activităţii școlii, bazată pe diagnoza adecvată şi previziune, după cum urmează:  

◦ iniţierea şi promovarea unor programe de informare asupra noutăţilor privind proiectele de reformă în 

învăţământ (descentralizare, finanţare şi asigurarea calităţii în educaţie) şi legislaţia şcolară, în care să fie 

cuprinse cât mai multe cadre didactice;  

◦ monitorizarea cadrelor didactice cu deficienţe în în exercitarea actului managerial şi reticenţă faţă de nou 

şi schimbare; 

 ◦ adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă opţiunilor şi 

intereselor lor de formare;  

 ◦ promovarea de programe pentru „educarea părinţilor", în colaborare cu autorităţile locale, în scopul 

diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar, îndeosebi, în unităţile din zonele cu populaţie 

de etnie rromă şi în cele din zone defavorizate;  

◦ sporirea exigenţei , responsabilităţii şi eficienţei activităţii de îndrumare, control şi evaluare , realizată 

prin asistența la ore;  
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◦ identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice, monitorizarea satisfacerii acestora, precum şi 

evaluarea eficienţei acestor cursuri/activităţi(în timpul asitenței la ore). 

◦ monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenele naționale; 

 

Analiza PESTE a mediului extern 

Context politic 

Politica educaţională a MEC vizează realizarea unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, 

capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate.  

Misiunea asumată politic, prin Legea Educației Naționale, este de formare, prin educaţie, a 

infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate din statutul României de 

ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, şi de generare sustenabilă a 

unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi 

viitoare. Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii  umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt 

necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru 

participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. 

Politica educaţională aplicată la nivelul Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖, având la bază 

principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea 

pozitivă a activităţii. Principalele direcţii de acţiune vizează: 

a)împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi 

aspiraţiilor fiecărui elev şi a dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;  

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;  

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;  

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi 

universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 

e)educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului;  

f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru 

natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 

Fiind un serviciu de interes public educația este susținută și de comunitatea locală (Primărie, 

Consiliu Local) în problematica finanţării şi cea a resurselor materiale. Reprezentanţii Consiliului Local şi 

Primăriei în Consiliul de Administraţie se manifestă de fiecare dată ca parteneri eficienţi. 

 Contextul european de politici în educaţie şi formare profesională preconizează creşterea șanselor  

absolvenţilor de ocupare a unui  loc de muncă în  spațiul UE, necesitatea   adaptării forţei de muncă, 

creşterea implicării şcolilor din ÎPT în   programe de măsuri active pentru  ocuparea forţei de muncă, 

creşterea   atractivităţii ofertei şi calităţii educaţiei şi formării  profesionale în IPT conform proiecţiilor 

(cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2020  vor fi pentru calificări de nivel  mediu  rezultate din 

programe de educaţie şi formare profesională). 

 

Context economic 
 La nivelul oraşului şi zonei se pot observa următoarele aspecte: 

a) Serviciile ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani şi 

devansând industria în formarea PIB şi a VBA.  
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b) În cadrul serviciilor se detaşează: comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial 

mare de creştere în viitor, activităţile de servicii pentru firme, turismul – potenţial mai mare pentru 

agroturism, turism religios și cultural, telecomunicaţiile – cu importanţă în creştere în domeniulnoilor 

tehnologii în telefonia fixă şi mobilă; 

c) Industria petro-chimică și construcțiile industriale sunt în regres ;  

d) Agricultura este la nivel de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi dezvoltare (agricultura 

ecologică). 

e) Protecția mediului, ca domeniu, are nevoie de adaptare la standardele UE, prin urmare de specialiști. 

f) Nevoia de forță de muncă este în scădere, indiferent de domeniu. 

 Oferta educațională a Colegiului ține seama de contextul economic al zonei, iar pregătirea tinerilor 

este susținută financiar de comunitate: Colegiul a beneficiat de fonduri pentru reabilitarea  infrastructurii 

și informatizarea învățământului din finanțare locală, extrabugetară și bugetară în scopul asigurării unui 

proces educațional de calitate. 

 

Context social 

 Conform  PRAI ,în întervalul  de analiză 2015-2025, pentru  județul Bacău,  se  constată o 

consolidare relativăa vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, . 

 Având î vedere că populaţia care trăieşte în mediul  rural  este mai ridicată decât cea din mediul 

urban(52,1%din totalul populaţiei),că vârsta şcolară locuieşte predominant în mediul rural,că în perioada 

următoare se estimează o scădere a populaţiei de vârstă şcolară, categorie care interesează sistemul Î.P.T.şi 

că prognoza realizată de INS,populaţia de vârstă şcolară,15-24 ani, va  descreşte în perioada  2005-2025 

cu aproximativ 28%,  propunerile pentru planul de şcolarizare trebuie să ţină cont de:mediul de rezidență 

al  elevilor,asigurarea egalității de şanse în formarea şi dezvoltare individuală,de domeniile de activitate 

specifice, locale pecalificări/ domenii noi, inclusiv acreditarea unităților școlare pe domenii noi. 

 Scăderea  naturală prognozată a populaţiei tinere este agravată de migraţia externă. Apare pericolul 

unui deficit de forţă de muncă tânără 

calificată precum şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii 

(construcţii, asistenţă socială ş imedicală, etc.). 

 Datorită diversității şi distribuţiei entice din zonă, se prefigurează necesitatea asigurăriia ccesului 

egal la  educaţie şi a  varietăţii opţiunilor (având în vedere dificultăţile de constituire a claselor pentru 

minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o zonă) și elaborarea de programe de sprijin pentru grupurile 

etnice dezavantajate. 

Planificarea ofertei şi a resurselor si stemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont implicaţiile scăderii 

demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică. 

 

Context tehnologic 
În municipiul Oneşti și în zonele rurale limitrofe există televiziune prin cablu, reţea de telefonie 

fixă şi mobilă, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor, societăţilor comerciale, de 

transport, turism, telecomunicaţii, etc., cât şi la nivelul familiilor/individual. Un număr important de 

familii au calculator şi acces la Internet.  

La nivelul colegiului există suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor didactice şi elevilor, utilate 

cu aparatura necesară. Trei laboratoare de informatica dotate cu calculatoare performante, implementarea 

pachetului de programe Asistent Educațional pentru Liceu – AEL, conectare la Internet, imprimante, 

copiatoare, scanner, dotare ce permite desfășurarea  în bune condiții a  orelor de informatică sau de orice 

altă specialitate și actualizarea permanentă a cunoștințelor de către elevi și profesori. 
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Context ecologic 
Preocupările în domeniul ecologicau în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai 

eficiente, reciclarea și refolosirea lor. În acest sens școala noastră participă la programe de educație civică 

și ecologică inițiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (EcoScoala, Să învățăm despre pădure, 

Școala Arborilor, Educația pentru sănătate etc.). 

 

MISIUNEA ȘCOLII 

 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti îşi propune să ofere locuitorilor din Onești și din 

zonele limitrofe oportunităţi de educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate în 

domenii prioritare – tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure de 

inserţie pe piaţa muncii din România și Europa, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale solicitanţilor. 

 

VIZIUNEA ȘCOLII 

 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ – Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională complexă, 

modernă care să ofere valoare adăugată și valoare nou creată în specialitate și în plan moral, civic și 

antreprenorialelevilor care urmează studiile liceale și profesionale în domeniile: Informatică, Servicii, 

Protecția Mediului, Tehnic, astfel încât să devină prima opţiune pentru absolvenţii clasei a VIII- a  din 

zona Oneşti şi împrejurimi. 

OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI DE REFERINȚĂ ALE ŞCOLII 

 

Conform documentelor de proiectare managerială a școlii, (PDI, PAS), prioritățile Colegiului 

Tehnic ,,Gheorghe Asachi‖ identificate pentru anul 2022-2023 sunt:  

 

 1.Asigurarea calităţii în activităţile didactice din şcoala noastră. Instituirea unui management 

orientat către calitate şi cunoaştere. 

2.Dezvoltarea parteneriatului şcoală - agenţii economici - instituţii de învăţământ superior pentru 

îmbunătăţirea formării profesionale şi alegerea optimă a unui traseu școlar și profesional ulterior 

de către elevi. 

3.Asigurarea unui învățământ integrat și diferențiat. Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul 

educaţional şi eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite. 

4.Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate. 

5.Integrarea europeană 

În concordanță cu acestea, obiectivele strategice și de referință ale şcolii sunt:  

Funcţia managerială specifică: Organizarea activității 

Eficientizarea demersului managerial; 

Dezvoltarea curriculară  

 Diversificarea ofertei de CDL-uri și CDȘ-uri, în funcție de solicitările beneficiarilor: elevi și 

părinți, agenți economici, comunitatea locală; 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educațional 

 Creșterea ponderii activităților de proiect în cadrul CDL-urilor; 

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la 

un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea 

capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia activă. 
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 Evaluarea impactului asupra elevilor a activităților profesorilor, maiștrilor instructori, 

coordonatorilor de practică. 

Dezvoltarea resurselor umane  
 Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de formare continuă oferite 

de diferiți furnizori de educație a adulților în domeniul metodologiei predării- învățării și 

evaluării în mediul online,  în domenii de specialitate, psihopedagogice, IT, precum și in 

domenii de interes personal, pentru dezvoltarea aptitudinilor și cultivarea intereselor 

individuale; 

 Facilitarea participării personalului la conferințe și simpozioane, la proiecte care presupun 

schimburi de bune practici, prin colaborare și schimb de experiență. 

 Susținerea personalului didactic pentru înscrierea și promovarea gradelor didactice. 

 Dezvoltarea și susținerea  mentoratul în școală prin încurajarea cadrelor didactice în 

organizarea activ.de mentorat; 

 Monitorizarea și evaluarea impactului participării la activitățile de formare continuă asupra 

calităţii actului educaţional. 

Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  
 Realizarea bugetului, conform normelor în vigoare. 

 Obținerea de venituri extrabugetare si de bunuri  materiale care să contribuie la dezvoltarea 

bazei materiale a școlii . 

 Monitorizarea și evaluarea impactului finanțării extrabugetare. 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare  
 Păstrarea și dezvoltarea sistemului de relații cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii 

locale (Asociația Părinților, Primăria Onești, Muzeul de Istorie, Biblioteca Municipala ,,Radu 

Rosetti‖ , diverse ONG-uri, instituții mass-media, Direcţia de protecţie a drepturilor copilului, 

Agenţia de Protecţie a Mediului, alte şcoli, etc.). 

 Inițierea unor parteneriate noi cu agenți economici pentru a asigura realizarea activităților 

curriculare și extra-curriculare: 

 Îmbunătățirea sistemului de comunicare externă a școlii (pagina web, sistemul de 

corespondență etc.) 

Asigurarea unui învățământ de calitate, integrat și diferențiat.  
 Asigurarea resurselor umane, materiale și informaționale pentru realizarea activităților 

educative în format online 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional  

 Sprijinirea elevilor cu aptitudini înalte 

 Promovarea elevilor la finalul anilor de studiu, a examenelor de atestare profesională și a 

Bacalaureatului 

 Diminuarea absenteismului și eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. 

Integrarea europeană 
 Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de proiectare a programelor 

educative europene; 

 Facilitarea participării personalului la programe educative europene 

 Monitorizarea și evaluarea impactului participării la programe educative europene. 
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ATRIBUŢII SPECIFICEALE DIRECTORULUI ADJUNCT  

 

Managementul de Curriculum  

 Întocmește propriul program managerial conform Fișei postului, în concordanță cu planul 

managerial al directorului și cu planul de acțiune al școlii.  

 Urmărește prin responsabilii ariilor curriculare aplicarea planurilor cadru de învățământ, a 

programelor școlare și a metodologiei privind privind evaluarea rezultatelor școlare.  

 Realizează împreună cu directorul proiectul de încadrarepentru cadrele didactice din unitatea 

de învățământ  

 Colaborează cu directorul școlii, consiliul de administrație și consiliul profesoral la alcătuirea 

și promovarea ofertei educaționale privind planul de școlarizare 

 Coordonează activitățile de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele opționale/curriculumul 

în dezvoltare locală (CDL) 

 Controlează cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/șefilor de catedră, calitatea 

procesului instructiv educativ.  

 Elaborează o planificare a inspecțiilor, în concordanță cu planul managerial al unității de 

învățământ, aprobat de directorul unității de învățământ, astfel încât să se realizeze asistențe la 

ore, iar fiecare cadru didactic să fie asistat cel puțin o dată pe semestru. 

 Răspunde, alături de directorul unității de învățământ, de respectarea normelor de igienă 

școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de paza contra incendiilor în întreaga 

instituție. 

 Colaborează cu directorul la elaborarea materialelor de proiectare, planificare și evaluare a 

activității desfășurate în unitatea școlară.  

 Dispune afișarea noutăților legislative la avizierele școlii.  

 Colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activității personalului didactic 

de predare, didactic auxiliar și nedidactic.  

 Împreună cu directorul se ocupă de problemele legate de asistențele la oră și de prezența 

personalului didactic la ore.  

 Verifică, alături de director, efectuarea serviciului pe școală de către personalul didactic și de 

către elevi. 

 Răspunde, alături de director, de asigurarea desfășurării procesului instructiv-educativ.  

 Răspunde de examenele de situații neîncheiate, corigențe și diferențe, la solicitarea 

directorului.  

 Colaborează la elaborarea și/ sau modificarea fișei postului angajaților/fișei de evaluare anuală 

a personalului. 

 Coordonează, alături de directorul școlii și cadrele didactice responsabile, activitățile de 

pregătire organizate pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri pe discipline, 

examene naționale. 

 Organizează examenele, olimpiadele și concursurile școlare care se desfășoară la nivelul școlii. 

 Avizează planificările semestriale și anuale ale activităților diriginților, realizate conform PAS 

și nevoilor educaționale ale colectivelor de elevi  

 Planifică stagiile de pregătire practică și monitotrizează instruirea practică 

săptămânală/comasată/laboratoarele tehnice de profil. u) Monitorizează inserția absolvenților 

pe piața muncii. 
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Managementul resurselor umane 
 Coordonează, alături de director și de membrii CA, întocmirea bazelor de date și a situațiilor 

statistice la nivelul unității de învățământ. b) Sprijină și consiliază profesorii debutanți în 

formarea lor.  

 Mediază/negociază/rezolvă stările conflictuale sau accidentele de muncă la nivelul școlii și 

informează directorul de modul în care a soluționat fiecare problrmă 

 Consemnează în condica de prezență absențele și întârzierile la ore ale personalului didactic de 

predare, precum și ale personalului didactic auxiliar și nedidactic. 

 

Dezvoltarea generală a unității de învățământ și relații comunitare  

 Informează toate categoriile și organizațiile interesate beneficiare în legătură cu oferta 

educațională a școlii.  

 Dezvoltă, alături de director și membrii CA, relații de parteneriat cu diverse organizații , 

comunitatea locală, mediul local de afaceri. 

 Asigură, alături de director și de membrii CA, cadrul organizatoric și facilitează relațiile de 

parteneriat din unitatea școlară și părinții/familiile elevilor.  

 Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum : sponsorizări, donații, consultanță, 

colectare de materiale și de lansare de proiecte de finanțare internă sau externă. 

 

Alte atribuții 

 Ia măsurile corespunzătoare pentru a proteja copiii/elevii împotriva oricăror forme de violență, 

inclusiv violență sexuală, vătămare sau abuz fizic sau mental, de rele tratamente sau de 

exploatare, de abandon sau neglijență. 

 Sesizează serviciul public de asistență socială sau direcția generală de asistență socială și 

protecția copilului, în a cărei rază teritorială de responsabilitate a identificat un copil/elev 

pentru care are suspiciuni în legătură cu existența unei situații de abuz sau neglijare a acestuia.  

 Înlocuiește directorul și îndeplinește atribuțiile delegate pe o perioadă determinată în lipsa 

directorului, în baza unei decizii.  

 Coordonează, îndrumă și monitorizează implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial. 

 Apreciază, alături de director și responsabilii catedrelor/comisiilor metodice/șefilor de catedră, 

personalul didactic de predare și instruire practică, la inspecțiile pentru obținerea gradelor 

didactice și acordarea gradațiilor de merit. 

 Răspunde în fața directorului, consiliului de administrație, consiliului profesoral, altor organe 

de evaluare și control pentru activitatea desfășurată conform fișei postului. 
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ACŢIUNI PROPUSE PENTRU ATINGEREA  OBIECTIVELOR STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ 

 
 

Funcţia managerială specifică: Organizarea activității 

  

Eficientizarea demersului managerial; 

Indicator de performanță: Elaborarea strategiei de dezvoltare curriculară și a strategiei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice și a 

personalului  auxiliarb și nedidactic 

ACȚIUNI RESPONSABILITĂȚI TERMENE 
MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE 

Asigurarea calităţii demersului didactic prin adaptarea 

demersului didactic la particularitățile individuale ale 

elevilor și prin utilizarea de metode activ- 

participative 

 

Profesori  de specialitate, 

Comisia de Curriculum 

Director  adjunct 

 Permanent 

 

 

 

  Elaborarea de strategii didactice 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea curriculară 

Obiective: 
 Diversificarea ofertei de CDL-uri și CDȘ-uri, în funcție de solicitările beneficiarilor : elevi, părinți, agenți economici, comunitatea 

locală; 

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de 

competenţe relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia activă 
Monitorizarea și evaluarea impactului asupra elevilor a activităților profesorilor, maiștrilor instructori, coordonatorilor de practică 
 

Diversificarea ofertei de CDL-uri , în funcție de solicitările beneficiarilor : elevi, părinți, agenți economici, comunitatea locală; 

Indicator de performanță: Elaborarea strategiei de dezvoltare curriculară și a planului de activități a comisiei pentru curriculum de la nivelul 

școlii 

Colectarea și centralizarea solicitărilor din partea  beneficiarilor, conform 

nevoilor de formare în cadrul CDL-urilor  conform ofertei educaționale a școlii: 

 -întâlniri cu agenții economici,  

Comisia de 

Curriculum 

Director 

adjunct 

Conform 

calendarului ISJ 

Bacău 

Chestionare 

Mape de prezentare a 

ofertei educaționale 
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-aplicarea de chestionare agenților,elevilor, părinților  Rapoarte privind 

centralizarea solicitărilor 

-Propunerea de CDL-uri, conform planului cadru pentru învățământul tehnic 

-Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor, pe baza criteriilor de 

monitorizare, evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă. 

Profesori de 

specialitate 

Agenți 

economici 

Conform 

calendarului ISJ 

Bacău 

Rapoarte, procese verbale 

de la ședințele de catedră 

Propunerea spre avizare a CDL-urilor la ISJ Bacău 
Director 

adjunct 

Conform 

calendarului ISJ 

Bacău 

Fișe CDL-uri aprobate de 

ISJ Bacău 

Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe 

relevante pentru piaţa muncii, pe dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi pe cetăţenia activă. 

Indicator de performanță: Realizarea asistențelor la ore și la activitățile de pregătire practică desfășurate în atelierele/ laboratoarele din cadrul 

colegiului, dar și la agenții economici și dezbaterea în cadrul ședințelor de catedră a observațiilor făcute în timpul asistențelor/ interasistențelor. 

 

 

Realizarea unui grafic de asistențe 

Director 

adjunct 

 

In prima lună a 

fiecărui 

semestru 

Grafice de asistență pentru 

fiecare profesor și  

coordonator de practică 

 

Desfășurarea asistențelor la ore 

Director, 

director 

adjunct 

Profesori de 

specialitate 

 

Conform 

graficelor 

- Fișe de observație a 

activității (minim o fișă de 

observație pe cadru 

didactic) 

Dezbaterea observațiilor făcute 

Director, 

director 

adjunct 

Profesori de 

specialitate 

 

lunar 
Procese verbale de la 

ședințe 

Monitorizarea și evaluarea impactului asupra elevilor a activităților profesorilor, maiștrilor instructori, coordonatorilor de practică. 
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Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea la baza 

proiectării ulterioare a activității. 

Conceperea unor instrumente de monitorizare și evaluare a impactului 

Director 

adjunct 

Consilier 

școlar 

Profesori de 

specialitate 

Decembrie 2022 

Instrumente concepute 

(chestionare, ghiduri de 

interviu) 

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi al cadrelor didactice de specialitate 

legate de probleme curriculare, în vederea asigurării feed-back-ului necesar 

reglării unor disfuncții  

 

Director 

adjunct 

Comisia 

CEAC 

 

 

Februarie 2022 

Iunie 2022 

 

 

Chestionar de satisfacție  

Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare cu agenții economici asupra 

calităţii actului educaţional (a desfășurării activităților teoretice și practic-

aplicative)/ monitorizarea procesului de utilizare a tehnologiei informatice  în 

lecţie,  la  toate disciplinele/inclusiv activitățile practice 

Director  
semestrial 

- 
Rapoarte  

 

Dezvoltarea resurselor umane  

Obiective 

 Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de formare continuă oferite de diferiți furnizori de educație a adulților în 

domenii de specialitate, psihopedagogice, IT, precum și in domenii de interes personal, pentru dezvoltarea aptitudinilor și cultivarea 

intereselor individuale; 

 .Facilitarea participării personalului la conferințe și simpozioane, la proiecte care presupun schimburi de bune practici, prin colaborare și 

schimb de experiență 

 Susținerea personalului didactic pentru înscrierea și promovarea gradelor didactice 

 Monitorizarea și evaluarea impactului participării la activitățile de formare continuă asupra calităţii actului educaţional.  
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Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de formare continuă oferite de diferiți furnizori de educație a adulților în 

domenii de specialitate, psihopedagogice, IT, precum și in domenii de interes personal, pentru dezvoltarea aptitudinilor și cultivarea intereselor 

individuale; 

Indicator de performanță: Participarea a minim 25% din personal la cursuri de  formare continuă 

Informarea in timp optim cu privire la oportunitățile de formare 

continuă 

- Eficientizarea site-ului şcolii  în vederea  transmiterii  

informațiilor in timp real și a documentelor 

 

Director adjunct 
permanent 

 

-Corespondență electronică pe e-

mail 

Informări scrise în format letric 

(afișe, anunțuri) și în format 

electronic pe site-ul școlii 

Dezvoltarea unor parteneriate viabile cu instituţii similare din 

învăţământul preuniversitar   pentru "schimbul de bune practici" 

 

Director  

Director adjunct 

-permanent 

 
Parteneriate semnate 

Facilitarea organizării unor cursuri de perfecționare/ formare 

continuă în spațiile școlii și punerea la dispoziția furnizorilor de 

formare a logisticii necesare 

Director  

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

La solicitarea 

furnizorilor 

 

Minim 1 curs organizat 

Monitorizarea numărului de credite profesionale și ore de 

formare continuă a personalului 

Director adjunct 

Profesor desemnat de 

director 

semestrial 
Rapoarte 

Dosare individuale 

Facilitarea participării personalului la conferințe și simpozioane, la proiecte care presupun schimburi de bune practici, prin colaborare și schimb 

de experiență. 

Indicator de performanță: Participarea a minim 25% din personal la astfel de activități 

Informarea in timp optim cu privire la organizarea unor 

manifestări științifice 

Director adjunct 

 

permanent 

- 

corespondență electronică pe e-

mail 

Informări scrise în format letric 

(afișe, anunțuri) și în format 

electronic pe site-ul școlii. 

Realizarea de parteneriate cu furnizorii de educație a adulților 

 

Director  

Director adjunct 

- 

- 
Parteneriate semnate 
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Facilitarea organizării de simpozioane/ conferințe/ concursuri: 

 

Director  

Director adjunct 

Coordonator proiecte 

și programe educative 

Administrator 

patrimoniu 

 

 

 

Mai 2023 

 

 

 

 

Minim o  manifestare științifică 

organizata 

Susținerea personalului didactic pentru înscrierea și promovarea gradelor didactice. 

Indicator de performanță: înscrierea la gradele didactice a cadrelor care îndeplinesc condițiile, conform legii 

Informarea cu privire la metodologia desfășurării gradelor 

didactice 

Director  

Director adjunct 

 

Conform 

graficelor de 

desfășurare 

- 

Corespondență electronică pe e-

mail 

Informări scrise în format letric 

(afișe, anunțuri) și în format 

electronic pe site-ul școlii. 

Oferirea de suport în realizarea dosarelor de înscriere 
Director adjunct 

Secretar școală 

Conform 

graficelor de 

desfășurare 

Dosare complete, predate la 

inspectorul de specialitate 

Monitorizarea etapelor procesului 

de mobilitate a cadrelor didactice, 

sesiunea martie – aprilie 2023. 

 

Diversificarea activităţilor de diseminare, consiliere şi orientare 

privind metodologiile, organizarea de activităţi de consiliere, 

orientare şi îndrumare în activitatea didactică pentru cadrele 

debutante 

Director adjunct 

Profesori de 

specialitate 

 

Director adjunct 

Profesori de 

specialitate 

Permanent 

 

 

 

 

 Iunie 2023 

Metodologia de mișcare a cadrelor 

didactice  

 

 

-Raport de analiză a activităților 

desfășurate 

 

 Monitorizarea și evaluarea impactului participării la activitățile de formare continuă asupra calităţii actului educaţional. 

Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea la baza 

proiectării ulterioare a activității. 

Monitorizarea participării la activități de formare continuă și de 

perfecționare 

Director adjunct 

 
Semestrial Rapoarte 

Evaluarea impactului strategiilor didactice aplicate în urma Director adjunct Iunie 2023 Chestionare aplicate la 60% din 
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desfășurării formărilor continui și a perfecționărilor prin 

aplicarea de chestionare elevilor 

Coordonator CEAC elevi 

 

Interpretarea și elaborarea rapoartelor 
Director adjunct 

Coordonator CEAC 

Iunie 2023 

 

 

Rapoarte  

 

Dezbaterea rapoartelor în Consiliul profesoral 
Director adjunct 

 

Iunie 2023 

Septembrie 2023 
Procese verbale 

 

 

Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale  

Obiective 

 Realizarea bugetului, conform normelor în vigoare 

 Obținerea de venituri extrabugetare si de bunuri  materiale care să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a școlii 

 Monitorizarea și evaluarea impactului finanțării extrabugetare 

 

Realizarea bugetului, conform normelor în vigoare. 

Indicator de performanță: Încadrarea în costurile per elev 

Realizarea documentelor contabile, de planificare a bugetului, 

conform legii 

Director 

Administrator financiar 

Conform 

calendarului 
Documente specifice 

Obținerea de venituri extrabugetare si de bunuri  materiale care să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a școlii 

Indicator de performanță: Suplimentarea bugetului cu sumele necesare realizării activităților educative exracurriculare proiectate 

Identificarea unor surse de finanțare extrabugetare 
Director 

Director adjunct 
permanent - 

Realizarea de parteneriate/ contracte de finanțare cu diferiți agenți 

economici, ONG-uri, Asociații profesionale etc. 

Director 

Director adjunct 
Permanent 

Parteneriate, contracte 

semnate 

Realizarea documentelor contabile specifice, pentru înregistrarea 

veniturilor extrabugetare și  justificarea cheltuielilor 

Director 

Administrator financiar 
Permanent Documente specifice 

Monitorizarea și evaluarea impactului finanțării extrabugetare 

Indicator de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea la baza 

proiectării ulterioare a activității. 

Monitorizarea veniturilor extrabugetare, a cheltuielilor, a materialelor Director Semestrial Rapoarte  
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intrate în inventar Director adjunct  

Administrator patrimoniu 

Evaluarea impactului finanțării suplimentare/ punerii la dispoziție a 

unei baze materiale îmbunătățită 

Director 

Director adjunct  

Coordonator programe si 

proiecte educative 

Semestrial Rapoarte  

 

 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare  

Obiective 

 Reînnoirea și dezvoltarea sistemului de relații de colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale 

 Inițierea unor parteneriate noi cu agenți economici care să poată asigura realizarea activităților curriculare și extracurriculare propuse 

 Îmbunătățirea sistemului de comunicare externă a școlii 

 

Reînnoirea și dezvoltarea sistemului de relații de colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii ale comunităţii locale (Asociația Părinților, 

Primăria Onești, Muzeul de Istorie, Bibioteca Municipala ,,Radu Rosetti‖ , diverse ONG-uri, instituții mass-media, Direcţia de protecţie a 

drepturilor copilului, Agenţia de Protecţie a Mediului, alte şcoli, etc.). 

Indicatori de performanță: Existența parteneriatelor/ contractelor de colaborare cu instituțiile și organizațiile reprezentative ale comunității; 

Atingerea unui procent de 20% a ponderii evaluării practice din totalul evaluării; Un procent de 60% dintre absolv.care fac practică să obțină de la 

angajator un  feedback pozitiv. 

-Realizarea unor proiecte și  planuri de activități educative, pe 

domenii de interes, și propunerea acestora diferitelor instituții și 

organizații reprezentative ale comunității în vederea încheierii unor 

colaborări. 

-Organizarea eficientă a stagiilor de practică și asigurarea angajării 

în câmpul muncii a absolvenților; 

-Monitorizarea și evaluarea impactului asupra elevilor a 

activităților profesorilor, maiștrilor instructori, coordonatorilor de 

practică ; conceperea unui set de instrumente de monitorizare 

Director adjunct 

Coordonator 

programe și 

proiecte educative 

Semestrial/ 

anual 

Proiecte,  

Planuri de activități 

(o   activ.educativă/proiect/cadru 

didactic (scoală generală/ ONG/ 

Fundație) 

Analiza fișelor de monitorizare 
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Reînnoirea parteneriatelor / contractelor de colaborare cu 

instituțiile și organizațiile reprezentative ale comunității:Poliție, 

Jandarmerie, Biblioteca, Muzul de istorie, Asocații ale părinților, 

ONG-uri etc 

 

Director adjunct  

Coordonator 

programe si 

proiecte educative 

Anual 
Contracte de colaborare, parteneriate 

semnate 

Cuprinderea în tematica orelor de dirigenţie şi în planificarea 

activităţilor educative a unor conţinuturi ce vizează combaterea 

violenței, abandonului și absenteismul, creșterea motivației 

școlare, precum și a promovării învățării pe tot parcursul vieții, 

protecţia muncii, P.S.I. , protecţie civilă şi circulaţie rutieră. 
 

Director adjunct  

Coordonator 

programe si 

proiecte educative 

Conform 

planificărilor 

Rapoarte 

Procese verbale de la activități 

Tematica/planificările orelor de 

dirigenție 

Inițierea unor parteneriate noi cu agenți economici care să poată asigura realizarea activităților curriculare și extracurriculare propuse. 

Indicator de performanță: minim 2  parteneriate cu agenți economici noi. 

Identificarea agenților economici care ar putea fi interesați de 

colaborarea cu școala 

Director 

Director adjunct 

 

Permanent Rapoarte  

Realizarea unor proiecte/ planuri de activități comune 

Director 

Director adjunct 

 

Permanent 
Proiecte,  

Planuri de activități 

Încheierea protocoalelor de colaborare în vederea desfășurării 

activităților propuse 

Director 

Director adjunct 
Permanent 

Contracte de colaborare, parteneriate 

semnate 

Realizarea activităților propuse 

Director adjunct  

Coordonator 

programe si 

proiecte educative 

Conform 

planificărilor 

Rapoarte 

Procese verbale de la activități 

Îmbunătățirea sistemului de comunicare externă a școlii (pagina web, sistemul de corespondență etc) 

Indicator de performanță: existența unui sistem de comunicare externă ușor de utilizat, care să pună în valoare colegiul și să promoveze 

activitatea acestuia în comunitate 

Înnoirea paginii web a colegiului 
Director adjunct 

Informatician  
Anual Pagina web 

Actualizarea informațiilor de pe site-ul școlii și de la aviziere Director adjunct Permanent Site actualizat 
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Responsabil 

comisie marketing 

Realizarea materialelor de promovare a ofertei școlii 

Director adjunct 

Responsabil 

comisie marketing 

Aprilie 2022 
Pliante, broșuri, afișe, fliere in format 

letric si electronic 

Diseminarea în comunitate a informațiilor despre oferta școlii, 

activitățile desfășurate, performanțele elevilor și profesorilor 

Director adjunct 

Responsabil 

comisie marketing 

Responsabil 

comunicare cu 

mass-media 

Permanent Articole, emisiuni radio, emisiuni TV 

Participarea la activități de tipul: târgul ofertelor educaționale 

Director adjunct 

Responsabil 

comisie marketing 

Conform 

calendarului 

Standuri de prezentare a informațiilor, 

pliante, broșuri, afișe, fliere in format 

letric si electronic 

Organizarea zilelor porților deschise 

Director adjunct 

Responsabil 

comisie marketing 

Mai 2023 
Pliante, broșuri, afișe, fliere in format 

letric si electronic 

Evaluarea impactului comunicării externe a ofertei, activităților, 

performanțelor etc. 

 

Director adjunct 

Responsabil 

comisie marketing 

Iunie 2023 

August 2023 

Gradul de ocupare a locurilor la clasele 

a IX-a liceu și Învățământ profesional 

 

 

Asigurarea unui învățământ de calitate, integrat și diferențiat.  

 Obiective: 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional  

 Sprijinirea elevilor cu aptitudini înalte 

 Promovarea elevilor la finalul anilor de studiu, a examenelor de atestare profesională și a Bacalaureatului 

 Diminuarea absenteismului și eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; 

 

Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional  

Indicator de performanță: 25% din elevii aflați în situație de risc școlar și social înregistrează progres 
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Identificarea elevilor cu nevoi speciale 
Consilier școlar 

diriginți 
Septembrie-octombrie 2022 Baza de date 

Asigurarea consilierii de grup și individuale a 

elevilor, părinților și profesorilor 
Consilier școlar Permanent Programe de consiliere 

Realizarea de programe individualizate pentru elevii 

cu CES și avizarea acestora de către inspectorul de 

specialitate 

Consilier școlar 

Profesori de 

specialitate 

Octombrie 2022 (cu revizuiri 

periodice, în funcție de 

evoluție) 

Planificări adaptate și personalizate 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 

disciplină, frecvență etc 

 

Consilier școlar 

Diriginți 

Părinți  

lunar Rapoarte, fișe de observație 

Sprijinirea elevilor cu aptitudini înalte 

Indicator de performanță: Participarea la olimpiade și concursuri, faza națională 

Identificarea elevilor cu aptitudini înalte 
Consilier școlar 

Diriginți 

Septembrie-octombrie 2022 

 
Baza de date 

Asigurarea consilierii de grup și individuale a 

elevilor, părinților și profesorilor 
Consilier școlar Permanent Programe de consiliere 

Realizarea de programe individualizate de pregătire 

suplimentară pentru elevii cu aptitudini înalte 

Consilier școlar 

Profesori de 

specialitate 

Octombrie 2022 (cu revizuiri 

periodice, în funcție de 

evoluție) 

Planificări adaptate și personalizate 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 

disciplină, frecvență etc. 

Consilier școlar 

Diriginți 

Părinți  

Lunar 
Rapoarte, fișe de observație 

 

Participarea elevilor la concursuri și olimpiade 
Profesori de 

specialitate 

Conform calendarelor de 

desfășurare 
Rezultate la concursuri 

Premierea elevilor cu rezultate deosebite 

Director 

Director adjunct 

Președinte 

Asociația 

părinților 

Iunie 2023 
Procese verbale 

State de plată 
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Promovarea elevilor la finalul anilor de studiu, a examenelor de atestare profesională și a Bacalaureatului 

Indicatori de performanță:  

- 90% promovabilitate la finalul anilor de studiu 

- 95% promovabilitate la examenele de atestare profesională 

- Peste 70% promovabilitate la bacalaureat 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 

disciplină, frecvență etc 

Director 

Director adjunct 

Diriginți 

Părinți  

Lunar 

Rapoarte, fișe de observație, 

cataloage școlare 

 

Participarea elevilor la examene 

Profesori de 

specialitate 

Diriginți 

Părinți 

Conform calendarelor de 

desfășurare 

Peste 90% din elevii care 

îndeplinesc condițiile legale: 

Rezultate obținute 

Premierea elevilor cu rezultate deosebite 

Director 

Director adjunct 

Președinte 

Asociația 

părinților 

Iunie 2023 
Procese verbale 

State de plată 

Diminuarea absenteismului și eliminarea tendinţelor de abandon şcolar; 

Indicator de performanță : Reducerea cu 20% a ratei absenteismului, comparativ cu anul precedent 

Identificarea elevilor cu absenteism/ tendința de 

abandon  

Consilier școlar 

diriginți 
Permanent 

Cataloage școlare, fișe de 

monitorizare a frecvenței 

Asigurarea consilierii de grup și individuale a 

elevilor, părinților și profesorilor 

Consilier școlar 

Diriginți 
Permanent Programe de consiliere 

Realizarea de programe individualizate de consiliere 

pentru elevii, părinții și profesorii acestora 

Consilier școlar 

Diriginți 

Octombrie 2022 (cu revizuiri 

periodice, în funcție de 

evoluție) 

Fișe de consiliere 

Procese verbale 

Monitorizarea evoluției elevilor la învățătură, 

disciplină, frecvență etc 

Consilier școlar 

Diriginți 

Părinți  

Lunar 

Rapoarte, fișe de observație, 

cataloage 
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Integrarea europeană 

 Obiective 

 Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de proiectare a programelor educative europene; 

 Facilitarea participării personalului la programe educative europene 

 Monitorizarea și evaluarea impactului participării  cadrelor didactice și a elevilor  la programe educative europene 

 

Stimularea personalului cu privire la valorificarea oportunităților de proiectare a programelor educative europene şi naţionale; 

Indicator de performanță: implicarea a minim  15% din personal în scrierea de proiecte 

Informarea in timp optim cu privire la oportunitățile de proiectare 

a programelor educative europene; 

Director adjunct 

Coordonator  

Comisie de 

specialitate 

Permanent 

Corespondență electronică pe e-mail 

Informări scrise în format letric (afișe, 

anunțuri) și în format electronic pe site-

ul școlii. 

Realizarea de parteneriate cu instituții europene în vederea 

scrierii de proiecte sau a participării la programe educative 

europene  

Director 

Cadre didactice 
Permanent Parteneriate  realizate 

Facilitarea organizării unor cursuri de formare în vederea scrierii 

de proiecte în  spațiile școlii și punerea la dispoziția furnizorilor 

de formare a logisticii necesare 

Director  

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

Ianuarie  

2023 
Minim 1 curs organizat 

Monitorizarea activității de proiectare  

Director adjunct 

Coordonator comisie  

de specialitate  

Semestrial 
Rapoarte 

Dosare individuale 

Facilitarea participării personalului la programe educative europene şi naţionale 

Indicatori de performanță: participarea la proiecte europene noi a minim 5 profesori și a unei grupe de elevi 

Informarea in timp optim cu privire la apelurile de participare 
Coordonator Comisie 

de specialitate 
Permanent 

Informări scrise în format letric (afișe, 

anunțuri) și în format electronic pe site-

ul școlii. 

Facilitarea organizării deplasărilor necesare prin asigurarea 

suplinirii la clasă a profesorilor implicați 

Director 

Director adjunct 
După caz Grafice de suplinire 
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Facilitarea recuperării materiei de către elevii implicați prin 

programe de pregătire suplimentară 

Director adjunct 

Profesori de 

specialitate 

După caz 
Programe și grafice de recuperare a 

materiei 

Monitorizarea și evaluarea impactului participării la programe educative europene. 

Indicatori  de performanță: realizarea unui set  de instrumente de monitorizare și evaluare a impactului și a unei baze da date care să stea la baza 

proiectării ulterioare a activității.Realizarea a  minim un proiect Erasmus Vet)  

Facilitarea diseminării informației și a experienței acumulate 
Dir ector adjunct 

 
După caz 

Prezentări PPT, afișe, informări, 

Procese verbale 

-Stimularea personalului cu privire la valorificarea 

oportunităților de proiectare a programelor educative europene; 

-Extinderea învățării mutuale și a schimbului de bune practici, în 

vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piață a 

muncii europene incluzive. 

Director adjunct 

Coordonator CEAC 
Mai 2023 Chestionare aplicate elevilor  

 

Director adjunct,   

 Prof. Șorgot Ioan- Virgil 
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3 Analiza SWOT 
 

Această analiză este menită a fi un rezumat al principalelor puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări care reies în urma analizării acestora așa cum au fost identificate și 

specificate în Planul de acțiune al școlii. Plecând de aici vom stabili un set de obiective si direcții 

de acțiune astfel încât să ne bazăm pe punctele tari, să fructificăm oportunitățile apărute, să 

eliminăm punctele slabe și să luăm masuri de protejare împotriva  ameninţărilor.  

   PUNCTE TARI 

 Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi „ Oneşti  este unitatea 

de învățământ preuniversitar din zonă care pregăteşte forţă 

de munca  pentru domeniul informatic, mecanic, protectia 

mediului, economic, turism si alimentatie publica, chimie 

industiala, construcţii si lucrări publice şi instalaţii pentru 

constructii, cu specializări cautate  pe piaţa muncii. 

 Cadrele didactice au experienţă în pregătirea şi calificarea 

forţei de muncă, manifestă spirit competitiv  

(perfecţionări/ grade didactice , studii aprofundate în 

specialitate prin masterate, doctorate, cursuri 

postuniversitare)  

 Existența parteneriatelor educaționale ECDL, CISCO, 

ECO SCOALA, UNESCO, ORACLE, 3D PRINTING 

 Parteneriate benefice cu agenţii economici din zonă în 

vederea asigurării efectuării instruirii practice în domeniul 

economic, protecția mediului, mecanică, construcţii, 

instalaţii, electrotehnică, electronică, automatizări şi pentru 

facilitarea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii locale, 

S.C. CHIMCOMPLEX S.A.,S.C.MECANIC Grup, SC 

GIRONAP, SC  SC SERVO TERM SRL, SC  SERVSAL 

SA  , SC DMC AG SRL, ,SC GIRONAP PROD SA, ,SC 

COMPUTER SERVICE SRL, SC DataTEACH SRL, SC 

BARLINEK SA,  SC MOISCONSTRUCT SRL (sursa: 

protocoale de colaborare cu partenerii economici); 

PUNCTE SLABE      

 Agentii economici de dimensiuni mici, 

afectează calitatea desfasurarii 

practicii comasate la unele calificari 

profesionale (mecanica, 

electrotehnica, constructii si lucrări 

publice); 

 Dificultati in asigurarea cu 

dispozitive, scule si aparate de 

masura la activitatile de laborator si 

pregatire practica, din cauza 

constrangerilor bugetare; 
 Afectarea primei  si a ultimei ore de 

curs  din cauza orelor la care 

mijloacele de transport in comun 

asigura naveta elevilor de la si la 

domiciliu. 

 O insertie nesatisfacatoare a 

absolventilor pe piata muncii din 

zona; 

 Implicare insuficienta a parintilor 

elevilor in viata scolii; 
 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare. 

Multe cadre didactice au susţinut pre inspecţii/inspecţii 

speciale, în vederea înscrierii sau susţinerii examenelor 

pentru obţinerea gradelor didactice (definitivat, gradul II, 

gradul I); 

 Cooptarea ca metodişti a profesorilor şcolii, rezultat al 

experienţei profesionale a acestora 

 Existenţa în şcoală a unui puternic centru de informatică, 

cu formatori recunoscuţi ( ECDL, ORACLE; CISCO );  

  dotare foarte bună cu laboratoare de informatică,  cu 
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echipamente performante, conectare la internet , utilizarea 

soft-urilor educaţionale/ programul  AEL, proiectare 

asistată de calculator;  

 Asigurarea spatiilor scolare cu echipamente IT pentru 

desfasurarea lectiilor online, in situatii de pandemie; 

 Calitatea procesului didactic probată prin rezultatele la 

examenele naţionale 

 Creşterea procentului de promovabilitate, obţinerea de 

rezultate bune la olimpiade şcolare, concursuri pe meserii 

şi alte concursuri şcolare. 

 Activităţi în cadrul proiectului ECO-ŞCOALA 

(împăduriri, acţiuni de ecologizare, colectare deşeuri etc.); 

  Implicarea unui număr mare de elevi în activităţi 

extracurriculare pe parcursul anului şcolar; 

 Participarea elevilor la activităţi de ecologizare; 

 Identificarea celor mai atractive programe de învăţare şi 

aplicarea lor la clase 

 Baza materială corespunzătoare desfăşurării procesului 

educaţional, chiar si in situatii de pandemie; 

 Oferta educaţională a şcolii este adaptată nevoilor de 

formare ale elevilor 

 Participarea cu propuneri de teste si bareme bine definite a 

profesorilor  pentru faza locală şi judeţeană a olimpiadelor 

şi concursurilor şcolare; 

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale 

didactice auxiliare,  articole de specialitate în contexte 

interdisciplinare publicate în  reviste de specialitate  ş.a 

 Promovarea interna şi externă a ofertei educaţionale a 

şcolii (Implicarea tuturor cadrelor didactice în acţiuni de 

popularizare a unităţii şcolare, succesul acestei acţiuni 

fiind materializat în ocuparea tuturor locurilor din planul 

de şcolarizare încă din prima etapă; 

 Încheierea unor parteneriate cu fundatii si institutii publice 

din Oneşti si din tara; 

 Participarea  elevilor si a profesorilor la  simpozioane 

naţionale; 

 Participarea la proiecte europene ERASMUS + si POCU. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea de a asigura burse si echipamente  pentru 

pregatirea practica a elevilor prin proiectul POCU Activ la 

practica-Activ pe piata muncii! 

 Posibilitarea de asigurare a unui sprijin financiar mai mare 

din partea statului prin bursa sociala Bani de liceu și a altor 

CONSTRÂNGERI 

 Slaba dezvoltare economică a 

localităților din care provin elevii noștri 

conduce la retragerea elevilor de  la 

cursuri; 
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4 Aspecte care necesită dezvoltarea 
 

Conform RAEI, a planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 

2022-2023, redactat de către comisia CEAC, precum și conform analizei și interpretării datelor 

obținute în urma colectării feedback-ului privind satisfacția resimțită de beneficiarii școlii (elevi, 

părinți, agenți economici, reprezentanți ai comunității locale) cu privire la activitatea desfășurată în 

cadrul colegiului pe parcursul anului școlar 2022-2023, pot fi evidențiați factorii care conduc la 

performațe scăzute ale elevilor: 

- rata de părăsire timpurie a școlii, absenteismul accentuat și tendința de retragere de la 

cursuri după finalizarea clasei a X-a liceu; 

- rata de absolvire scăzută; 

- rata de participare scăzută la examenul de bacalaureat ; 

- rata scăzută a promovabilității la examenul de bacalaureat.  

 

Factorii menționați sunt corelați și se influențează reciproc:  

● nivelul ridicat al absenteismului, a dus la pregătirea fluctuantă a elevilor și acumularea de 

lacune în informațiile esențiale.  

● Lipsa supravegherii adecvate a elevilor de către părinți, în privința învățării și rezolvării 

temelor școlare și lipsa suportului afectiv și a supravegherii adecvate a elevilor de către 

părinții plecați în străinătate a dus la performanțe scăzute și la de-motivarea elevilor.  

● Modificarea nevoilor reale ale elevilor și dificultățile economice ale familiei, care îi 

determină să se angajeze (în țară sau în străinătate) înainte de a încheia un ciclu școlar 

complet, au dus la scăderea ratei de participare și de promovare a examenului de 

bacalaureat. 

● Distanţa mare faţă de şcoală, dublată de absenţa mijloacelor de transport 

● Lipsa motivației urmării unui traseu școlar universitar 

 

 

 

 

tipuri de burse precum și din sponsorizari; 

 Interesul agenţilor economici pentru colaborare; 

 Acces informaţional diversificat prin Wi-Fi in toata școala; 

 Oferta largă de cursuri de formare organizate de I.S.J., 

C.C.D., O.N.G.-uri 

 Sprijin din partea comunităţii locale (primărie, biserică, 

poliţie etc.) 

  Parintii multor elevi sunt plecati la 

lucru in strainatate si nu-si pot  indruma 

si sprijini  copii  atunci când acestia au 

nevoie; 

 Legislaţie financiară restrictivă pentru 

atragerea de agenti economici cu sprijin 

financiar; 

 Lipsa unui suport legislativ care să 

stimuleze operatorii economici pentru 

instruirea practică a elevilor. 

 Finanţarea prin costul/elev nu acoperă 

toate cheltuielile necesare 

 Reducerea indicatorului demografic. 
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Prin urmare, considerăm că următoarele aspecte necesită dezvoltare: 

 Reducerea ratei de părăsire a școlii. La învățământul obligatoriu rata de părăsire este 0. Atât la 

învățământul liceal obligatoriu, cât și la  învățământul profesional (cls a IX-a și a X-a), s-a păstrat 

numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar 2021-2022 și la finalul anului.  

La clasele intermediare (a X-a și a XI-a liceu ) - am înregistrat 0 cazuri de abandon, la clasele 

terminale - a XII-a liceu am înregistrat 0 cazuri de abandon iar la clasele  a XI-a învățământ 

profesional – 0.  Prin urmare, ne propunem păstrarea ratei de părăsire timpurii a școlii la 0. 

 Îmbunătățirea/ menținerea progresului școlar prin creșterea participării active la activitățile de 

învățare curriculare și extracurriculare și prin creșterea promovabilității la clasele terminale 

astfel:la clasele a X-a menținerea la 100% ,la clasele a XII-a de la 96,65 % la 97% și la clasele a 

XI-a învățământ profesional de la 97,5% la 98% ; 

  În medie,ne propunem, creșterea promovabilității la clasele terminale de la 98,2%  

la 99%; 

 Facilitarea învățării pe tot parcursul vieții prin creșterea ratei de participare la examenul de 

bacalaureat de la 88,17% la 90%; 

  Menținerea ratei de promovare a examenului de bacalaureat a seriei curente la 80-81%. 

ul elevilor de liceu și școala profesională prin 

monitorizarea permanentă a elevilor cu număr mare de absențe, colaborarea cu instituțiile 

comunităților locale (Poliție, Asistența socială, Protecția copilului) și consilierea elevilor și 

părinților acestora  

 internă şi externă pe baza feedback-ului obținut de la 

factorii implicați 

 Îmbunătăţirea monitorizării activităţilor desfăşurate, prin aplicarea de chestionare de 

monitorizare și evaluare a impactului activităților desfășurate în școală asupra elevilor și 

profesorilor; 

 Informarea părinţilor şi elevilor despre oportunităţile oferite de instituţie, prin consilierea 

elevilor si părintilor pentru alegerea variantei de continuare a studiilor prin şcoală : de la 

învățământul profesional la liceu ; 

 în activitățile școlii prin realizarea de activități 

extracurriculare comune cu părinţii clasei; 

 Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale 

și realizare unui număr cât mai mare de activități practice în vederea creșterii eficienței educației; 

 Stimularea participării la proiecte europene prin informarea periodică şi ritmică cu privire 

la apelurile, partenerii, documentele Erasmus+ , amenajarea unui punct de accesare& informare a 

resurselor europene, realizarea unei baze de date privind sursele şi resursele europene, derularea 

on-line a unor activităţi extracurriculare transnaţionale 

șterea așteptărilor din partea părinților, a comunității, a 

educabililor. 

Soluțiile identificate la nivelul școlii și prin consultări cu reprezentanții comunității pentru 

rezolvarea problemelor prioritare care conduc la perfomanțe școlare slabe sunt: 

● Pentru scăderea ratei de părăsire timpurii a școlii :  

o Consilierea elevilor pentru creșterea motivației și a performanței 

școlare, formarea competențelor de învățare, dezvoltarea personală, orientarea 

în carieră etc.; 

o Facilitarea realizării unui suport sporit din partea familiei; 

o Utilizarea unor metode mai atractive de predare – învățare ; 
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o Valorizarea și motivarea elevilor prin implicarea lor în activități 

extracurriculare; 

o Organizarea de workshopuri, ateliere de lucru informal; 

● Pentru creșterea ratei de absolvire: 

o Consilierea elevilor pentru creșterea motivației și a performanței 

școlare, formarea competențelor de învățare, dezvoltarea personală, orientarea 

în carieră etc.; 

o Facilitarea realizării unui suport sporit din partea familiei; 

o Utilizarea unor metode mai atractive de predare – învățare;  

o Realizarea unor auxiliare în care materia din programele școlare să 

fie mai bine structurată și sintetizată; 

o Realizarea unor activități de pregătire suplimentară a elevilor 

utilizând activități colaborative în mediul virtual, on line; 

● Pentru creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat:  

o Consilierea elevilor pentru creșterea motivației și a performanței 

școlare, formarea competențelor de învățare, dezvoltarea personală, orientarea 

în carieră etc.; 

o Facilitarea realizării unui suport sporit din partea familiei; 

o Utilizarea unor metode mai atractive de predare – învățare ; 

o Pregătire suplimentară la materiile de bacalaureat. 

● Pentru creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat:  
o Consilierea elevilor pentru creșterea motivației și a performanței 

școlare, formarea competențelor de învățare, dezvoltarea personală, orientarea 

în carieră etc.; 

o Facilitarea realizării unui suport sporit din partea familiei; 

o Utilizarea unor metode mai atractive de predare – învățare ;  

o Pregătire suplimentară la materiile de bacalaureat; 

o Realizarea unor auxiliare în care materia din programele școlare să 

fie mai bine structurată și sintetizată; 

o Realizarea unor activități de pregătire suplimentară a elevilor 

utilizând activități colaborative în mediul virtual, on line; 

 

 
Aspecte care 

necesită dezvoltare: 
Modalități de realizare Termene Indicatori de realizare Responsabili 

Îmbunătăţirea 

sistemului de 

comunicare intern/ 

extern 

Activități la nivel de 

curriculum și metodologie 

didactică 

25.11.2022 Chestionarele aplicate Membrii CEAC 

Psihologul şcolar 

Îmbunătăţirea 

monitorizării 

activităţilor 

desfăşurate 

Aplicarea de chestionare de 

monitorizare și evaluare a 

impactului activităților 

desfășurate în școală asupra 

elevilor și profesorilor) 

de două ori pe 

anul  școlar  

Chestionarele aplicate 

 

Informarea părinţilor 

şi elevilor despre 

oportunităţile oferite 

de instituţie 

Consilierea elevilor și 

părintilor pentru alegerea 

variantei de continuare a 

studiilor de la învățământul 

2.06.2023 Procese verbale 

Creşterea în perioada 

analizată, cu cel puţin 

5% a numărului 

Diriginţii clasei 
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profesional la liceu. părinţilor participanţi 

la activităţile şcolii 
Creşterea gradului 
de implicare a 
părinţilor în 
activitățile școlii; 

 

Realizarea de activități 

extracurriculare comune cu 

părinţii clasei 

2.06. 2023 Minim o activitate 

pentru fiecare cadru 

didactic 

(procese verbale ale 

activ.,fotografii) 

*(introducere în fişa 

de evaluare -

Realizarea 

obiectivului ca 

indicator.punct.2) 

Cadrele didactice 

 

Exploatarea 

eficientă a resurselor 

didactico-materiale  

Realizarea listei cu materiale și 

mijloace de învățământ 

existente și informarea 

cadrelor didactice în vederea 

utilizării în cadrul activităților 

și întocmirea unui necesar de 

materiale/echipamente; 

Octombrie 2022 

Utilizarea mijloacelor 

multimedia de cel 

puțin 4ori/an școlar la 

fiecare disciplină 

Utilizarea mijloacelor 

multimedia de către 

90% dintre cadre 

didactice 

Responsabili comisii 

metodice, responsabili 

cabinete 

Reducerea 

absenteismului 

școlar în rândul 

elevilor  

Monitorizarea absențelor, 
colaborarea cu instituțiile 
comunităților locale (Poliție, 
DGASPC) și consilierea 
elevilor și părinților acestora 

lunar 

Numărul de absențe 

nemotivate; 

note scăzute la 

purtare pentru 

absenţe. 

Diriginți, consilier 

școlar, secretariat 
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Diversificarea şi   
modernizarea 
strategiilor  de 
predare-
învăţare   
centrate pe elev 

 

Monitorizarea gradului 
de  folosire a metodelor 
moderne de  predare şi 
evaluare în 
contextual  învățării online 
 

15.06.2023 Procese verbale 

Echipa 
managerială  CEAC
  

Diriginţii clasei 
 

Îmbunătăți 

rea progresului 

școlar prin creșterea 

participării active la 

activitățile de 

învățare curriculare 

și extracurriculare și 

prin creșterea 

promova 

bilității la discipline 

și la examenele 

finale 

Pregătirea suplimentară a 
elevilor,  
Adaptarea strategiilor 
didactice, a conținuturilor, 
consilierea elevilor si părintilor 

Permanent 

Conform 

calendarelor 

stabilite 

Număr de activități 

realizate 

Planificări diferențiate 

Rata promovabilității 

Rata promovării 

bacalaureatului 

Profesori de 

specialitate 

Diriginți 

părinți 

Stimularea 

participării la 

proiecte europene 

Informarea periodică şi ritmică 
cu privire la apelurile, 
partenerii, documentele 
Erasmus+ 

periodic 

Punct de accesare și 

informare a resurselor 

europene amenajat 

Cadre didactice, 

responsabil comisie 

Definirea si 

promovarea 

eficientă a  ofertei 

educaționale 

Definirea ofertei 
educaționale  prin 
cunoașterea așteptărilor  din 
partea părinților, a   
comunității, a educabililor. 
 Coordonarea ofertei 
cu  cerințele comunității;  

Creşterea/menţinerea   
numărului de elevi care 
aleg  oferta şcolii noastre   

 Organizarea de 
activități:  Ziua porților 
deschise, Zilele  colegiului. 
Vizite la 
școlile  gimnaziale,   

Târgul de oferte 
educaționale 

31.10.2022 

 

20.04. 2023 
 

-Pliant;  
-Chestionar;  
-Site-ul școlii  
-org.târgului de 
oferte  al 
instituţiei 

 

Director 

Comisia CEAC 

Cons.de   
administraţie 
Responsabil 

comisie 
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 Colaborarea pe orizontală  
. 
 

 

 

 

 

5 Planul operațional 
5.1 Propunere de plan de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 

 

I. ÎNVATAMANT LICEAL- FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU-ZI 

Clasa a IX-a = 9 clase  

A. FILIERA TEORETICĂ – 1 clasa 

PROFIL REAL 

 Matematică-informatică, intensiv informatică – 1 clasă 

B. FILIERA TEHNOLOGICĂ - 8 clase  
PROFIL: SERVICII  

    DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: ECONOMIC 

 Tehnician în activităţi economice – 2 clase 

      DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: TURISM SI ALIMENTATIE  

 Tehnician  în turism, intensiv engleza     - 1 clasa 

           PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI  

       DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA:PROTECTIA MEDIULUI 

 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului –2 clase  

           PROFIL TEHNIC  

    DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: ELECTRONICA AUTOMATIZARI 

 Tehnician operator tehnică de calcul –1 clasa 

     DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: MECANICA 

 Tehnician proiectant CAD                 - 1 clasa 

     DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: ELECTRIC 

 Tehnician in instalatii electrice              - 1 clasa 

 

II. ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL  – NIVEL 3 

( conform CAEN), clasa a IX-a –3 clase 

 

                         1      CLASĂ 

  - DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: MECANICA 

    DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALA GENERALĂ :  

        MECANICĂ DE MONTAJ,  INTRETINERE ŞI REPARATII 

          CALIFICAREA  PROFESIONALA  :  

 Mecanic utilaje şi instalatii in industrie – 1/2 clasa  

-  DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZA: MECANICĂ; 
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     DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALĂ GENERALĂ :   

     PRELUCRĂRI LA CALD; 

    CALIFICAREA  PROFESIONALA:   

 sudor -  ½ clasa 

                       1          CLASĂ  

 - DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALA GENERALĂ :   

  ELECTRONICA SI AUTOMATIZARI 

 CALIFICAREA PROFESIONALĂ  :  

 Electronist aparate și echipamente – 1/2 clasa  

              - DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: ELECTRIC 

     DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALA GENERALĂ : ELECTRIC 

           CALIFICAREA PROFESIONALĂ  :  

 Electrician exploatare joasă tensiune – 1/2 clasa  

                1      CLASĂ  

      DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: CONSTRUCTII, INSTALATII SI    

      LUCRARI PUBLICE 

      DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALA GENERALA:   

      STRUCTURI     PENTRU CONSTRUCTII 

                       CALIFICAREA  PROFESIONALA:   

 Zidar-pietrar-tencuitor – ½ clasa 

                 DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA: TURISM SI ALIMENTATIE 

                       DOMENIUL DE PREGATIRE PROFESIONALA GENERALĂ : TURISM  

                       ȘI ALIMENTATIE 

                      CALIFICAREA PROFESIONALĂ  :  

 Ospatar(chelner) vânzător in unități de alimentație publică – ½ clasa  

  

   III. ÎNVĂŢĂMĂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – SERAL  

 

 PLAN DE ŞCOLARIZARE ÎNVĂŢĂMĂNT LICEAL CU FRECVENŢĂ – 

SERAL, CLASA a XI-a (AN DE ÎNCEPUT) 

                       PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

                      DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA:MECANICĂ 

                      CALIFICAREA  PROFESIONALA: Tehnician proiectant CAD– 1 LASA 

 
5.2 Contract de pregătire practică 

 

Anexa nr. 1/ OMECTS nr 3539 din 14.03.2012  

 

CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  

pentru efectuarea stagiului de pregatire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic 

 

 Prezentul contract se încheie între: 

 Unitatea de învățământ: COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEŞTI (denumită în 

continuare organizator de practică) reprezentată de Director, dl  prof. URSACHI MIHAI şi  

Director adjunct, dna prof. ȘORGOT IOAN VIRGIL 
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Adresa organizatorului de practică: ONEŞTI, STR. REPUBLICII, NR. 45, JUD. BACĂU,                      

email: gsamonesti@yahoo.com,  telefon: 0234/314477 

 Elevii
1
 clasei ........................................................................................ (denumiți în continuare 

practicanți), înscriși în anul școlar 2021-2022, domeniul de pregătire profesională
2
 de bază 

......................................................................................................,calificarea…………………………..........

………………........................................…., nivelul de calificare ............... 

și 

 Operatorul economic/Instituția …………..……………………. ......................................... 

denumită în continuare partener de practică) reprezentată de (numele și calitatea) 

Dl/Dna…………………………………………….        

Adresa partenerului de practică:………………………………………………….. 

email:…………………………………. telefon: ………………………………….  

Perioada pentru care se încheie contractul de pregătire practică: 2021-2022 

ARTICOLUL 1  

Obiectul contractului de pregătire practică 

 Contractul stabilește cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de pregătire practică în 

vederea învățării la locul de muncă, ca parte a programului de pregătire profesională prin învățământ 

profesional și tehnic. 

 Stagiul de practică este organizat în vederea dobândirii competențelor profesionale menționate în 

anexa pedagogică care face parte integrantă din prezentul contract, în conformitate cu Standardul de 

pregătire profesională și curriculumul  aprobate prin Ordine de ministru al educaţiei. 

 Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezentul 

contract și în anexa pedagogică. 

ARTICOLUL 2 

Statutul  practicantului 

 Practicantul este, pe toată durata stagiului de pregătire practică, elev al unității de învățământ.  

ARTICOLUL 3 

Cadrul în care se desfășoară stagiul de practică 

 Stagiul de pregătire practică (se bifează situația corespunzătoare): 

 - se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de 

prevederile 

              Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, cu modificările 

ulterioare     

 - nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă     ☐ 

 - se efectuează în cadrul unui proiect finanțat prin Fondul Social European (FSE)     ☐ 

 - se efectuează în cadrul unui proiect cu finanțare din altă sursă decât FSE  ☐ 

 - denumirea proiectului și codul acestuia
3
  ......................................................................... 

....................................................................................................................................................................  

În cazul accesării unor proiecte pentru susținerea financiară a stagiului de pregătire practică care 

face obiectul prezentului contract se va evita dubla finanțare din fonduri publice interne sau externe. 

ARTICOLUL 4    

                                                 
1 Contractul se poate încheia pentru unul sau mai mulţi elevi. 
2 Pentru stagiile de practică desfăşurate în clasa a IX-a sau a X-a liceu tehnologic se menţionează doar domeniul de pregătire 
profesională (nu se completează calificarea şi nivelul de calificare). 
3 Se completează în situaţia în care stagiile de practică se desfăşoară în cadrul unor proiecte finanţate din FSE sau alte surse de 
finanţare. 

mailto:gsamonesti@yahoo.com
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Remunerarea practicantului 

 Practicantul poate fi remunerat pe perioada desfășurării stagiului de practică numai pe baza unui 

contract de muncă încheiat între practicant și partenerul de practică în care se desfășoară stagiul de 

practică.  

 În cazul angajării pe perioada stagiului de pregătire practică, partenerul de practică se obligă să 

respecte prevederile legislației muncii, să înștiințeze organizatorul de practică și să convină împreună cu 

acesta cu privire la modalitățile de corelare a programului de lucru cu programul de pregătire al elevului. 

 Partenerul de practică poate acorda practicantului sprijin material sau de altă natură conform legii. 

Stimulentele financiare oferite de către partenerul de practică sub formă de burse, gratificări, premii etc., 

precum și alte forme de sprijin acordat practicantului sunt menționate la art. 9. 

ARTICOLUL 5 

Sănătatea și securitatea în muncă 

 Partenerul de practică are obligația respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea și 

securitatea în muncă  a practicantului pe durata stagiului de instruire practică. 

 Activitățile desfășurate în timpul stagiului de practică vor fi potrivite cu dezvoltarea fizică, 

aptitudinile și cunoștințele practicantului, fără a-i fi periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea 

profesională. Încadrarea în practică la locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face 

numai după împlinirea vârstei de 18 ani
4
. 

ARTICOLUL 6 

Responsabilitățile practicantului 

 Practicantul are obligația ca pe durata derulării stagiului de pregătire practică să respecte 

programul de lucru stabilit și să execute activitățile solicitate de tutore, prevăzute în anexa pedagogică, 

după o prealabilă instruire. În cazul nerespectării obligațiilor, practicantului i se aplică sancțiunile conform 

regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. 

 Practicantul are obligația de a respecta prevederile contractului de pregătire practică și ale anexei 

pedagogice asumate prin declarațiile de angajament din Anexele A si B
5
 care fac parte integrantă din 

prezentul contract. 

 Practicantul are obligația, pe întreaga durată a stagiului de practică, de a utiliza și de a completa un 

caiet de practică care va cuprinde informații privind: 

- denumirea modulului de pregătire; 

- competențele exersate; 

- activitățile desfășurate pe perioada stagiului de pregătire practică, sarcinile și temele de lucru 

realizate; 

- observațiile personale privitoare la activitatea depusă. 

 Caietul de practică este verificat periodic de către tutore și cadrul didactic responsabil cu urmărirea 

derulării stagiului de pregătire practică. 

 Caietul de practică și certificatul de practică, al cărui model este prevăzut in anexa nr. 2 la Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.539/2012 privind aprobarea contractului de 

pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic, constituie dovezi ale desfășurării 

pregătirii practice și sunt luate în considerare la evaluarea și certificarea competențelor dobândite de 

practicant. 

 Pe durata stagiului de practică, practicantul are obligația de a respecta regulamentul de ordine 

interioară al partenerului de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, directorul operatorului 

                                                 
4 Activităţile din timpul practicii vor respecta condiţiile similare cu prevederile Codului muncii referitoare la încadrarea în muncă a 
minorilor [art. 13 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată]. 
5 În cazul unui contract individual se completează Anexa A, iar în cazul unui contract pentru un grup de elevi se completează Anexa B. 
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economic/instituției partener de practică își rezervă dreptul de a anula obligațiile și drepturile 

practicantului în cauză, stabilite prin contractul de practică, după ce în prealabil a înștiințat directorul 

unității de învățământ la care este înscris elevul practicant. 

 Practicantul are obligația de a-și însuși și  respecta normele de securitate și sănătate în muncă 

generale și specifice partenerului de practică.  

 Practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informațiile la care are acces în timpul 

stagiului despre partenerul de practică sau clienții săi, pentru a le comunica unui terț sau pentru a le 

publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practică. 

 

ARTICOLUL 7 

Obligațiile și responsabilitățile organizatorului de practică 

 Directorul unității de învățământ organizator de practică desemnează un cadru didactic responsabil 

cu planificarea, organizarea și supravegherea desfășurării pregătirii practice a practicantului.  

 Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ împreună cu tutorele desemnat de partenerul 

de practică stabilesc tematica de practică și competențele profesionale care fac obiectul stagiului de 

pregătire practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul corespunzător 

calificării pentru care se pregătește elevul.  

 Cadrul didactic desemnat de unitatea de învățământ participă la evaluarea competențelor dobândite 

de practicant pe durata stagiului de pregătire practică. 

 În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate 

de către partenerul de practică în cadrul prezentului contract, directorul unității de învățământ (organizator 

de practică) poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică ce face obiectul prezentului contract 

după informarea prealabilă a partenerului de practică și primirea confirmării de primire a acestei 

informări. 

 Organizatorul de practică emite Certificatul de pregătire practică prin care se atestă activitățile 

desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și rezultatul obținut în urma evaluării. 

Certificatul de pregătire practică va respecta regimul juridic al actelor de studii. 

ARTICOLUL 8 

Obligațiile și responsabilitățile partenerului de practică 

 Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziția practicantului toate mijloacele necesare pentru 

dobândirea competențelor precizate în Anexa pedagogică și este responsabil pentru calitatea pregătirii 

profesionale a practicantului pe durata efectuării stagiului de practică. 

 Partenerul de practică participă la evaluarea competențelor dobândite de practicant pe durata 

stagiului de pregătire practică. 

 Partenerul de practică desemnează un tutore pentru stagiul de practică. Obligațiile tutorelui sunt 

prevăzute în Anexa pedagogică.  

 Înainte de începerea stagiului de practică, partenerul de practica are obligația de a asigura 

instruirea practicantului cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu 

legislația în vigoare.  

 Partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea și sănătatea în muncă a 

practicanților, conform prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările 

ulterioare, și ale Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata. 

 Partenerul de practică certifică faptul de a fi asigurat în materie de responsabilitate civilă, în 

funcție de dispozițiile legale și reglementările în vigoare. Această dispoziție nu se aplică partenerilor de 

practică scutiți prin statutul lor de această asigurare. 
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 Partenerul de practică are obligația de a informa practicantul asupra riscurilor profesionale 

conform legislației în vigoare. 

 Partenerul de practică completează secțiunile corespunzătoare din Certificatul de pregătire practică 

prin care se atestă activitățile desfășurate de practicant, rezultatele învățării dobândite de acesta și 

rezultatul obținut în urma evaluării. 

 

ARTICOLUL 9 

Sprijin acordat practicantului de către partenerul de practică
6
 

  Burse, premii, prime, plata transportului la și de la locul desfășurării stagiului de practică, 

asigurarea mesei,  examinări medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică etc. 

acordate practicantului: 

 ................................................. 

 Alte forme de sprijin și avantaje  (se precizează în mod clar ce  facilități sunt acordate): 

 ................................................ 

 Condiții pentru acordarea stimulentelor și formelor de sprijin menționate mai sus: 

 .................................................... 

ARTICOLUL 10 

Persoane desemnate de organizatorul de practică și partenerul de practică 
 Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică): 

 Dl/Dna …………………………………………... 

 Funcția …………………………………............... 

 Tel: …………………Fax:…………………… e-mail: ………………………………………… 

 Cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării stagiului de pregătire practică din partea 

            organizatorului de practică: 

 Dl/Dna ……………………………………………. 

 Funcția ……………………………………………. 

 Tel: …………………Fax: ………………….. Email: …………………………………………. 

ARTICOLUL 11 

Evaluarea stagiului de pregătire practică 

 În timpul derulării stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării 

stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele va evalua practicantul în permanență, pe baza unei fișe 

de observație/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competențelor tehnice, cât și 

comportamentul și modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii (disciplină, 

punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al 

partenerului de practică, etc.). 

 La finalul stagiului de pregătire practică, cadrul didactic responsabil cu urmărirea derulării 

stagiului de pregătire practică împreună cu tutorele evaluează nivelul de dobândire  a competențelor de 

către practicant pe baza fișei de observație/evaluare, a unei probe orale/interviu și a unei probe practice.  

 Rezultatul evaluării  va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic responsabil cu 

derularea stagiului de pregătire practică. 

 Rezultatele învățării dobândite de practicant sunt consemnate în Certificatul de pregătire practică. 

ARTICOLUL 12  

Desfăşurarea pregătirii practice în condiţiile prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2 

conform legislaţiei în vigoare 

                                                 
6 Formele de sprijin acordat de către partenerul de practică vor respecta principiile egalității de șanse și tratamentului 
nediscriminatoriu pe criterii de gen, rasă, apartenență etnică, convingeri religioase. 
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 Pregătirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor 

pentru operatorii economici, în spaţiile destinate instruirii practice (asigurându-se resurse umane – tutori, 

materiale necesare formării, amenajare corespunzătoare a spaţiilor de lucru, igienizare, căi de acces, etc) 

Numărul de elevi care efectua pregătirea practică la un operator economic va fi determinat în urma 

calculului privind asigurarea unui spaţiu individual de lucru determinat, pentru fiecare elev, în funcție de 

normele emise de către Ministerul Sănătății cu respectarea tuturor măsurilor de protecție stabilite 

împotriva infectării cu SARS-CoV-2. 

Se va asigura/respecta fluxul pe căile de acces. 

Va fi limitata la minimum utilizarea de materiale, aparate şi SDV-uri de către mai mulţi elevi. Vor fi 

prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate. 

Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale. 

Materialele, aparatele şi SDV-urile vor fi curăţate si dezinfectate după utilizare. 

Se va asigura o aerisire a spatiilor de minimum 10 minute la fiecare oră. 

 

Încheiat în  ................................. la data de …………………… 

 

Organizator de practică     Partener de practică    

Reprezentant legal, Director     Reprezentant legal,  

Numele și prenumele: prof. URSACHI MIHAI       Numele și prenumele …………………… 

Semnătura ………………………     Semnătura …………………………. 

Data ............................      Data ............................ 

 

Organizator de practică     Tutore de practică: 

Reprezentant legal, Director adjunct    Numele și prenumele 

……………………….... 

Numele și prenumele: prof. ȘORGOT IOAN VIRGIL         Semnătura …………………………. 

Semnătura ………………………     Data ............................ 

Data ............................   

 

Cadrul didactic responsabil:  

Numele și prenumele …………………… 

Semnătura ………………………      

Data ............................       

 

Practicant7/părinte sau tutore legal instituit: 

Numele și prenumele ………………………....      

Semnătura ………………………        

Data ............................        

TABEL CU ELEVII PRACTICANȚI 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Semnătura 

elevului 

Numele și prenumele 

părintelui/tutorelui 

(pentru elevii minori) 

Semnătura 

părintelui/tutorelui 

                                                 
7 În cazul în care contractul se încheie pentru mai mulţi elevi se poate insera un tabel care cuprinde toţi elevii şi se poate 
semna un singur exemplar original pentru aceştia. 
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              DATA:          

ANEXA PEDAGOGICĂ 

a Contractului de pregătire practică  nr. ........ 

 

Durata totală a stagiului de pregătire practică (nr. săptămâni, nr. zile/săptămână, nr. total 

ore)..................................................... 

Calendarul stagiului de pregătire practică, timpul de lucru și orarul (de precizat perioadele și zilele de 

pregătire pentru practica săptămânală și pentru cea comasată; în cazul unor secvențe de instruire derulate 

la puncte de lucru din locații diferite, se vor preciza distinct perioadele și zilele de pregătire pentru fiecare 

dintre acestea.)....................... 

......................................................................................................... 

Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică (în cazul mai multor puncte de lucru cu locații 

diferite se va indica adresa fiecărui punct de lucru)................................ 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locații......... 

...................................................................................................................................... 

Condiții de primire a elevului în stagiul de pregătire practică 

Precizări privind condițiile prealabile (exemple: examinări/avize medicale obligatorii, instructajul de 

securitate și  sănătate a muncii, eventuale condiționări referitoare la  promovarea prealabilă a unor 

teme/module din curriculum, etc.) 
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.................................................................................... 

........................................................................................ 

Notă:  

 Se vor evita orice condiții discriminatorii (de gen, etnie, socială sau personală), în afara celor 

justificate prin legislația în vigoare sau prin condițiile specifice de lucru. 

 

 În cazul practicanților cu cerinte educative speciale (în particular al celor cu dizabilități ) se vor 

preciza măsurile (organizatorice și pedagogice) prevăzute pentru integrarea acestora pe perioada stagiului. 

Modalități prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de elev în școală și în 

întreprindere (precizări cu privire la conținutul și obiectivele activităților organizate în atelierele și 

laboratoarele școlii și nivelul achizițiilor dobândite anterior de elevi (de dorit prezentate sub forma de 

tabel similar cu pct. 11 de mai jos). Prin precizările oferite privind complementaritatea urmărită prin 

practica la partenerul de practică, pot fi avute în vedere competențele pentru care școala nu dispune 

singură de resursele necesare (de precizat în corelare cu pct. 11 de mai jos); exersarea în condiții reale a 

unor deprinderi de lucru inițiate în școală (idem), valoarea adăugată pentru orientarea carierei (de precizat 

în ce constă) etc. Se va menționa și modul de coordonare între parteneri pentru asigurarea 

complementarității pregătirii.  

Numele și prenumele cadrului didactic responsabil care  asigură monitorizarea pedagogică a practicantului 

pe perioada derulării stagiului de pregătire practică ..................................................... 

Responsabilități ale cadrului didactic responsabil din unitatea de învățământ – organizator al practicii, pe 

perioada derulării stagiului de pregătire practică.......................... 

.................................................................................................................................................... 

Numele și prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care va asigura respectarea condițiilor de 

pregătire și dobândirea de practicant a competențelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de 

pregătire practică ..................................................................... 

Responsabilități ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică............................... 

..........................................................................................................................................................................

................... 

Definirea unităților de competențe și a competențelor care vor fi dobândite pe perioada efectuării stagiului 

de practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul aprobat prin Ordinul 

ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. ................................. 

 

Unitatea de 

competențe 
Competența 

Modulul de 

pregătire 

Posturile de 

lucru* 

Activități 

planificate 
Observații 

 

 

 

 

     

 * Se vor menționa  distinct toate posturile de lucru la care vor fi plasați / rotiți practicanții.  

 

Modalități de evaluare și reevaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului 

de pregătire practică 

 

Subiectul 

evaluării/reevaluării 

Metoda/instrumentul de 

evaluare/reevaluare 
Evaluatorul Data Observații 
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 NOTĂ: 

 Se menționează toate rezultatele învățării planificate a fi dobândite pe parcursul stagiului de 

practică care face obiectul contractului de pregătire practică. Ele trebuie să fie formulate măsurabil în 

raport cu competențele vizate la punctul 11 de mai sus. 

 Fiecărui rezultat al învățării definit, trebuie să-i fie alocată cel puțin o evaluare. 

 

Am luat la cunoștință: 

 

 Cadru didactic Tutore de practică Practicant 

Numele și 

prenumele 

   

Data    

Semnătura    

 Notă:  

 Se înmânează câte un exemplar al prezentei anexe pedagogice cadrului didactic, tutorelui de 

practică și practicantului sau părintelui/tutorelui legal al acestuia. 
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Anexa A 

la contract 

 

Școala: ……………………………………………… 

Anul școlar: …………............ 

Calificarea: ………………………………………… 

Nivel de calificare: …………………. 

Clasa: …………… 

Data: ……………… 

 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEV PRACTICANT 

 

 Am luat  cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică și 

de conținutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să respect obligațiile și 

responsabilitățile ce îmi revin în calitate de elev practicant. 

 

Elev practicant:      Părinte/tutore legal8: 

Numele și prenumele …………………………….      Numele și prenumele 

……………………… 

CNP ...................................................................    Semnătura 

…………………………. 

Semnătura ………………………      Data ............................ 

Data ............................        

 

Cadrul didactic responsabil:       Tutore de practică: 

Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele 

…………………… 

Semnătura ………………………       Semnătura …………………………. 

Data ............................       Data ............................ 

                                                 
8 În cazul elevului minor 
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Anexa B 

la contract 

 

Școala: ……………………………………………… 

Anul școlar: …………............ 

Calificarea: ………………………………………… 

Nivel de calificare: …………………. 

Clasa: …………… 

Data: ……………… 

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ELEVI PRACTICANȚI 

 Am luat cunoștință de prevederile contractului privind efectuarea stagiului de pregătire practică și 

de conținutul Anexei pedagogice, parte integrantă a contractului și mă oblig să respect obligațiile și 

responsabilitățile ce îmi revin în calitate de elev practicant. 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele elevului 
CNP 

Semnătura 

elevului 

Numele și prenumele 

părintelui/tutorelui 

(pentru elevii minori) 

Semnătura 

părintelui/tutorelui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Cadrul didactic responsabil:       Tutore de practică: 

Numele și prenumele ………………………....     Numele și prenumele 

…………………… 

Semnătura ………………………       Semnătura …………………………. 

Data ............................       Data ............................ 
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5.3 Lista parteneriatelor,protocoalelor,acordurilor de colaborare 

 

 

NR. 

CRT 
PARTENER 

TIP PARTENERIAT ANUL 

SCOLAR 

DIRECTIA DE 

DEZVOLTARE 

1. 
SC SERVOTERM SRL 

Oneşti 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmi  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

 

 

2. 
SC DMC AG SRL 

Oneşti 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2022-2023 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

3. 
SC GOSPOMAS SRL 

Oneşti 

Conventie cadru privind 

efectuarea stagiului de 

pregătire practică în 

întreprindere/instituţie 

public de către elevii din 

învăţământul profesional 

şi tehnic 

2012-2013 

 

4. SC TERMON CT SA 

Oneşti 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2013-2014 

2012-2013 

 

5. 
SC BALIMEC S.R.L. 

Oneşti 

Conventie cadru conform 

OMECT 

1702/06.08.2007 

2013-2014 

2012-2013 

6. 

SC CONIS STAR SRL 

Oneşti 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

7. SC COPIDEM SRL Contract de pregătire  2016-2017 
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Oneşti practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

8. 
SC AVISERV GROUP 

SRL Oneşti 

Conventie cadru privind 

efectuarea stagiului de 

pregătire practică în 

întreprindere/instituţie 

public de către elevii din 

învăţământul profesional 

şi tehnic 

2012-2013 

 

9. 
SC APA CANAL SA 

Oneşti 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

 

 

 

 

 

 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

10. 
SC GIRONAP PROD 

SA Oneşti 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Colaborare pentru 

elaborare CDL 

2020-2021 

2018-2019 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

11. 
SC SEBICON SRL 

Oneşti 

Conventie cadru privind 

efectuarea stagiului de 

pregătire practică în 

întreprindere/instituţie 

public de către elevii din 

învăţământul profesional 

şi tehnic 

Colaborare pentru 

elaborare CDL 

2012-2013 

 

12. 
SC CHIMCOMPLEX 

SA Borzeşti 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 
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13. 
SC UTON SA 

Oneşti 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

2012-2013 

 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

14. SC Magic Print Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

15. 
SC SIF Computer 

Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

16. 
SC  Computer Service 

Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

 

2021-2022 

2020-2021 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

17. SC UM-SOFT Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2022-2023 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

18. 
SC PRO EFECT S.R.L. 

Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

 

2022-2023 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 
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2013-2014 

2012-2013 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

19. DATA-TECH Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

20. 

SC DEDEMAN 

AUTOMOBILE S.R.L. 

Oneşti 

Conventie de colaborare 

privind Instruirea 

practica a elevilor de 

liceu şi şcoala 

profesională prin vizite 

de studio la agenţii 

economici 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2016-2017 

2015-2016 

2012-2013 

 

21. 

SC Cooperativa de 

Consum Trotuş-

Palanca 

Conventie cadru privind 

efectuarea stagiului de 

pregătire practică în 

întreprindere/instituţie 

public de către elevii din 

învăţământul profesional 

şi tehnic 

2012-2013 

 

22. 

BANCA 

TRANSILVANIA 

Agenţia Oneşti GARA 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2012-2013 

 

23. 

SC CONSTRUCŢII 

FEROVIARE SRL 

Oneşti 

 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

a elevilor 

2012-2013 

 

24. 

SC 

MECANIC GRUP SRL 

Oneşti 

 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2012-2013 
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3539/14.03.2012 muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

25. 

SC ALIMON SA 

Oneşti 

 

 

 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2012-2013 

 

26. 

BANCA FIRMELOR 

DE EXERCIŢIU 

ROCT TIMIŞOARA 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

27. 

SC 

FLORIN ŞI MIHAELA 

SRL 

Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

28. 

SC 

NEVILA FASHION 

SRL 

Oneşti 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

29. 

PF NĂFUREANU 

MIRELA 

Oneşti 

 

Conventie cadru privind 

efectuarea stagiului de 

pregătire practică în 

întreprindere/instituţie 

public de către elevii din 

învăţământul profesional 

şi tehnic 

2013-2014 

2012-2013 

 

30. 

OCOLUL SILVIC 

CĂIUŢI 

 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

31. 

OCOLUL SILVIC 

LIVEZI 

 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

 

 

 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

32. SC ELDY FARM SRL 

 

Colaborare pentru 

realizare CDL 

Protocol de colaborare 

2018-2019 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 
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pentru vizite de studiu 2013-2014 

2012-2013 

 

33. 
SC LOGOS SERV 

SRL 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

34. SC MARISERG SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Colaborare pentru 

elaborare CDL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

 

35. 

SC KAUFLAND 

ROMÂNIA SCS-

FILIALA ONEŞTI 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

 

2015-2016 

2014-2015 

36. SC RIVERALDO SRL 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2014-2015 

37. 
SC GAMAN AND 

COMP SNC 

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2014-2015 
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38. 

SC AXI INVEST SRL 

 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

 

 

39. 
SC AXI AUTO 

ONLINE  SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

 

 

 

 

40. SC CRIS CAR SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2021-2022 

2015-2016 

2014-2015 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

41. 
SC INTEGRAL SERV 

SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2021-2022 

42. ACR 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2021-2022 

43. 
SC CNC LEMN GRUP  

SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2021-2022 
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44. SC AUTOGIS SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

 

2021-2022 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

45. II BENEA N IONELIA 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

46. SC WOOD 2000 SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

47. 
SC PRP LEMNART 

SRL 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

 

48. SC ORH SERV-888 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

2021-2022 

 

49. 
SC BIANI SERVICE 

SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

 

50. 

SC LAURA&LUIS 

CUISINE SRL 

 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2021-2022 

 

51. SC CAIA IONA SRL 
Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 
2022-2023 
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Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

 

52. SC ALEXAMAR SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2022-2023 

53. SC UM soft SRL 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2022-2023 

54. 
SC DUMITON 

SERVICE 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

2014-2015 

2013-2014 

55. 
SC VIGADEN IMPEX 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2014-2015 

56. 

SC ALIDAR 

ELECTROINSTAL 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2016-2017 

2014-2015 

57. SC ECO MIX SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2014-2015 

58. 
SC MIHAI ME 

CRISTINA  

Conventie de colaborare 

pentru Instruirea practica 

a elevilor de liceu filiera 

tehnologică 

2014-2015 

59. 
SC II MIHAI COSTEL 

DANIEL 

Contract de pregătire  

practica conform 
2014-2015 
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OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

60.  SC MIHOC SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

2015-2016 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

61. 

SC DANY MAG 

AUTOSERV SRL 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

62. 

SC MARYTRANS 

SRL 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2016-2017 

2015-2016 

63. 

SC AUTO RADOR 

PREST SRL 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

64. 

IF SURDU 

GABRIELA 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

65. 
II IORGA 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

66. 

SC ORMIG GRUP 

SRL 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2015-2016 

67. 
SC AUTOPLUS SRL 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

 

2015-2016 

68. 
SC MOIS 

CONSTRUCT SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017 

2015-2016 

69. 

IF BELDEA 

CATALIN 

 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2016-2017 
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70. 

SC 

TRANSMOLDOVA 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2016-2017 

71. 

SC SORANDAN 

TRANS SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2016-2017 

72. 

SC VITICAM TRUST 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2020-2021 

2018-2019 

73. 

SC ARIS ELIS CAR 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2018-2019 

74. 

II IONIȚĂ S. ȘTEFAN Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2018-2019 

75. 

SC OLTPLAST SRL Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2019-2020 

2018-2019 

76. 

SC HASIMAG SRL Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2018-2019 - Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

77. 

SC ENERGOFANEX 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

78. 

SC DELGAZ GRID 

SA 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2021-2022 
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79. 

SC ENERGO PREST 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2021-2022 pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

- Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. 

SC MAILAT 

DISTRIBUTIE SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2022-2023 

81. 

SC AROMA RISE 

SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

 

 

 

2022-2023 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

 

82. 

SC FLO CAR 

EXPRES SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

 

 

2022-2023 

2021-2022 

83. 

SC GEN&IUL 

TRADING SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu 

2020-2021 

2019-2020 

2018-2019 

84. 

SC INSTALCAM SRL Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2019-2020 

2018-2019 

85. SC ANDAL 

CONFORT SRL 

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2018-2019 

86. SC SCORZA  SRL Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

2019-2020 

2018-2019 
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3539/14.03.2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stimularea interesului 

agenților economici pentru 

angajarea in viitor a 

absolvenților scolii 

noastre. 

- Pregătirea elevilor la 

nivel European 

- Informarea tehnica de 

ultima ora 

- Atragerea absolvenților 

de clasa a VIII-a prin 

calificări căutate pe piața 

muncii si prin stimulente 

primate de la agenții 

economici 

- Îmbunătățirea 

comunicării între instituții 

pentru a răspunde nevoilor 

comunitarii locale 

- Întâlniri semestriale cu 

agenții economici din zona 

pentru a putea întocmii  

Programele pentru 

modulele de practica 

comasata la decizia locală  

CDL-uri si pentru a 

cunoaște competentele ce 

trebuie îmbunătățite la 

elevii colegiului nostru. 

87. SC CRISTDAN-AUTO 

SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

2018-2019 

88. SC SEPHARD CASA 

SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

2018-2019 

89. SC BRADO 

INDUSTRY SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2020-2021 

2019-2020 

90. SC AUTO DAN 

DELIVERY SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2021-2022 

2020-2021 

2019-2020 

91. SC IRON TREE 

CONSTRUCT SRL 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2020-2021 

 

92. SC PMV 

DISTRIBUTION SRL 

 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

 

2022-2023 

2021-2022 

 

 

93.  

SC ONELIM IMPEX 

SRL 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2021-2022 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

94. SC DAREN 

AUTOMOBILE SRL 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

 

2022-2023 
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3539/14.03.2012 - Obținerea de sponsorizări 

de la agenții economici in 

echipamente de practica si 

materiale necesare 

desfășurării orelor de 

practică 

95. SC PROECO EXPERT 

SRL 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2022-2023 

 

96. II M. TREPĂDUȘ 

IULIAN 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

2022-2023 

97. II PALADE BOGDAN  

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2022-2023 

 

98. II BERBEC VASILE  

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2022-2023 

 

99. SC COCIS SANDU 

SRL 

 

Protocol de colaborare 

pentru vizite de studiu  

Contract de pregătire  

practica conform 

OMECTS nr. 

3539/14.03.2012 

 

2022-2023 

 

 

ANALIZA CHESTIONARELOR PENTRU AGENȚII ECONOMICI 

ANUL ȘCOLAR 2022- 2023 

Au răspuns chestionarelor următorii agenți economici: 

 S.C TDS SISTEMS SRL, reprezentată de director Gogu Ionuț; 

 S.C GOLPAC SRL, reprezentată de director Golban Ioan; 

 S.C BONAVENTURA SRL, reprezentată de administrator Gugu Brîndușa; 

 S.C AUTO-PLUS SRL, reprezentată de administrator Cojocaru Florin; 

 S.C DATA TECH SRL, reprezentată de director Hârțanu Ionel; 
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 S.C AXI AUTO ONLINE SRL, reprezentată de director Axinia Florin; 

 S.C P.M.V DISTRIBUTION SRL, reprezentată de administrator Balint Viorel; 

 S.C. MAGIC PRINT SRL, reprezentată de Dohotaru Maria; 

 S.C PRO EFECT SRL, reprezentată de Tălpălanu Cristina; 

 S.C DMC AG SRL, reprezentată de director Dohotaru Ghiță; 

 S. C UM SOFT SRL, reprezentată de director Vreme Cătălin; 

 S.C. AUTO DAN DELIVERY SRL, reprezentată de Achivei Daniel; 

 S.C. INTEGRALSERV SRL, reprezentată de Darie Carmen; 

 S.C. AUTOGIS SRL, reprezentată de administrator Arseni Silviu; 

 S.C LOGOS SERV SRL, reprezentată de Hușneac Gheorghe; 

 S.C MULTI GLOBAL INK SRL, reprezentată de Ciobanu Dana Elena; 

 S.C. MICROTEC SRL, reprezentată de Vreme Cătălin; 

 

Au fost adresate 9 întrebări: 

 

1. Este necesară implicarea comunității în formarea profesională a elevilor? 

 Cei 17 de agenți economici, care au răspuns, au considerat oportună implicarea comunității 

în formarea profesională a elevilor. 

 

2. Elevii sunt implicați în activitățile specifice calificării în care se pregătesc? 

 Agenții economici selectați consideră că oferă toate condițiile pentru buna pregătire 

practică a elevilor. 

 

3. Sunteți implicați în evaluarea pregătirii practice a elevilor? 

 Consideră că sunt implicați în evaluarea elevilor. 

 

4. Elevii cunosc și respectă normele SSM? 

 Toți agenții economici au răspuns că elevii cunosc normele SSM ale firmei unde se 

desfășoară practica. 

 

5. Este importantă crearea deprinderii de respectare a disciplinei tehnologice de către elevi? 

 Agenții economici au subliniat acest aspect. 

 

6. Se poate dobândi această deprindere doar în interiorul școlii? 

 Deprinderea de a respecta disciplina tehnologică se poate obține și în interiorul școlii dar și 

în timpul desfășurării programului de practică. 

 

7. Elevii respectă programul de lucru zilnic de instruire practică în firma d-voastră? 

 Agenții economici s-au arătat mulțumiți de activitatea prestată de elevii noștri. 

 

8. Profesorii și maiștrii instructori verifică în mod curent activitatea practică a elevilor în firma 

d-voastră? 

 Agenții economici au remarcat prezența zilnică a maistrului instructor în rândul elevilor, la 

desfășurarea orelor de practică. 
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9. Sunteți mulțumiți de calitatea pregătirii elevilor din școala noastră? 

 Majoritatea agenților economici s-au arătat mulțumiți de modul în care sunt pregătiți elevii 

noștri. 

Întocmit, prof. Volmer Adina-Mihaela 

 

5.4 Rețele școlare 

 

Rețele școlare I 

SARCINA: Furnizarea serviciului integrat de consiliere privind orientarea şcolară şi profesională 

(OSP) 

 PARTENERI ACŢIUNI REZULTATE AŞTEPTATE 

 

V 

E 

R 

T 

I 

C 

A 

L 

A 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

- I.S.J. Bacău 

- CCD ,,Grigore Tabacaru‖ 

Bacău 

- Centrul județean de resurse si 

asistență educațională Bacău 

- Coordonarea creării de 

noi structuri privind 

O.S.P. 

- Informare, consiliere, 

luare de decizii 

- Îndrumare, furnizare 

de date privind opţiunile 

elevilor absolvenţi ai 

claselor a VIII-a, 

asigurarea logisticii. 

- Asigurarea coerenţei 

activităţilor de planificare a 

carierei 

- Identificarea şi evaluarea 

nevoilor tinerilor din şcoli. 

- Abilitarea profesorilor privind 

OSP 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

- Direcţia de Statistică 

- Direcţia de Sănătate Publică 

 

- Furnizarea 

informaţiilor privind 

datele statistice 

- Informare privind 

cerinţele medicale ale 

diferitelor domenii 

profesionale 

- Fundamentarea proiectului 

planului de şcolarizare; 

- Luarea unor decizii adecvate în 

O.S.P. 

O 

R 

I 

Z 

O 

N 

T 

A 

L 

A 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

 

 

 

Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi‖ - Oneşti 

- Universitatea Tehnică din 

Bucureşti 

- Universitatea Politehnică 

București 

- Universitatea ,,Vasile 

Alecsandri‖ din Bacău; 

- Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi‖, Iaşi; 

- Colegiul Tehnic „Dumitru 

Mangeron‖, Bacău; 

- Colegiul Tehnic „Anghel 

- Formarea de noi 

formatori pentru 

domenii noi în 

învăţământ 

preuniversitar: 

mecatronica, design 

industrial, proiectarea 

asistată de calculator, 

tehnica de calcul, 

informatica, educaţia 

tehnologică; 

 

- Asistenţa de 

specialitate în elaborarea 

unor programe 

educaţionale; 

 

- Monitorizarea traseului 

educaţional după absolvirea 

liceului; 

- Dezvoltarea abilităţilor 

personale de auto-management 

şiînvăţare; 

- Schimb de informaţiişi 

metodologii de activitate; 

- Sprijin logistic pentru 

elaborarea CDL; 

- Sporirea randamentului şcolar 

al elevilor; 

- consiliere şi orientare şcolarăşi 

profesională 

- Alegerea avizată a traseului 

şcolar pentru absolvenţii claselor 

a VIII-a; 
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Saligny‖, Bacău; 

 

- Consilierea şi 

îndrumarea elevilor de 

liceu către domenii de 

viitor din învăţământul 

universitar; 

 

- Transfer de experienţă în 

conceperea şi implementarea de 

proiecte europene; 

O 

R 

I 

Z 

O 

N 

T 

A 

L 

A 

 

 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

- Colegiul Tehnic „Petru Poni‖, 

Oneşti; 

- Liceul Tehnologic, Oneşti; 

- Liceul Tehnologic, Tg. Ocna; 

- Şcoala Gimnazială „Ghiţă 

Mocanu‖ – Oneşti; 

- Colegiul Național Dimitrie 

Cantemir Onești 

- Colegiul Național Costache 

Negri Tg.Ocna 

-Scoala Gimnazială Alexandru 

Cel Bun  Berzunti 

- Şcoala Gimnazială Coţofăneşti; 

- Şcoala Gimnazială Urecheşti; 

- Şcoala Gimnazială „George 

Călinescu‖, Oneşti; 

- Şcoala Gimnazială Buciumi; 

- Şcoala Gimnazială Căiuţi ; 

- Şcoala Gimnazială Gura - Văii ; 

- Şcoala Gimnazială Drăgugeşti; 

- Şcoala Gimnazială Mănăstirea 

Caşin; 

- Şcoala Gimnazială ,,Învăţător 

Nicolae Pâslaru‖, Caşin; 

- Şcoala Gimnazială Brătila; 

- Şcoala Gimnazială Dumbrava  

- Şcoala Gimnazială Deleni ; 

- Şcoala Gimnazială Bîrsăneşti 

- Şcoala Gimnazială Helegiu ; 

- Şcoala Gimnazială Brăteşti ; 

- Şcoala Gimnazială Bogdăneşti ; 

- Şcoala Gimnazială Oituz ; 

- Şcoala Gimnazială, Mănăstirea 

Caşin 

- Programe de formare 

eficiente pentru cadrele 

didactice-îndrumători în 

procesul de orientare 

profesională şi 

consiliere în carieră; 

 

- Derularea de proiecte 

interşcolare 

 

- Consiliere online; 

 

 

 

- Organizarea unor 

cercuri de informatică, 

electronică aplicată 

coordonate de profesorii 

din şcolile generale şi 

din unitatea noastră 

şcolară; 

 

- Parteneriate 

AROTEMA / activităţi 

la nivel de Filială 

AROTEMA Oneşti 

 

- Testarea opţiunilor 

elevilor din clasele a 

VIII-a; 

- Acţiuni de 

popularizare a ofertei 

şcolare prin vizite de 

lucru si online; 

 

 

 

 

- Monitorizarea traseului 

educaţional după absolvirea 

liceului; 

- Dezvoltarea abilităţilor 

personale de auto-management 

şiînvăţare; 

- Schimb de informaţiişi 

metodologii de activitate; 

- Sprijin logistic pentru 

elaborarea CDL; 

- Sporirea randamentului şcolar 

al elevilor; 

- consiliere şi orientare şcolarăşi 

profesională 

- Alegerea avizată a traseului 

şcolar pentru absolvenţii claselor 

a VIII-a; 

- Transfer de experienţă în 

conceperea şi implementarea de 

proiecte europene; 

- Transfer de cunoştinţe; 

proiecte de dezvoltare derulate 

în parteneriat; 

- Transfer de cunoştinţe: 

îmbunătăţirea nivelului de 

cunoaştere in vederea elaborării 

unor noi instrumente de 

evaluare; 

- Conceperea de programe 

multidisciplinare; 

- Elaborarea de regulamente 

pentru acţiuni comune; 

- Optimizarea managementului 

şcolar; 

- Inter-relaţionare cu scopul 

creşteriicalităţii actului 

instructiv-educativ; 

- Îmbunătăţirea predării 

disciplinelor tehnice  

- Elaborarea de regulamente 
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pentru acţiuni comune; 

O 

R 

I 

Z 

O 

N 

T 

A 

L 

A 

 

 

 

 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

 

Operatori economici: 

 

S.C.CHIMCOMPLEX S.A. 

S.C. COMPUTER SERVICE 

S.R.L. 

SC AUTOGIS SRL 

-SC ORH SERV-888 

-SC DEDEMAN AUTOMOBILE 

S.R.L. Oneşti 

-SC MOIS CONSTRUCT SRL 

-SC AUTOSERVICE CRISCAR 

SRL 

- SC UM SOFT SRL 

- SC DATA TECH SRL 

- SC AROMA RISE SA 

- SC ZECE PLUS SRL 

- SC DMC AG SRL Oneşti --SC 

GARDENIA 

- SC PMV DISTRIBUTION SRL 

-SC CAIA IONA SRL 

-SC ALEXAMAR SRL 

-SC AUTOPLUS SRL 

-SC AXI AUTO ONLINE  SRL 

- SC AUTOGIS SRL 

 

- Asigurarea cadrului 

optim pentru asigurarea 

eficientă a practicii în 

producţie; 

 

- Promovarea de 

tehnologii şi produse noi 

 

- Prezentarea  Ofertei 

Educaţionale; 

 

- Organizarea „Bursei 

locurilor de muncă‖; 

 

- Furnizarea datelor 

privind schimbarea 

structurii de ocupare a 

forţei de muncă la nivel 

local; 

-Vizite de studiu,pregătire 

practică; 

- Accesul cadrelor didactice 

tehnice la noile tehnologii; 

- Familiarizarea cu domeniul 

muncii;, 

- Vizite de studiu,pregătire 

practică 

- Vizite de studiu; 

- Dezvoltarea unei culturi a 

calităţii; 

- Formarea unor atitudini şi 

motivaţii pozitive faţă de muncă; 

- Angajarea absolvenţilor; 

- Facilitarea tranziţiei de la 

şcoală la locul de muncă; 

- Monitorizarea procesului de 

integrare a absolvenţilor de liceu 

şi Scoală profesională la locul de 

muncă; 

- Popularizarea unităţii şcolare şi 

a rezultatelor elevilor; 

-Vizite de studiu 

- Cunoaşterea pieţiie 

educaţionale şi profesionale; 

 

Vizite de studiu, 

pregătire practică; 

- Accesul cadrelor didactice 

tehnice la noile tehnologii 

 

Rețele școlare – II 

SARCINA: promovarea dezvoltării capitalului uman şi a învăţării pe tot parcursul vieţii 

 

 

 PARTENERI ACŢIUNI REZULTATE AŞTEPTATE 

V 

E 

R 

T 

I 

C 

A 

L 

A 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

- Ministerul Educaţiei 

Naționale; 

- I.S.J.; 

- Comitetul Local de 

Dezvoltare a 

Parteneriatului Social; 

- Asigurarea cadrului legal de 

dezvoltare a resurselor umane; 

- Asigurarea bazei logistice; 

- Întâlniri de informare privind 

educaţiaadulţilor prin cursuri de 

iniţiere, calificare, recalificare, 

specializare şiperfecţionare; 

- Participare la selecţia de 

obţinere a fondurilor europene; 

- Dezvoltarea resurselor 

umane 

E 

X 

- Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale  

- Asigurarea cadrului legal de 

dezvoltare a resurselor umane; 

- Obţinereaautorizaţiei; 
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T 

E 

R 

N 

- Consiliul Naţional de 

Formare Profesională a 

adulţilor 

- Asigurarea bazei logistice; 

- Consiliere privind întocmirea 

dosarului de autorizare a 

unităţiişcolare ca furnizor de 

formare profesională a adulţilor 

O 

R 

I 

Z 

O 

N 

T 

A 

L 

A 

 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

 

- Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi‖- 

Oneşti; 

- Colegiul Tehnic 

„Dumitru Mangeron‖- 

Bacău;      

- S.C Computer Service 

Oneşti;  

- S.C Data Tech Oneşti;  

- S.C SIF Computer 

Oneşti;        

 

- Schimb de bune practici în 

domeniul dezvoltării resurselor 

umane cu echipa de management a 

Colegiul Tehnic „Dumitru 

Mangeron‖- Bacău  

- Consultări cu agenţi economici 

parteneri în vederea stabilirii 

calificărilor profesionale pentru 

care şcoala oferă servicii de 

formare; 

- Recrutare de formatori - persoane 

cu atribuţii de pregătire teoretică şi 

practică, recrutaţi atât din rândul 

cadrelor didactice cât şi din rândul 

angajaţiloragenţilor; 

- Colaborarea privind elaborarea 

curriculumului; 

- Identificarea nevoilor materiale 

ale şcolii (spaţii de învăţământ, 

echipamente ); 

- întocmirea bugetului proiectului; 

- Se răspunde nevoilor 

angajatorilor de a beneficia de 

un personal cu o înaltă 

calificare pentru a face 

faţăconcurenţei de pe piaţă; 

- Se oferă şanse egale de acces 

la formare profesională la 

persoane cu categorii de vârste 

diferite; 

 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

 

- Comisia Judeţeană de 

Autorizare a 

Furnizorilor de Formare 

Profesională a Adulţilor; 

- Camera de Comerţ 

şi Industrie; 

- Oferă informaţii cu privire la 

agenţii economici; 

- Furnizează date privind 

schimbarea structurii de ocupare a 

forţei de muncă la nivel local. 

- reacţie avizată la realităţile 

pieţei muncii. 

 

5.5 Planul de dezvoltare profesională a personalului 

5.5.1 Planul de dezvoltare profesională    

Nr.crt Intervenția Responsabilități 

1.  Constituirea portofoliului responsabilului cu dezvoltarea 

profesională şi perfecţionarea personalului didactic din 

unitatea noastră şcolară, conform modelului propus de 

I.S.J. 

Responsabil 

perfecţionare/formare continuă   

 

2.  Analiza activităţii de perfecţionare şi formare continuă  Directorul şi Directorul adjunct ai 

unităţii  de învăţământ 

3.  Analiza de nevoi pentru perfecţionare şi formare continuă Responsabil 

perfecţionare/formare continuă   
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4.  Planul  managerial al responsabilului  Comisiei 

perfecţionare/formare continuă, prezentarea în Consiliul 

profesoral şi includerea în Planul managerial al şcolii şi 

în Planul de acţiune al şcolii 

Directorul şi Directorul adjunct ai 

unităţii  de învăţământ, 

Responsabil 

perfecţionare/formare continuă  

 

5.  Urmărirea gradului de valorificare a competenţelor şi 

cunoştinţelor dobândite de cadrele didactice  în 

activitatea de perfecţionare şi formare continua la orele 

de curs 

Comisia de evaluare şi asigurare 

a calităţii, cadrele didactice  

6.  Coordonarea şi verificarea acţiunilor de diseminare a 

stagiilor de perfecţionare, de formare continuă şi a 

participării la programele de cooperare europeană în 

educaţie 

Directorul şi Directorul adjunct ai 

unităţii  de învăţământ, 

Beneficiarii stagiilor şi 

programelor de formare 

7.  Colaborarea cu consilierul psihopedagogic în vederea 

elaborării analizei de nevoi, a tematicii şi susţinerea unor 

strategii de formare a diriginţilor 

Coordonator programe educative 

extracurriculare, Consilierul 

psihopedagogic  

8.  Gestionarea ofertei CCD Bacău şi a cererilor de formare 

a cadrelor didactice ale unităţii de învăţământ de către 

responsabilul  Comisiei perfecţionare/formare continuă   

Responsabil 

perfecţionare/formare continuă   

9.  Organizarea unui punct de informare şi documentare 

destinat dezvoltării profesionale, într-un spaţiu accesibil 

Responsabil 

perfecţionare/formare continuă   

 

 

5.5.2 Strategii de formare a personalului 

Nr. 

crt. 

Stagiul de formare Responsabili Modalităţi de 

realizare/ 

Colaborări 

1.  Stagii de formare prin module de dezvoltare 

pentru directori în domeniul managementului 

Directorul şi 

Directorul adjunct 

ai unităţii  de 

învăţământ / 

Centre de resurse 

ISJ Bacău ,CCD 

Bacău  

ME, CNDIPT  

2.  Noi stagii de formare pentru membrii echipei de 

realizare a PAS 

Director Directorul şcolii 

abilitat pentru 

formarea membrilor 

echipei 

3.  Stagii de formare pentru toate cadrele didactice 

din şcoală pentru asigurarea calităţii 

Formatori,  

Inspectori Şcolari  

CCD Bacău 

ISJ Bacău 

4.  Stagii de formare pentru cadrele didactice pentru 

utilizarea echipamentelor IT şi a platformelor 

educaţionale în învăţarea online 

Cadrele didactice 

formate 

CCD Bacău 

ISJ Bacău 

5.  Stagii de formare a cadrelor didactice de 

specialitate la universităţi pentru adaptarea 

conţinuturilor şi metodelor de învăţământ la 

cerinţele angajatorilor şi la noile tehnologii şi 

Responsabil comisie 

de curriculum 

Universităţi 
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echipamente 

6.  Stagii de formare pentru echipe de cadre 

didactice din şcoală pentru derularea proiectelor 

cu finanţare din fonduri externe 

Directorul şi 

Directorul adjunct 

ai unităţii  de 

învăţământ  

CCD Bacău 

ISJ Bacău 

7.  Stagii de formare pentru consilierul şcolar  în 

scopul dezvoltării competenţelor de orientare 

şcolară şi profesională  

Consilier școlar,  

 

CJRAE 

CCD Bacău 

8.  Stagii de formare a diriginţilor Consilier scolar 

 

ISJ Bacău 

CCD Bacău 

9.  Stagii de formare pe elemente de reformă a 

învăţământului 

 

 

Directorul şi 

Directorul adjunct 

ai unităţii  de 

învăţământ 

(Responsabil 

comisie curriculum) 

ISJ Bacău 

 

10.  Stagii de formare în contexte europene 

 

 

Directorul şi 

Directorul adjunct 

ai unităţii  de 

învăţământ  

ISJ Bacău 

CCD Bacău 

 

5.5.3 Optimizarea acţiunilor de dezvoltare profesională a personalului 

Obiective de 

formare/ 

perfectionare 

Activităţi 
Forma de 

desfăşurare 
Termen Responsabili 

Asigurarea 

coerenţei 

conceptuale şi 

metodologice a 

curriculumului 

1. Cunoaşterea şi 

aprofundarea curriculumului 

disciplinelor şcolare în 

vigoare 

Dezbateri în 

cadrul consiliilor 

profesorale 

Sept 2022 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

2. Curriculum la Decizia 

Locală-coordonate 

metodologice ale proiectarii 

si predarii unei discipline 

optionale 

Dezbateri la nivel 

de consiliu 

profesoral 

Februarie-

Mai 2023 

Responsabil 

comisie 

curriculum 

Abilitare 

curriculară 

1. Proiectarea unităţilor de 

învăţare 
Studiu individual Permanent Cadrele didactice 

2. Elaborarea proiectelor de 

lecţie 
Studiu individual Permanent 

Profesorii 

debutanţi, 

Profesorii asistaţi 

la recomandarea 

directorului, 

metodistului, 

inspectorului 

şcolar 

Alegerea şi 1.Criterii de alegere şi Dezbatere Iunie - Sept Responsabil 
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evaluarea 

manualelor 

alternative 

evaluare a manualelor 

alternative 

2023 comisie 

curriculum 

Formarea 

continuă prin 

diverse forme de 

perfecţionare 

1. Pregatirea examenelor de 

definitivat, gradul didactic I 

sau gradul didactic II 

- Studiul 

individual 

- Participare la 

cursurile de 

perfecţionare 

organizate de 

centrele 

universitare, 

respectiv CCD 

Bacău 

Oct 2022-

Iulie 2023 

Cadre didactice 

înscrise la aceste 

examene 

2. Participarea la cursuri de 

formare, perfecţionare, 

seminarii de specialitate 

- Studiul 

individual 

- Participare la 

cursurile de 

perfecţionare 

organizate CCD 

Bacău,  ISJ 

Bacău 

Oct 2022-

Iulie 2023 

Cadre didactice 

înscrise la aceste 

cursuri 

3. Prezentare proceduri/ 

metodologii/ prelucrări 

regulamente – dezbateri 

tematice pe probleme de 

reformă curriculară  

Dezbateri la nivel 

de comisii 

metodice 

Conform 

graficului de 

desfăşurare 

Toate cadrele 

didactice 

4. Aplicarea cunoştinţelor 

acumulate în cadrul 

cursurilor absolvite 

Sesiuni de 

comunicări 

tematice/ 

prezentarea de 

proiecte 

Susţinerea de 

lecţii deschise 

Permanent 
Toate cadrele 

didactice 

 

 

6 Consiliere,monitorizare și evaluare 
6.1 Organizarea procesului de consultare pentru evaluarea PAS 

 
Nr. 

crt. 
Acţiune Etape 

Persoane 

responsabile 
Participanţi Termen 

1 

C
o
n

su
lt

a
re

 1.Organizarea de discuții în plen-Consiliul 

profesoral  -pe tema PAS-ul scolii (inainte de 

elaborarea PAS),activ.de elaborare a PAS pe ateliere 

de lucru/grupe mixte; 

2.Introducerea unei componente noi  de ordin  

calitativ in elaborarea  PAS  (metode şi instrumente 

Grupul de 

lucru 

desemnat 

Elevi 

Părinți 

Personalul şcolii 

Cadre didactice 

C.A. Inspectori de 

Septembrie 

2022 
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valide – date statistice, rezultate ale sondajelor, 

evaluări  interne şi externe,propuneri ale CP); 

specialitate 

Agenţi 

Pentru ocuparea 

forţei de muncă 

Angajatori 

Angajaţi 
2 

Analiza mediului intern și extern prin  raportare la 

feed-back cules prin intermediul chestionarelor 

aplicate în privinţa evaluării de către beneficiari a 

strategiilor de predare şi învăţaree xperimentate; a 

satisfacției față de activitatea desfășurată, a 

Impactului activității asupra lor. Manageri 

Coordonator 

CEAC 

Șefi de catedră 

Septembrie-

octombrie 

2022 

3 

Prezentarea rezultatelor analizei  mediului intern și 

extern 

 

Elevi 

Părinți 

Personalul  şcolii 

Cadre didactice 

C.A. 

 

 

Octombrie 

2022 

 

6.2 Organizarea activităților de monitorizare,evaluare și actualizare a PAS 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor lua în considerare orientarea școlii către așa-numitele 

ancore profesionale - elemente de referinţă extrem de importante în adaptarea și funcționarea unei școli: 

autonomie şiindependenţă; siguranţăşi stabilitate; competenţă tehno-funcţională; competenţă managerială 

generală; creativitate şi spirit creator; servirea unei cauze sau dedicarea în favoarea ei; provocarea la 

competiţie, stilul de viaţa, etc. Monitorizarea şi evaluarea Proiectului de dezvoltare instituţională la toate 

nivelurile (operaţional, echipă) urmărește:  

 modul de implementare a acţiunilor;  

 efectul acţiunilor (benefic/nebenefic; aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.); 

 reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat; 

 informarea factorilor interesaţi (manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor 

implementării Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii; 

 conştientizareagreşelilorşi evitarea altora în continuarea aplicării Proiectului de dezvoltare 

instituţională a şcolii; 

 sărbătorirea succeselor în realizarea Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii. 

 

4 

O
rg

an
iz

ar
ea

 

Controlarea implementării acţiunilor - 

Măsurareaa efectului acestor  acţiuni   

Revizuirea acţiunilor în lumina progresului 

realizat Raportarea progresului înregistrat 

managerilor, personalului şi altor factori 

interesaţi 

Manageri 

C.A. 

Comisia pentru 

evaluarea şi 

asigurarea  

calităţii 

Personal didactic, 

nedidactic 

Elevi 

 

permanent 

5 

Realizarea analizei semestriale, respective 

anuale a stării  învățământului din unitate; 

Identificarea nevoilor și oferirea de sprijin 

specializat în consiliul profesoral şişedinţele 

cu părinţii, darși individual; 

 

Manageri 

 

Personal didactic, 

nedidactic 

Elevi 

 

semestrial 

6 

Monitorizarea  activității de predare – 

învățare – evaluare prin  asistenţe la ore de 

către directori și șefi de catedre și realizarea 

unui feed-back pozitiv, care trebuiesăofere  

Manageri 

 

Personal didactic, 

nedidactic 

Elevi 

 

lunar 
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sprijin. 

 
Monitorizarea activitatii extracurriculare si 

extrascolare 

7 

Monitorizarea absolvenţilor de către diriginți și 

comisia responsabilă; 

 

Responsabil 

comisie inserție 

Personal didactic, 

Elevi, 

părinți 

 

Septembrie - 

octombrie 

2022 

8 

Înregistrarea progresului sau regresului 

elevilor la sfârșitul fiecărui semestru și anual; 

 
     Monitorizarea evoluției elevilor privind  

disciplina, frecvența etc; 

 

diriginți 

Personal didactic, 

Elevi, 

părinți 

lunar 

9 

Oferireade  feed-back  individual  elevilor și 

părinților pentru  a-iajuta să reflecteze asupra 

rezultatelor învăţării; 

diriginți 

Personal didactic, 

părinți 

Elevi 

 

permanent 

10 

Analiza permanent şi îmbunătăţirea  continuă 

a  activității prin evaluarea curentă (a 

elevilor, cadrelor  didactice) 

Cadre didactice 

Personal didactic, 

părinți 

Elevi 

 

permanent 

11 

Monitorizarea utilizări ieficiente a resurselor 

financiare, materiale, umane, informaţionale 

şi de timp; 

Monitorizarea și evaluarea impactului  

finanțării extrabugetare 

Manageri 

C.A. 

 

Personal didactic, 

nedidactic 

Elevi 

semestrial 

12 Analiza climatului unităţii 

Manageri 

C.A. 

 

Personal didactic, 

nedidactic 

Elevi 

semestrial 

13 

R
ev

iz
u

ir
ea

 

Folosirea constatărilor şi concluziilor în 

vederea  

reactualizării continue a planului 

Aplicarea de chestionare agenților,elevilor, 

părinților  

 

Manageri 

C.A. 

 

Personal didactic 

Elevi 

 

Septembrie-

noiembrie 2022 

14 
Întocmirea  planului operaţional  pentru anul 

şcolar 2022-2023 

Manageri 

C.A. 

 

 Septembrie 2022 

15 

Înregistrarea rezultatelor obţinute în diferite 

etape de aplicare a planului de acţiune, 

compararea cu rezultatele aşteptate și 

proiectarea planurilor de remediere 

Manageri 

C.A 

Personal didactic 

Elevi 

 

lunar 

16 
Revizuirea acţiunilor în lumina progresului 

realizat 

Manageri 

C.A 

Personal didactic 

Elevi 

 

lunar 
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6.3 Surse de informații folosite pentru consultare,monitorizare și evaluare 

 

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

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

oferta de şcolarizare  

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

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

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)  

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Bacău 

 PRAI Regiunea nord-est 

 PLAI Bacău  

 Anuarul statistic al judeţului Bacău 

 Date statistice – AJOFM Bacău 

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MENCŞ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.  

 

6.4 Lista de abrevieri,lista pentru feed-back 

 

 AEL - Asistent educaţional în licee 

 AJOFM - Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

 CAD – Computer aid design 

 COSP – Comisia de orientare şcolară şi profesională 

 CDL - Curriculum de dezvoltare locală 

 CES – Curriculum elaborat în şcoală 

 CES – Cerinţe educaţionale speciale 

 CJAPP – Consiliul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

 CLDPS – Consiliul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

 ICE – Învăţare centrată pe elev 

 IMM – Intreprinderi mici şi mijlocii 

 IPT – Învăţământ professional şi tehnic 

 OSP – Orientare şcolară şi profesională 

 PIB – Produs intern brut 

 SPP – Standard de pregătire profesională 
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7 Anexe 
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Listă de verificare pentru furnizarea de feedback asupra 
Planului de Acţiune al Şcolii 

2022-2023 
  Componentă Realizat 

  
Da Nu 

1 Planul a fost finalizat si predat la termen  DA   
2 Planul este complet ( conform ghidului de elaborare PAS )?  DA   

3 Planul are un aspect profesional: 
 Un singur document cu copertă /pagină cu titlu „ Planul de Acţiune al Şcolii pentru 
2021-2022” este consecvent (toate sectiunile fac referire la planificarea 2021 -2022 ) 

 Conţine o pagină de cuprins 

 Nu conţine greşeli de ortografie sau de tipărire 

 Aranjarea în pagină este clară şi permite citirea uşoară a documentului 

  
 
DA 

  

4 Planul este scris într-un limbaj clar şi accesibil şi persoanelor care nu lucrează în 
domeniul învăţământului 
şi/sau aţi inclus un glosar care să explice orice termeni de specialitate sau din domeniul 
învăţământului, 

  
DA 

  

5 Planul adoptă o perspectivă pe termen mai lung până în 2025 precum şi include un 
plan operaţional pentru un an? 
 Misiunea scolii este formulata clar 

 Analiza nevoilor se referă la situaţia până în anul 2020 dar si in perspectiva 2025 

 C oncluzii le formulate sunt pe baza datelor de previziune la care se face referire in 
PRAI, PLAI 

 Obiectivele şi ţintele prevăzute sunt pe termen scurt 2017-2022 dar si termen lung 

2025 

  

 

 

DA 

  

6 Planul conţine o analiză solidă a nevoilor din perspectivă externă care include: 
 cerinţele pieţei muncii (existenta potentialilor angajatori/firme ) din bazinul demografic 

din care scoala recruteaza elevi 

 nevoi le si asteptarile angajatorilor 

 optiunile/aspiratiile versus posibilitatile/nevoile elevilor 

 nivelul de cunoastere si implicare al parintilor in alegerea carierei 

 informaţii relevante privind dezvoltarea in perspectiva a ÎPT în special nevoile de 
competenţe pentru domeniile /sectoarele în care şcoala oferă formare profesională 

 conţine concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind viitorul ÎPT 

  

 

 

DA 

  

7 Planul conţine o auto-evaluare a mediului intern şi a punctelor tari şi slabe ale ofertei 

actuale pentru fiecare dintre titlurile specificate în cadrul ghidului de elaborare a PAS : 
 Predarea şi învăţarea 

 Materiale şi resurse didactice 

 Rezultatele elevilor 

 Servicii de îndrumare şi consiliere pentru elevi 

 Calificări şi curriculum 

 Resurse fizice şi umane 

 Parteneriat şi colaborări 

  

 

 

DA 

  

8 Există un rezumat al punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi 

ameninţărilor care vizează în principal următoarele aspecte: 
 concluziile principale 

 ajută la identificarea elementelor care necesită dezvoltare şi a priorităţilor 

 face legături între dovezile colectate în cadrul analizei interne şi cele colectate în 
cadrul anali zei externe 

 
 

  

 

DA 
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9 Exista un set de recomandari 
 de solutionare a punctelor slabe utilizandu-se oportunitati 

 de evitare a amenintarilor ultilizandu-se punctele tari 

 DA   

10 Planul identifică un set de priorităţi care: 
 se bazează pe analiza nevoilor 

 sunt corelate cu priorităţile din PRAI şi PLAI 

 sunt adaptate profilului şcoli i şi misiunii acesteia 

 sunt corelate cu programul de reformă a ÎPT 

 se concentrează pe intervenţiile cheie din pl anul local, au avizul in urma consultarii a 
finantatorului local (se organizeaza un proces de consultare a reprezentantilor autoritatilor 
locale altele decit cele care fac parte din CA , CA al ISJ sau CLDPS, si incheierea unui PV in 
care sunt precizate punctele de vedere ale acestora) 

  

 

 

DA 

 

  

1 1 Planul conţine un set clar de obiective şi ţinte care sunt corelate cu priorităţile? 
Acestea: 
 Contribuie la o planificare locală coerentă care să asigure existenţa unei oferte de 
formare coordonate într-o anumită zonă geografică 

 Îmbunătăţesc şi modernizează predarea şi învăţarea prin adoptarea unor metode 
centrate pe elev şi care răspund nevoilor elevilor cu nevoi speciale 

 Răspund nevoii de a oferi formare profesională c ontinuă pentru adulţi şi tineri 

  

 

DA 

  

1 2 Există obiective şi ţinte SMART? 
 Se referă la un anumit aspect specific de dezvoltare, dar în perspectiva anului 20 2 

5 (aceste obiective nu trebuie să fie obiective pentru un singur an) 

 Conţin o ţintă măsurabilă (în mod ideal o ţintă care poate fi măsurată în mod simplu) 

 Mijlocul prin care va fi măsurată este unul clar /.verificabil ? 

 Obiectivele sunt posibil de atins în perioada de timp prevăzută şi cu resursele 

disponibile estimate, fiind în acelaşi timp suficient de ambiţioase şi solicitante pentru şcoli 
astfel încât să încurajeze acţiunile de îmbunătăţire? 

 Obiectivele sunt relevante pentru misiunea şi profilul viitor al şcolii (ţinând cont şi de 
celelalte şcoli din zonă) 

 Ţintele de atins specifică perioada de timp ex. 2025? 

  

 

 

 

DA 

  

1 3 Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate? 
 Care sunt stabilite pentru următorul an şcolar 2017-2022 ? 

 Care se încadrează în aria de activitate şi responsabilitate a şcolii, având în vedere 
misiunea şi profilul acesteia (adică specifică activităţile pe care le poate desfăşura şcoala) 

  

DA 

  

1 4 Acţiunile au o legătură directă cu atingerea obiectivelor specificate?  DA   
1 5 Sunt bazate aceste acţiuni pe principiul colaborării şi al parteneriatului: 

 Între membrii personalului din cadrul şcolii 

 Cu alte şcoli din aria geografică 

 Cu alte şcoli care oferă calificări în acelaşi domeniu sau în domenii similare 

 Cu serviciile psiho-pedagogice 

 Cu agenţiile de ocupare a forţei de muncă 

 Cu angajatorii şi asociaţiile patronale 

  

 

DA 

  

1 6 Acţiunile demonstrează hotărârea de a spori şi îmbunătăţi reţelele de şcoli şi lucrul în 

parteneriat? 
 Scoala face parte dintr-o retea/care, pe ce criteriu a fost otganizata reteaua 
geografic, domeniu de pregatire, management eficient, stransa comunicare, altele ? 

 A fost inclus planul de parteneriat al şcolii, cu date si marturii/imagini ? 

 Exista o hart ă a parteneriatului real ă , functional ă, viabil ă ? 

  

 

DA 

  

1 7 Acţiuni: 
 Acţiunile sunt realiste şi posibil de atins, dar în acelaşi timp ambiţioase? 

 Sunt formulate în mod clar şi lipsite de ambiguitate? 

 Au fost identificaţi partenerii? 

  

 

DA 
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 A fost stabilit pentru fiecare acţiune care va fi conducătorul/ persoana responsabilă 
pentru acţiunea respectivă precum si perioada de timp în care acţiunea va fi realizată? 

 Sa analizat care sunt implicaţiile din punct de vedere al resurselor? 

1 8 Există dovezi care demonstrează faptul că elaborarea PAS s-a realizat printr-un proces 

de colaborare şi consultare (acest aspect ar trebui să fie cuprins în partea a 4-aa 

planului).Există dovezi că în elaborarea planului au fost consultaţi : 
 Angajatori, angajaţi, patroni ai IMM şi asociaţii patronale? 

 Agenţii pentru ocuparea forţei de muncă 

 Părinţi 

 Elevi 

 Personalul şcolii 

 Cadrele didactice şi directorii altor şcoli 

 Consiliul de administraţie al şcolii (nu doar în vederea obţinerii aprobării ci ca o sursă 
de îndrumare şi consiliere) 

 Inspectori/inspectori ÎPT               

  

 

DA 

  

1 9 Planul conţine mecanisme adecvate pentru efectuarea monitorizării implementarii PAS 
şi analizei de către? 
 Persoanele responsabile , membrii CLDPS 

 Manageri şi alte persoane implicate 

 Director 

 Consiliul de administraţie al şcolii 

  

 

DA 

  

20 Au fost identificate nevoile de dezvoltare profesională a membrilor personalului care 
au impact direct asupra grupului tinta ? 
 Programarea tematicilor de formare in perspectiva urmatoare 

 Nevoile de formare cu precizarea impactului asupra grupului tinta 

 Analiza formarii profesionale si impactul asupra rezultatelor unitatii scolare ( ce 
indicatori s-au imbunatatit dupa participarea cadrelor didactice la sesiunile de formare ) 

  

 

DA 

  

2 1 Planul de şcolarizare se corelează în mod logic cu PAS: 
 Sprijină priorităţile, obiectivele, ţintele şi obiectivele ? 

 Ţine cont de oferta altor şcoli din zona ? 

 Ţine cont numărul viitor al tinerilor din zonă ? 

 Ţine cont de cererea /evolutia viitoare de calificări ? 

 Respecta recomandarile din PRAI , PLAI ? 

  

 

DA 

  

Comentarii 
(Vă rugăm să includeţi comentariile dumneavoastră pentru a sprijini aprecierile pe care le-aţi făcut mai sus. 
Acordaţi o atenţie specială punctelor tari ale planului şi sugestiilor privind modalităţile în care acesta ar putea 
fi îmbunătăţit). 

 


