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REZUMAT 

 
 
 

          Planul de actiune al școlii reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de 
formare profesională prin învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 2026. Poate fi 
utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională și în scopul îmbunătățirii cortelării 
dintre oferta școlii și cererea socială. 
Structura PAS 2019-2026 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe recomandările   
formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic 
(PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și tehnic (PLAI,2019-2026), 
Manualul privind efectuarea de analize economice necesare planificării în învățământul 
profesional și tehnic. 
 
În baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost 
propuse următoarele direcții strategice pentru perioada 2019-2026: 
 
1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței 
muncii și opțiunilor elevilor. 
2. Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire/calificare din mediul urban sau rural. 
3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea gradului de includere a elevilor cu cerin-țe 
educaționale speciale în învățământul tehnic. 
4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism local 
de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale. 
5. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de tranziție la 
nivel local. 
6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurențial. 
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CAPITOLUL 1 
 
 

CONTEXTUL 
 
 

1.1   Misiunea şcolii 
 

 
 
            LICEUL TEHNOLOGIC Hîrlău răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională 
a tinerilor din zona Hîrlău(vezi Anexa 1-Zona ocupaţională Hîrlău), oferind o formare profesională 
de calitate în diferite domenii:mecanică, industrie textilă şi pielărie, construcţii civile, prelucrarea 
lemnului, industrie alimentară, turism şi alimentaţie, asigurându-le şanse de integrare socio-
profesională şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii. 

 
Valori şi principii 

 

Pentru realizarea acestei misiuni Liceul Tehnologic Hîrlău îşi fundamentează întreaga 
activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:  

 Adevărul -  Toata activitatea desfăşurată va urmări adevărul şi se va baza pe evidenţe şi 
fapte verificate. 

 Competenţă profesională-Personalul angajat pe diferite poziţii, trebuie să dovedească prin 
CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea către învăţare şi 
perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei. 

 Demnitatea-Personalul va trata cu respect şi consideraţie toţi purtătorii de interese din 
educaţie: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.  

 Responsabilitatea-Fiecare persoană din echipa şcolii trebuie să-şi asume responsabilitatea 
pentru succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate 
consecinţele. 

 Integritatea-În toate activităţile derulate, personalul şcolii trebuie să dovedească cinste şi 
corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur. 
            Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite.  Liceul Tehnologic Hîrlău va urmări 
îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin: 

 evaluarea continuă a activităţii cadrelor didactice şi personalului pentru asigurarea 
profesionalismului, a calităţii şi a integrităţii 

  consultarea tuturor actorilor  implicaţi în  procesul  de  educaţie  (cadre didactice, elevi, 
părinţi, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere creşterea 
calităţii serviciilor educaţionale  

  comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii a elevilor, părinţilor şi comunităţilor 
locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legătură cu serviciile educaţionale 
oferite de şcoală 

  realizarea de rapoarte semestriale şi informarea publicului cu privire la activitatea şcolii, a 
stării învăţământului  
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  realizarea de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţară şi din Europa, cu 
instituţii non guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor naţionale, regionale şi locale 

  implicarea cadrelor didactice în programe de formare continuă, în proiecte europene şi în 
cercetare 

 
 

       
1.2 Profilul actual al şcolii 

 
Scurt istoric al învățământului din orașul Hîrlău

 
 
           Oraşul Hîrlău este situat în partea de nord-vest a judeţului  Iaşi,  unde la mică distanţă de aici 
se află vestitele cariere de piatră de la Deleni , vestitele podgorii de la Cotnari , iar la mai puţin de 
20 km se află remarcabile descoperiri arheologice de la Cucuteni , ceea ce dovedesc o străveche 
civilizaţie pe aceste locuri , o străveche existenţă a strămoşilor noştri . Drept mărturie ne stau 
Cetatea traco-getică de la Cătălina Cotnari , datând din secolele IV – III î.Hr. , precum şi urmele de 
vieţuire descoperite recent pe dealurile Basaraba , Dealul lui Vodă , Dealul lui Cireş – forme de 
relief care străjuiesc această localitate . 
 Hîrlăul a fost încă din secolul al XIV-lea  unul din cele mai importante centre economice şi 
politice ale Moldovei . 
 Aici , se afla la data de 1 mai 1384 Curtea Doamnei Margareta Muşat , mama domnitorului 
Petru I Muşat , dată când se dovedeşte şi prima atestare documentară a Hîrlăului , printr-un act dat 
însuşi de Petru I pe care îl încheie „ … am dat această carte în Curtea prea iubitei noastre mame “ şi 
datat 1 mai 1384 . 

Experienţa unei curţi domneşti, a unei organizări administrativ-militare presupune şi existenţa 
unui focar de cultură laică. 

           În vremea Doamnei Margareta Muşat, forul tutelar al Hîrlăului era vornicia de târg, iar mai 
târziu pârcălăbia. Acestea au presupus dieci de cancelarie, înregistrări în catastife, consemnări de 
protocol, deci ştiinţă de carte. 
          Dovezi există şi merită a fi menţionate. Prima dintre ele se referă la faptul că în registrul 
matricol al Universităţii din Cracovia (Polonia) figura la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul 
secolului al XV-lea şi un Matei din Hîrlău, iar în lista studenţilor moldoveni ai aceleiaşi universităţi 
se găseşte numele unui alt student hîrlăoan, Petru Iacobi de Byrglow (Hîrlău). La Hîrlău, Alexandru 
Lăpuşneanu  înfiinţează, în timpul primei sale domnii (1552-1561), un Colegiu care va fi prima 
şcoală laică de grad mediu din Moldova, la care se formau adevăraţi erudiţi. Programa şcolară 
prevedea cunoaşterea limbii latine, a scriitorilor clasici latini, matematicile, logica şi morala.După 
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incendierea localităţii, Despot Vodă mută Colegiul de la Hîrlău la Cotnari, continuându-se 
desfăşurarea învăţământului în limba latină. 

O activitate spirituală bogată desfăşoară, după 1780, episcopul Amfilohie, retras vreme 
îndelungată la Schitul din Zagavia, ale cărui cărţi vor fi tpărite mai târziu de Mitropolia Iaşilor. Este 
vorba de primul manual de geografie şi primul manual de aritmetică, traduse din limba italiană. 

 Oficial, prima şcoală la Hîrlău este înfiinţată în anul 1856, dar abia în 1881 i se va construi 
un local de sine stătător. 

 Şcoala primară de băieţi “Ştefan cel Mare” funcţionează aici din 1881 până în 1944. Actul de 
naştere al şcolii este reconstituit după o parte a drapelului tricolor, cu prilejul serbărilor jubiliare din 
1906. Pe drapelul care acum se găseşte în custodia Muzeului de istorie Hîrlău se găsea scris: ”1906 
– al 50 – lea an de la înfiinţarea şcolii”. Localul pentru această şcoală s-a construit în grădina 
bisericii Sf. Dumitru, avea trei săli de clasă, o locuinţă a directorului şi anexele necesare bunei 
gospodăriri. 

Pe actuala fundaţie a localului vechi al Şcolii generale din Hîrlău, În anul 1868 a luat fiinţă  
Şcoala Profesională de Fete, prima din judeţ cu o secţie de croitorie, condusă de maistra Melania 
Costăchescu, iar în 1894 i s-a adăugat şi o sectie de lenjerie.      

Pe actuala fundaţie a localului vechi al Şcolii generale din Hîrlău, spre sfârşitul secolului XIX 
ia fiinţă Şcoala de fete cu două săli de clasă. 

In anul 1888 se va turna fundaţia pentru patru săli de clasă, cu un singur nivel, iar în anul 
şcolar 1927/1928 se inaugurează alte patru săli de clasă, la etaj, cum se poate vedea şi astăzi. 

Existenţa minorităţii evreieşti, determină înfiinţarea în anul 1904 a Şcolii israelito-române pe 
actualul fundament pe care se află atelierele, mai întâi ale Liceului industrial, apoi ale Şcolii 
Profesionale. 

In perioada interbelică, Hîrlăul cunoaşte o adevărată efervescenţă culturală, prin existenţa 
unor cluburi şi societăţi culturale, formaţii artistice, biblioteci, a unui cinematograf, etc. 

Reforma învăţământului din 1948 şi creşterea demografică au determinat înfiinţarea în anul 
1949 a Şcolii generale de 7 ani, iar în anul şcolar 1952/1953 ia fiinţă, în actualul local vechi al 
şcolii generale, Şcoala Medie Mixtă cu clasele I-X. 

Anul şcolar 1955/1956 este anul primei promoţii  care susţine examenul de bacalaureat la 
Hîrlău. Incepând din anul şcolar 1955/1956 se extind lucrările practice  în cele zece clase ale Şcolii 
Medii, numărul orelor de practică ajungând la 6 săptămânal. 

In anul 1958 Ministerul Invăţământului prelungeşte durata şcolii medii de la 10 la 11 clase.  
In anul 1959 se dă în folosinţă noua clădire destinată Şcolii Medii de la Hîrlău, clădire numită 

de cei de azi, clădirea veche a liceului. 
In conformitate cu hotărârile Ministerului de resort, în anul 1965 Şcoala Medie este 

transformată în liceu de cultură generală. 
Procesul de industrializare impune desfiinţarea liceelor real-umaniste şi apariţia liceelor 

industriale. Aşadar, în 1971 ia fiinţă la Hîrlău  liceul industrial patronat de Ministerul Industriei 
Chimice care va cuprinde clase cu profil de chimie industrială, mecanică şi mai târziu se vor adăuga 
noi profile: industrie uşoară, industria lemnului, agrobiologie. Această nouă configuraţie a 
învăţământului din Hîrlău a determinat ca din anul 1995 să ia fiinţă o nouă instituţie de învăţământ 
preunuversitar, Şcoala Profesională, care a preluat întreaga activitate de pregătire teoretică şi 
practică. 

 
 
Istoric 
Înfiinţată în iunie 1995, Şcoala Profesională Hîrlău vizează, ca obiectiv fundamental, crearea 

tuturor condiţiilor didactice, tehnice şi materiale pentru ca absolvenţii claselor gimnaziale să-şi 
însuşească meserii care să răspundă actualelor cerinţe ale economiei de piaţă şi ale agenţilor 
economici din localitate privind ocuparea forţei de muncă . 
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În toamna aceluiaşi an (1995), şcoala îşi deschide porţile pentru un important număr de 
gimnazişti(369), cuprinși în 14 clase, care s-au format în meseriile: confecţioner îmbrăcăminte, 
găuritor-filetator, lenjer, dulgher, lăcătuş-mecanic, mecanic-auto, tâmplar.  

În următorii ani şcolari aria specialităţilor profesionale s-a diversificat, a cuprins o populaţie 
şcolară de peste 550 de elevi, baza didactico-materială s-a îmbogăţit, un aport substanţial aducându-
şi şi corpul de cadre didactice alcătuit din profesori, ingineri şi maiştri-instructori, încât unitatea 
noastră şcolară se transformă tot mai vizibil într-un adevărat centru de educare şi formare 
profesională . 

 În anul 2003 Şcoala Profesională se transformă în Şcoală de Arte şi Meserii, având un număr 
de 27 de clase şi domenii diversificate de pregătire, cum ar fi: mecanică, construcții și lucrări 
publice, prelucrarea lemnului, industrie textilă și pielărie, turism și alimentație. Elevii au fost 
școlarizați prin învățămant profesional și școală de arte și meserii. 

În anul 2006, prin OMEdC nr. 3557/10.04.2006, Școala de Arte și Meserii devine Grup 
Şcolar Tehnic, intrând într-o nouă etapă de dezvoltare, prin înfiinţarea clasei de liceu tehnologic 
seral. Rezultatele obținute de elevii din seriile anterioare, perspectivele ce se ofera dupa finalizarea, 
determina inscrierea unui numar cât mai mare de elevi, astfel încât, în anul școlar 2006/2007, au 
fost înscriși 771 de elevi în 29 de clase. 

Perspectivele de medie şi lungă durată ce i se deschid, îi conferă Grupului Şcolar Tehnic 
Hîrlău statutul de formator şi modelator al viitoarei forţe de muncă, transformând profilurile şi 
meseriile în adevărate “brăţări de aur”. 
         În anul 2007, Grupul Școlar Tehnic Hîrlău organizează învăţământ liceal tehnologic, prin 
înfiinţarea a două clase, a IX-a, ruta directă şi învăţământ liceal-ruta progresivă, prin SAM. În anul 
şcolar 2007/2008  sunt înscrişi 927 de elevi repartizaţi în 34 de clase:2 clase liceu tehnologic-zi,  2 
clase liceu tehnologic-seral, 24 de clase-şcoală de arte şi meserii, 6 clase liceu tehnologic –ruta 
progresivă. 

Dezvoltarea bazei materiale cu echipamente şi utilaje moderne, reabilitarea întregii 
clădiri prin programul PHARE-TVET, noua clădire a şcolii, crează condiţiile unui 
învăţământ de calitate şi  permit o mai bună pregătire a tinerilor în diverse domenii 

    În anul 2008- prima promoţie a absolvenţilor de liceu cu examen de bacalaureat. 
În anul şcolar 2008/2009, şcoala cuprinde 38 de clase:23 de clase prin şcoala de arte şi meserii, 4 
clase liceu tehnologic –ruta directă  şi 9 clase liceu tehnologic-ruta progresivă, 2 clase învăţământ 
liceal-seral. 

   Şcoala are un personal didactic format din 55 de cadre didactice, 6-personal administrativ, 2-
personal auxiliar. Dintre cadrele didactice, 26 sunt titulari, ceilalţi suplinitori calificaţi şi 
necalificaţi, în componenţa căruia sunt profesori, ingineri, maiştri-instructori 
         Domeniile de bază în care se asigură pregătirea elevilor sunt: mecanică, industrie textilă şi 
pielărie, construcţii civile, prelucrarea lemnului, industrie alimentară, turism şi alimentaţie. Având 
în vedere că este singura şcoală din zonă care asigură o instruire de specialitate de nivel 3 în 
domeniile mecanică şi industrie textilă şi pielărie, ea recrutează elevi din toată regiunea. 
           În anul şcolar 2009/2010, sunt şcolarizaţi elevi în 39 de clase:  
13 clase prin şcoala de arte şi meserii, 14 clase liceu tehnologic –ruta directă  şi 10 clase liceu 
tehnologic-ruta progresivă, 2 clase învăţământ liceal-seral. 
          Şcoala are un personal didactic format din 74  cadre didactice, 8-personal administrativ, 2-
personal auxiliar. Dintre cadrele didactice, 26 sunt titulari, ceilalţi suplinitori calificaţi şi 
necalificaţi, în componenţa căruia sunt profesori, ingineri, maiştri-instructori. Cadrele didactice din 
şcoală dispun de o bună pregătire metodică şi de specialitate, participând frecvent la cursuri de 
perfecţionare. 
          În anul şcolar 2010/2011, sunt şcolarizaţi 1069 elevi în 36 de clase:  
 23 clase liceu tehnologic –ruta directă, 7 clase liceu tehnologic-ruta progresivă, 1 clasă învăţământ 
liceal-seral, 5 clasa-an de completare. Şcoala are un personal didactic format din 65  cadre 
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didactice, 8-personal administrativ, 2-personal auxiliar. Dintre cadrele didactice, 30 sunt titulari, 
ceilalţi suplinitori calificaţi şi necalificaţi, în componenţa căruia sunt profesori, ingineri, maiştri-
instructori.  
          De-a lungul anilor,  unitatea şcolară a reuşit să-şi contureze în Hîrlău, cu aportul unor oameni 
de valoare imaginea unei şcoli care oferă, pe lângă o educaţie de calitate şi perspectiva dezvoltării 
profesionale şi integrării socio-profesionale a absolvenţilor săi. 

     În anul școlar 2011/2012, datorită ofertei scolare foarte buna, a popularizării scolii, a 
dorintelor elevilor de a se forma în anumite domenii, au fost incrisi in clasa a –IX-a, 384 de elevi în 
13 clase, în total fiind un numar de 1113 elevi repartizați în 39 de clase: 28 clase învățământ liceal 
și 7 clase învățământ profesional. 

     În anul 2012, Grupul Școlar Tehnic își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic Hîrlău, 
Instituție Publică cu personalitate juridică, prin decizia 1417/27.09.2012 emisă de Inspectoratul 
Școlar al Județului Iași. 

     În anul scolar 2012/2013 , au fost scolarizati 1083 de elevi, curpinsi în 38 de clase, 31 
învățământ liceal și 7 clase învățământ profesional. 
           În  anul școlar 2013/2014 au fost scolarizați 979 de elevi, înscrisi în 35 de clase: învățământ 
liceal și învățământ profesional :9 clase –a IX-a-învățămînt liceal, 12 clase –a X-a- 7 învățământ 
liceal și 5 învățământ profesional, 10 clase –a XI-a-7 învățământ liceal și 3 învățământ 
profesional, 4 clase –a XII-a-învățămînt liceal 
            În anul școlar 2014/2015 sunt școlarizați 1019 elevi cuprinși în 36 de c lase, 20 de clase 
învățământ liceal, 16 clase învățământ profesional. In anul școlar 2015/2016 sunt înscrisi 980 de 
elevi în 35 de clase: 17 clase învățământ liceal, 18 clase învățământ profesional. 
          În  anul școlar 2015/2016 sunt scolarizați 978 de elevi, înscrisi în 35 de clase: învățământ 
liceal și învățământ profesional : 
-11clase –a IX-a-4-învățământ liceal și 7 clase învâțământ profesional 
-10clase –a X-a- 4 învățământ liceal și 6 învățământ profesional 
-8 clase –a XI-a-3 învățământ liceal și 5 învățământ profesional 
-6 clase –a XII-a-învățământ liceal 
         În  anul școlar 2016/2017 sunt scolarizați 1016 de elevi, înscrisi în 35de clase: învățământ 
liceal și învățământ profesional : 
-11clase –a IX-a-2-învățămînt liceal și 9 clase învâțământ profesional 
-11clase –a X-a- 4 învățământ liceal și 7învățământ profesional 
-10clase –a XI-a-4 învățământ liceal și 6 învățământ profesional 
-3clase –a XII-a-învățămînt liceal 
        In anul şcolar 2017/2018au fost scolarizați 1044 de elevi, înscrisi în 36 de clase: învățământ 
liceal și învățământ profesional : 
-11clase –a IX-a-3-învățămînt liceal și 7 clase învâțământ profesional 
-11clase –a X-a- 2 învățământ liceal și 9învățământ profesional 
-10clase –a XI-a-4 învățământ liceal și 7 învățământ profesional 
-4clase –a XII-a-învățămînt liceal 
        In anul şcolar 2018/2019 au fost scolarizați 955 de elevi, înscrisi în 35 de clase: învățământ 
liceal și învățământ profesional : 
-10clase –a IX-a-3-învățămînt liceal și 7 clase învâțământ profesional 
-10clase –a X-a- 3 învățământ liceal și 7 învățământ profesional 
-11 clase –a XI-a-2 învățământ liceal și 9 învățământ profesional 
-4clase –a XII-a-învățămînt liceal 
      In anul şcolar 2019/2020 sunt scolarizați 947 de elevi, înscrisi în 33 de clase: învățământ liceal 
și învățământ profesional 
-10clase –a IX-a-2-învățămînt liceal și 8clase învâțământ profesional 
-10clase –a X-a- 3 învățământ liceal și 7 învățământ profesional 
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-11 clase –a XI-a-3 învățământ liceal –zi , 1 clasa învățămînt liceal seral și 7 învățământ 
profesional 
-2clase –a XII-a-învățămînt liceal 
 

Evoluție plan de școlarizare(vezi Anexa 2- plan de școlarizare) 
Anul școlar Număr  

de clase 
Număr 
 de elevi 

1995/1996 14 375 
1996/1997 14 369 
1997/1998 11 285 
1998/1999 16 402 
1999/2000 18 417 
2000/2001 18 399 
2001/2002 23 549 
2002/2003 23 584 
2003/2004 21 568 
2004/2005 25 678 
2005/2006 28 719 
2006/2007 29 771 
2007/2008 34 927 
2008/2009 38 963 
2009/2010 39 1103 
2010/2011 36 1069 
2011/2012 39 1113 
2012/2013 38 1083 
2013/2014 35 979 
2014/2015 36 1019 
2015/2016 35 987 
2016/2017 35 1016 
2017/2018 36 1044 
2018/2019 35 955 
2019/2020 33 947 

Școala azi 
         
        Liceul tehnologic Hîrlău scolarizează elevi pentru filiera tehnologică, învățământ de zi-
domeniul tehnic, resurse naturale și protecția mediului și învățământ profesional. 
În anul școlar 2019/2020 își desfășoară activitatea 63 cadre didactice(33profesori,16 ingineri, 18 
maistri-instructori) și un număr de 955 de elevi  învățământ liceal și  învățământ profesional. 
         Calitatea procesului instructiv-educativ este certificată de numărul absolvenților înscriși la 
scoli postliceale și instituții de învățământ superior-tehnic, cât și de rezultatele la examenul de 
certificare a competențelor profesionale(100% promovabilitate), cât și rezultatele la concursuri, 
olimpiade, competiții. De la înființarea școlii și până în prezent au fost obținute premii și mențiuni: 

 Rezultatele obţinute la concursuri pe meserii și OLIMPIADE-DISCIPLINE 
TEHNICE de la înfiinţarea şcolii şi până în 2019: 

-premiu I-2-faza națională 
-premiul I:7 
-premiul II:21 
-premiul III:29 
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-menţiune:38, premii obţinute de elevii pregătiţi în meserii din domeniile:mecanic, industrie 
textilă şi pielărie, prelucrarea lemnului, industria alimentară, turism şi alimentaţie. 
  Alte rezultate la concursuri,festivaluri(vezi Anexa 17) 
 -premiul I:53 
 -premiul II:35 
 -premiul III:17 
 -mențiune:21 
 -diplomă de merit:18 
 -diplomă de excelență:3 
 -Premiu special:1 

 
REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI 

2017/2018 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. AMARITEI VASILE a XI a I LOCUL I  
 
 
 
 

CONCURSUL ” RITM ȘI 
ARMONIE”  IAȘI noiembrie 

2017 
 
 
 
 

CONCURSUL ” CÂNTEC, 
JOC ȘI VOIE BUNA”  IAȘI 

decembrie  2017 
 
 
 
 

CONCURSUL ”ARMONII 
DANSANTE” PAȘCANI mai 

2018 

2. BALAN COSMIN a XI a I LOCUL I 
3. BUCUR ADELINA a XI a D LOCUL I 
4. CARJAN PETRONELA a XII a C LOCUL I 
5. CANDALUTA FLORIN a XI a D LOCUL I 
6. PORUSNIUC GIANINA a IX a A LOCUL I 
7. PINTILIE DANIEL a XII a C LOCUL I 
8. GAGEA CARMEN a IX a I LOCUL I 
9. SOROHAN DENISA a XII a A LOCUL I 
10. TROFIN CORINA a XI a I LOCUL I 
11. TURCU COSMIN a XI a D LOCUL I 
12. GALCA FLORIN a IX a I LOCUL I 
13.  BUCATARU DANIEL a IX a I LOCUL I 
14. LUTIC LAVINIA a X a A LOCUL I 
15. PRIGOREANU  

ANDREEA 
a XI a A LOCUL I 

16. PETREI LAURENȚIU 
GABRIEL 

a XI a B LOCUL I 

1. AMARITEI VASILE a XI a I LOCUL I 
2. BALAN COSMIN a XI a I LOCUL I 
3. BUCUR ADELINA a XI a D LOCUL I 
4. CARJAN PETRONELA a XII a C LOCUL I 
5. CANDALUTA FLORIN a XI a D LOCUL I 
6. PORUSNIUC GIANINA a IX a A LOCUL I 
7. PINTILIE DANIEL a XII a C LOCUL I 
8. GAGEA CARMEN a IX a I LOCUL I 
9. SOROHAN DENISA a XII a A LOCUL I 
10. TROFIN CORINA a XI a I LOCUL I 
11. TURCU COSMIN a XI a D LOCUL I 
12. GALCA FLORIN a IX a I LOCUL I 
13.  BUCATARU DANIEL a IX a I LOCUL I 
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14. LUTIC LAVINIA a X a A LOCUL I 
15. PRIGOREANU  

ANDREEA 
a XI a A LOCUL I 

16. PETREI LAURENȚIU 
GABRIEL 

a XI a B LOCUL I 

17. FUIOR ALEXANDRU a XII a C LOCUL I 
18. MURARIU ȘTEFAN 

CRISTIAN 
a X a H LOCUL I  

CONCURSUL NAȚIONAL 
PE DOMENIUL TEHNIC ȘI 

ȘTIINȚE 
APLICATIVE”TRADIȚII ȘI 
CREATIVITATE” IAȘI mai 

2018 

19. BOCA  ALEXANDRU a X a H LOCUL II 
20. PRICOP PETRU a XI a D LOCUL I 
21. BÎGU  DĂNUȚ a XI a D LOCUL II 
22. PRIGOREANU 

ANDREEA 
a XI a A LOCUL II 

23. DAVID LOREDANA a XI a A LOCUL I 
24. CÎRJAN LAVINIA a X a A LOCUL II 
25. ENACHE ADELINA a X a A LOCUL I 
26. SANDU ALEXANDRU a X a A PREMIUL 

SPECIAL  
 
 

CONCURSUL ”ARTĂ ȘI 
CREATIVITATE” ȘCHEIA 

martie 2018 

27. GHEORGHIAN  
GABRIELA 

a XI a A LOCUL I 

28. CURCĂ  PETRONELA  
ALINA 

a XII a A LOCUL I 
 

29. CRISTEA  ANDREEA  a XII  a A LOCUL I 
30. MUSCĂ  ROBERT  

FLORIN 
a XII  a B LOCUL II    

 CONCURSUL ”CUPA 
MECANICULUI” IAȘI, 

noiembrie 2017 
31. SANDU  EMIL 

GABRIEL 
a XII a B LOCUL II 

32. SLĂBUȚU  FLORIN  
DANIEL 

a XII  a B LOCUL II 

33. STECLARIU  VLĂDUȚ  
DANIEL 

a XII  a B LOCUL II 

 
 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURI JUDETENE, 
REGIONALE,NATIONALE 
ANUL SCOLAR 2018/2019 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CONCURS PRE- 
MIUL 
OBTI- 
NUT 

NUME SI PRENUME 
ELEV/NR MEMBRI 

ECHIPA 

PROF 
COORDONATO

R 

1. C

O

CONCURSUL NATIONAL de dans 
„RITM ŞI ARMONIE”, Iaşi, 

noiembrie 2018 

 
I 

Ansamblul „Rapsodia 
Hîrlăului” 

Prof. Gabriela 
Sandu 

2.  CONCURSUL NATIONAL de dans 
„ARMONII DANSANTE” 

 
I 

Ansamblul „Rapsodia 
Hîrlăului” 

Prof. Gabriela 
Sandu 

3.  CONCURSUL NATIONAL pe 
domeniul Tehnic şi Stiinte 
Aplicative „TRADIŢII şi 

 
I 

Cl. a X-a Nechifor Leon Prof. Gheorghiescu 
Rodica 

Prof. Iancu Lorela 
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CREATIVITATE”  
I 
 

Cl a XI-a Murariu Stefan Prof. Prof. 
Gheorghiescu 

Rodica 
Prof. Roiu 

Lăcrămioara 
II 
 

Cl a XI-a Boca 
Alexandru 

Prof. Prof. 
Gheorghiescu 

Rodica 
Prof. Roiu 

Lăcrămioara 
 

III 
Cl. a X-a-Scurtu 

Georgiana 
Prof. Gheorghiescu 

Rodica 
Prof. Iancu Lorela 

4.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ A 
SPORTULUI ŞCOLAR-

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE 
FOTBAL-INV. LICEAL 

III Echipa-9 elevi Prof. Coordonator 
Acasandrei Ionuţ 

5.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ A 
SPORTULUI -OINĂ 

Menţi 
une 

Echipa-13elevi Prof. Maftei Iulian 

6.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ 
ŞCOLARĂ LA DISCIPLINE DIN 

ARIA CURRICULARĂ 
TEHNOLOGII 

Partici 
Pare-

locul 7 

Enache Adelina-cl a XI-a Prof. Coman 
Manuela 

7.  TÂRGUL ÎNTREPRINDERILOR 
SIMULATE 

II Echipaj LTH Prof. Muntean  
Ancuţa 

8.  „CUPA ROMÂNIEI ÎN 
GASTRONIMIE”-Bucătarul Junior 

al Anului 2019” 

-2 
medalii 
AUR 

-2 
medalii 

ARGINT
probe 
indiv 

-2 
medalii 

ARGINT 
proba pe 
echipe 

Nechifor Leon 
Coşofreţ Andrei 
Niculaico Ionut 

Poruşniuc Marinel 

Prof. Indrumator 
Gheorghiescu 

Rodica 
Pavel Cristina 

9.  „MASTER CHEF JUNIOR”-Proiect 
Educaţional Regional 

mentiune Scurtu Georgiana 
Presnac Vlad 

Prof. Gheorghiescu 
Rodica 

 
10.  Concurs de creativitate CUPA 

MECANICULUI 
mentiune Echipaj 5 elevi Prof. Coman Dan 

 
 
 
 



 
 

15 
 

Baza materială 
 
          Liceul Tehnologic Hîrlău dispune de: 
4 corpuri de clădire 

CORP A-anul construcţiei 2006 -8 săli de clasă + birouri + cancelarie-clădire construită prin 
Banca Mondială-valoare 7 miliarde lei; 

      CORP B-anul construcţiei 1904-11 săli de clasă şi laboratoare, o sală de sport; 
CORP C – anul construcţiei 1977-2 săli de clasă + birouri administraţie; 
CORP D- 7 ateliere + laboratoare-clădire construită prin Programul Phare-Tvet 2004/2006-
coeziune economică şi socială-267000 euro; 

-33 spații de învățământ-săli de clasă, laboratoare, ateliere, biblioteca, sală de sport 
       - Echipamentele de bază  şi specializate pentru dotarea atelierelor şi laboratoarelor  prin 
Programul Phare-Tvet sunt în valoare de -355.888EURO 
 
      Echipamente şi utilaje: 

 Echipamente tehnologice(maşini, utilaje); 
 Echipamente de birotică; 
 Echipamente de protecţia muncii; 
 Materiale şi mijloace didactice pentru desfăşurarea orelor de chimie, fizică, biologie, 

matematică; 
 Echipamente specifice pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică; 
 Echipamente IT-prin programul Phare. 

              
  Proiecte derulate în școală 
         Colaborarea cu alte instituții de educație a vizat îmbunătățirea calității actului educativ, 
consolidarea dimensiunii europene în educație, cooperării transnaționale între școli, dar nu în 
ultimul rând dezvoltarea infrastructurii și modernizarea bazei-materiale a școlii. 

 
 I. PHARE-TVET 2004/2006  „COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ” 
    PROIECT FINANŢAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ                                                                                 

 REABILITARE LABORATOARE ŞI ATELIERE PENTRU 150 DE ŞCOLI-
VALOARE- 266.079,41 EURO 

  FURNIZAREA DE ECHIPAMENT DE BAZĂ PENTRU   DOTAREA 
LABORATOARELOR ŞI ATELIERELOR ŞCOLARE DIN 150 DE UNITĂŢI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT DIN SISTEMUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC-355.887,98 EURO 

 
II.PROIECT COMENIUS 2007/2009 

 
 
 

 „DIALOGUE EUROPÉEN ET 
CITOYENNETÉ ACTIVE POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT”-
10.000 EURO. PARTENARIAT ŞCOLAR 2007-

2009 :1.GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU- ROMÂNIA, 2.ISKILIP ENDUSTRI 
MESLEK LIESI –TURCIA, 3.OSNOVNO UTCHILICHTE “PATRIARH EVTIMII” – 
BULGARIA, 4.TURKAN DERELI ILKOGRETIM OKULU – TURCIA, 5.C.E.I.P. 
TETUAN – SPANIA 
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III. PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN POSDRU 2009-
2011 

 
 GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU-PARTENER ÎN PROIECTUL DERULAT DE 

UNIVERSITATEA „GH. ASACHI” IAŞI „PASUL CEL MARE. DE LA LICEU LA 
UNIVERSITATE” 

 
IV. PROIECT POS-DRU-ANTREPRENORIAT RURAL PENTRU DEZVOLTARE 
SUSTENABILĂ 2012-2013, LICEUL TEHNOLOGIC – PARTENER ÎN PROIECT. 
 
V. PROIECT COFINANȚAT DIN FSE , POSDRU/90/2.1/S/55475, ”MONITORIZAREA 
INSERȚIEI SOCIO-PROFESIONALE PE PIAȚA MUNCII A ABSOLVENȚILOR DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC”, 2010-2013 
 
VI.PROIECT POS-DRU-”ANTREPRENORIAT RURAL PENTRU DEZVOLTARE 
SUSTENABILĂ  ID POSDRU/110/5.2/G/88727-2013 
 

VII. PARTICIPARE CA PARTENER IN CADRUL UNOR PROIECTE -”PROIECT 
CONSTRUCTII BIO, PROIECTE DE MICROTURISM”, POS-DRU/110/5.2/G/88418 ; 
 
VII. PROIECT FSE 
”FII PREGĂTIT-PROGRAM EDUCAȚIONAL DE SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA 
COMPETENȚELOR CHEIE”, POSDRU/153/1.1/S/140787 

VIII.”MODEL INOVATOR DE ORGANIZARE șI FURNIZARE CONSILIERE, 
ORIENTARE PROFESIONALĂ șI STAGII PRACTICE PENTRU ELEVI IN DOMENIUL 
PRODUCțIEI șI COMERCIALIZĂRII CREAȚIEI VESTIMENTARE-NELART” 
POSDRU/161/2.1/G/141358 
 
IX. TITLUL PROIECTULUI: PREVENIREA SI CORECTAREA FENOMENULUI DE 

PARASIRE TIMPURIE A SCOLII IN RANDUL COPIILOR SI TINERILOR CU 
DOMICILIUL IN FOSTELE ZONE INDUSTRIALIZATE IN REGIUNEA NORD-EST SI 
SUD-EST, PUNANDU-SE ACCENT PE POPULATIA ROMA SI PERSOANELE CU 
DIZABILITATI (SURDO-MUTI), IUNIE-DECEMBRIE 2015 
CONTRACT NR. POSDRU/181/2.2/S/153604 SMIS 58013 
 
X.PROIECT ERASMUS-PARENT INVOLVEMENT IN EDUCATION TO GET . 
PARTENERIAT 2016-2018, ȘCOLI PARTENERE:TURCIA, PORTUGALIA, SPANIA, 
POLONIA, GRECIA, LETONIA 

 
 
XI. PROIECT  de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic (VET), în 
parteneriat cu ASOCIAȚIA ”O ȘANSĂ PENTRU FIECARE” -  ERASMUS+„TRIP – Program 



 
 

17 
 

de intership în turism și alimentație” – 2017-1-RO01-KA102-035895. Perioada de 
implementare septembrie 2017-august 2018-mobilitate transnațională-stagii de practică 
pentru elevi și profesori în PORTUGALIA 

 
XII. Derularea proiectului POCU/90/6.13/6.14-Multiplicarea metodelor de Educaţie şi a 
Competenţelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive-EMPLOZ MECHANICS, 
Cod SMIS 108847 
 

1.3. Analiza rezultatelor 
 

1.3.1. Analiza rezultatelor din anul școlar 2018/2019 
           Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea 
formării profesionale a absolvenţilor la realizarea unei cât mai bune inserţii a acestora pe piaţa 
muncii, la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile asigurării coeziunii economice şi 
sociale.  
De asemenea scopul strategiilor implementate pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 
tehnic  trebuie să pună în valoare potenţialul material şi uman, folosirea resurselor existente şi 
identificarea altor surse capabile să producă o dezvoltare echitabilă a orasului, în sensul asigurării 
unui mediu sănătos, sub raport funcţional, economico-social şi cultural, în condiţiile păstrării 
echilibrului faţă de complexul de resurse al capitalului natural.  
Echipa manageriala a avut in vedere aceste deziderate, si nu in ultimul rand a avut           
ca priorităţi identificarea şi valorificarea unor surse care au contribuit la îmbunătăţirea bazei 
materiale şi la acoperirea necesităţilor de ordin educaţional. 
 

 Principalele realizări  
 

 Realizarea planului de scolarizare la cl a IX-a si suplimentarea acestuia cu 2 clase 
înv.profesional: mecanic-auto-1 clasa, zidar-pietrar-tencuitor-1 clasă 

 Includerea tuturor absolventilor de clasa a VIII-a intr-o forma de invatamânt. 
 program de pregatire suplimentara pentru elevii claselor terminale in vederea examenului de 

bacalaureat 
 Pregătirea elevilor pentru participare la concursuri etapa locală si judeteana pentru diferite 

concursuri(Adolf Haimovici, Grigore Cobalcescu, olimpiade discipline tehnice) 
organizarea olimpiadelor etapa locala pentru disciplinele de cultură generală 

  participarea la concursul judetean, REGIONALE SI NATIONALE ,,CUPA 
MECANICULUI’’ obtinandu-se ,,mentiune’’ la fiecare din cele trei sectiuni , TRADITII SI 
CREATIVITATE, ARMONII DANSANTE, OLIMPIADA NATIONALA A 
SPORTULUI-FOTBAL-premiul III, OINA,CUPA ROMÂNIEI IN GASTRONOMIE, 
MASTER CHEF JUNIOR-vezi pag.13,14 

 Continuarea pregătirii si prezentarea de spectacole cu Ansamblul folcloric al scolii ”Rapsodia 
Hîrlăului” 

 Realizarea unor parteneriate eficiente cu agenţii economici din zonă; 
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 Realizarea unor parteneriate cu diferite fundaţii, ong-uri, universităţi. 
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare-Campanii de informare, prevenire si 
constientizare privind consumul de alcool, tutun, droguri, substante etnobotanice  

 Reactualizarea  Manualului calităţii ; 
 Elaborarea strategiei CEAC; 
 Completarea platformei ARACIP; 
 Activitati din cadrul Centenarului 
 Orientarea scolara si profesionala a elevilor-Activităţi de informare, Activităţi de investigare 

psihopedagogică, Consiliere în carieră 
 Achizitionare Mobilier nou  
 Achizitionarea de materiale didactice pentru toate disciplinele de cultură generală și cultură 

tehnică 
 Achizitionarea de calculatoare si modernizarea lab de informatica –corp D, corp B 
 Achizitionarea de echipamente IT pentru sălile de clasă din corpul A(videoproiectoare, 

table magnetice); 
 Finalizarea plăţii simulatorului –auto, necesar pentru desfăşurarea orelor de conducere auto 
 Amenajarea parţială a terenului de spor; 
 Achizitionare de materiale didactice(planse, hărţi,etc pentru toate obiectele de cultură 

generală; 
 Completarea site-ului scolii  http://www.lic-th.tk 

 
        Implicarea unităţii de învăţământ în proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ 
similare din Uniunea Europeană sau din alte zone: 
» La nivelul şcolii a fost constituită comisia responsabilă pentru elaborarea proiectelor europene. 
Au fost identificate nevoile şcolii şi ale comunităţii şi sursele de finanţare.Au fost depuse aplicatii 
pentru:  
Proiect ERASMUS, proiectul ”Rose”. 

 Au fost organizate echipele de lucru, sunt elaborate permanent documentele necesare 
implementarii proiectelor, se fac raportari cu cu privire la calitatea proiectelor şi a 
impactului acestora în activitatea elevilor şi cadrelor didactice; 

 Derularea proiectului POCU/90/6.13/6.14-Multiplicarea metodelor de Educaţie şi a 
Competenţelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive-EMPLOZ 
MECHANICS, Cod SMIS 108847 

 
Activităţi din cadrul comisiilor şi cercurilor metodice 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor şi cercurilor metodice au un rol important în formarea 
continuă a cadrelor didactice prin varietatea şi complexitatea temelor abordate, care au vizat:  
-realizarea obiectivelor cuprinse în planul managerial 
-colaborarea în realizarea planificărilor, proiectelor de lecţii şi a testelorde evaluare 
-analiza rezultatelor obţinute de elevi, realizarea progresului şcolar 
-schimbul de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie 
-abordarea interdisciplinară 
-colaborarea între profesori în vederea creşteriicalităţii actului educaţional 
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RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 
AN ŞCOLAR  2018- 2019 

 

 
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 
educative ivite ulterior.           
 În anul şcolar 2018-2019, activitatea Comisiei diriginţilor, si-a propus drept priorităţi o mai 
mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanță, modului în care elevii se integrează în 
colectivele lor,creşterii interesului pentru învăţătura, colaborării cu părinţii în vederea optimizării 
relaţiei şcoala-familie,îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în colectivităţile în care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi 
diverse, prin care diriginții dar și elevii sa conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa 
recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci si ca 
un mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire multilaterala pentru viata, pentru integrarea în 
societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare 
cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea 
respectului fata de cultura si tradiţii .  Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor 

in vigoare 
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

intre şcoala, elev si părinte 
 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe  
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 
parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si 
dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic : invitarea la orele de dirigenţie a elevilor din clasele 
mai mari, profesorilor din şcoală, agenţilor  politiei de proximitate, consilierului psiho-pedagogic, 
activităţi diverse derulate în scopul educației pentru sănătate, acțiuni de voluntariat și întrajutorare.  

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 
liceu:  

 Ziua Educației 
 Balul Bobocilor 
 Educatie ecologică –Eco-Şcoala, Start reciclării! 
 Ziua Naţională a României  
 Spectacol de tradiții și obiceiuri de iarnă ,,Deschide ușa, creștine!” 
 Educație pentru sănătate - ,, Liceul Tehnologic Hîrlău spune NU consumului de 

tutun!” 
 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  
 Unirea Principatelor Române 
 Competiții sportive 
 Lecție demonstrativa la ora de Consiliere, susținuta de prof. Caia Maria  
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(clasa a XI-a K) 
 Halloween Party 
 Obiceiuri și tradiții de primăvară :  Ziua Mărțișorulu, Ziua Femeii, Tradiții pascale 
 Zilele porților deschise 
 Cursul festiv și Balul Absolvenților 
 Competiții sportive 
 Promovarea ofertei educaționale  

Activitatea desfăşurată 
Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 
Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal Puncte 
forte: 
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 
orientare specifice învăţământul liceal și profesional 
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, 
conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor 
planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie 
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi 
în vederea desfăşurării activităţilor: 
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei 
de consiliere şi orientare) 
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 
Puncte forte: 
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 
părinţii 
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 
calitativi înalţi ora de dirigenţie 
Puncte slabe: 

- Sunt situaţii in care diriginţii nu desfăşoară orele de dirigenţie sau le susțin in afara scolii 
fără insa a anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate. 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 
Puncte forte: 
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului 
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor 
anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, 
adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării 
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 
statutului de diriginte 
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; 
majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 
coordonează 
Puncte slabe: 
- Nu toţi diriginţii au înțeles necesitatea întocmirii caietului/portofoliului dirigintelui ca instrument 
de lucru în activitatea cu elevii de la clasă 
- Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea 
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situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ 
al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 
Puncte forte: 
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale 
proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 
- toti dirigintii au programat si sustinut sedinta in intervalul stabilit 
- toti dirigintii au prezentat parintilor integral, aspectele vizate de tematica propusa 
S-a pus accent pe respectarea prevederilor ROI si ROFUIP, sanctiuni, pregatirea riguroasa a 
elevilor, mai ales in vederea sustinerea examenului de bacalaureat. 
Puncte slabe: 

 Slaba participare a parintilor – aprox. 45 %, motivata de: 
- dezinteresul fata de scoala, pregatirea si evolutia/involutia copilului. Prinsi de grijile 

traiului de zi cu zi multi dintre parinti nu sunt interesati daca copiii lor invata sau 
daca se integreaza in colectivul de copii din clasa si din scoala. Atunci cand copiii 
lor se afla in risc de esec scolar sau manifesta devieri comportamentale au tendinta 
de a evita contactul cu cadrul didactic ca o reactie de aparare. Invitati la scoala cand 
copiii lor intra in conflict cu regulamentul scolar au tendinta sa se simta culpabilizati 
odata cu acestia identificandu-se cu ei ,si acuza scoala de esecul sau conduita 
devianta. 

- absenta din tara a multora dintre ei 
- limitarea relaţiilor dintre părinţi şi personalul didactic la ocazii speciale (de exemplu 

la şedinţele cu părinţii, serbări) si nu de putine ori,numai in caz de esec scolar sau 
incalcarea regulamentului scolar 

-  programarea sedintelor  in zilele lucratoare(desi putine situatii de acest gen) sau 
duminica, zi in care parintii religiosi  nu concep sa lipseasca de la biserica 

- distantele mari domiciliu - scoala 
- parintii elevilor foarte slabi nu doresc sa se puna in situatii jenante fata de ceilalti 

parinti 
 Programarea sedintelor in date diferite, fara a fi anuntate, fapt care determina dificultati in 

monitorizarea lor, colectarea dovezilor,repartizarea spatiilor,etc. 
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a participa în 
număr cât mai mare la ședințe și a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie   
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 
raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 
Puncte forte: 
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 
educative 
Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 
 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 
promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – 
tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă) 
Puncte forte: 
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune 
a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, 
activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de 
fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la 
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panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 
Puncte slabe: 
- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere al obiecte ornamentale – tablouri, flori 
etc. 
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 
management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 
Puncte forte: 
- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al liceului la clasă; 
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, 
la nivel de clasă 
- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, 
conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 
Puncte slabe: 
- insuficienta implicare a diriginților în problematica clasei, dezinteres față de aspectele psiho- 
emoționale ale dezvoltării elevilor, subiectivism și superficialitate în tratarea situațiilor problemă 
apărute 
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 
manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 
Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 
Puncte forte: 
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / 
dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică 
- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ 
corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, 
comportament agresiv etc.) 
- a existat o bună colaborare cu Jandarmeria  şi Poliţia Hîrlău în vederea prevenirii şi combaterii 
cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 
sancţiunilor conform ROI etc.) 
Puncte slabe: 
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 
comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 
managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul 
obligatoriu 
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii optime 
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 
Puncte forte: 
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 
clasa  a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional 
al absolvenţilor.  
- informarea cu privire la metodologia examenului de certificare a competenţelor profesionale 
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Activităţi extraşcolare desfășurate în anul școlar 2018/2019 
 

În anul şcolar 2018-2019, Comisia pentru programe educative si extracurriculare si-a propus 
drept priorităţi o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanță, modului în care 
elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătura, colaborării cu părinţii 
în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare în 
colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia a avut în vedere 
realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginții dar și elevii sa conştientizeze implicarea lor în 
actul educativ, sa recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează 
cunoştinţe,ci si ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire multilaterala pentru viata, 
pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de 
consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, 
pentru cultivarea respectului fata de cultura si tradiţii .     
 Principalele activităţi derulate: 

 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 
intre şcoala, elev si părinte 

 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 
verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe  

 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 
activităţii educatorilor, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 
parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si 
dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic : invitarea la ore a elevilor din clasele mai mari, 
profesorilor din şcoală, agenţilor  politiei de proximitate, consilierului scolar, activităţi diverse 
derulate în scopul educației pentru sănătate, acțiuni de voluntariat și întrajutorare.  

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 
liceu:  

 Ziua Naţională a României  
 Educatie ecologică –Ziua Mediului, Ziua Pămantului, Ziua Mondială a apei, Eco-

Şcoala, Start reciclării! 
 Educație pentru sănătate   
 Unirea Principatelor  
 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  
 Halloween Party 
 Balul Bobocilor 
 Obiceiuri și tradiții de primăvară :  Ziua Mărțișorulu, 8Martie, Tradiții pascale 
 Zilele porților deschise 
 Cursul festiv și Balul Absolvenților 
 Competiții sportive 

 Promovarea ofertei educaționale 
 Participarea la diferite concursuri judeţene, naţionale 

  
 
 
 



 
 

24 
 

Bunele maniere la școală 
Prima lecție de dirigenție- Lecția a fost susținută la clasele a IX-a A, a IX-a D și a X-a D de 

către doamnele profesoare Angela Savin, Mariana Andronic și Delia Hortopan. 
 

LET’S DO IT, ROMANIA! 
 

            Lansarea iniţiativei de curăţenie World Cleanup Day, care îşi propune ca, pe 15 septembrie 
2018, să mobilizeze toţi românii la cea mai ambiţioasă acţiune civică de până acum.  

-  
 

Ziua Educației 
 

În data de 5 octombrie 2018 la Liceul Tehnologic Hîrlău am serbat Ziua Mondială a 
Educației. Activitățile au constat în prezentări, realizare de postere și concursuri sub deviza: 
Educația – pasul nostru către viitor! 

           
 

Experiența ERASMUS+. Eveniment de diseminare și multiplicare. Workshop 
 

           În data de 5 octombrie 2018, la Liceul Tehnologic Hîrlău, echipa de proiect Erasmus+ a 
organizat un eveniment de diseminare și multiplicare pentru proiectele Erasmus+ implementate 
până în prezent de către instituția noastră: PIE - ParentInvolvement in Education, to get 
sweetresults și TRIP. 
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Cupa liceelor-Deschis la distracție 
 

În luna octombrie 2018 Liceul Tehnologic Hîrlău a participat la concursul televizat Cupa 
Liceelor în cadrul emisiunii Deschis la distracție. În cadrul emisiunii, elevii liceului nostru au 
concurat cu elevii Liceului Tehnologic Vlădeni. Atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice 
participante, în echipă, în galerie sau în fața televizoarelor, participarea la competiție și la emisiune 
a constituit o experiență de neuitat. 

 
 

Concursul de dans-„Cântec, joc și voie bună” 
 

Ansamblul de dans al liceului nostru,  „Rapsodia Hîrlăului”, coordonat de doamna 
profesoară Gabriela Sandu a adus din nou un rezultat de excepție în palmaresul instituției noastre: 
locul I la concursul de dans Cântec, joc și voie bună.  

 
     

Campania 19 zile de prevenireaabuzurilorși violențelor asupra copiilor și tinerilor 
 

Liceul Tehnologic Hîrlău a participat în luna noiembrie la campania de 19 zile de prevenire 
a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor. Activitățile desfășurate au constat în 
realizarea de desene, afișe, lucrări artistice de tip grafică sau colaj și organizarea la finalul 
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campaniei a unui concurs. Premiul cel mare a fost acordat colectivului clasei care a realizat cel mai 
frumos afiș. 

 
 

BALUL BOBOCILOR la LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU 
 

 Cea mai așteptată activitate a toamnei, Balul Bobocilor, a fost organizată pe 3 noiembrie 
2018 la Conac Polizu. Dedicată aproape în totalitate bobocilor, activitatea nu a fost totuși lipsită de 
multe momente artistice care au constituit o adevărată sursă de divertisment pentru public. Teatrul, 
poezia, muzica, dansul, literatura, comedia – toate s-au împletit și au dat naștere unui spectacol de 
neuitat. 
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Concursul național de schițe-BE FASHION, BE YOU 100, DURĂU 
 

În data de 17 noiembrie 2018 elevi ai claselor a XI-a A și a XII-a A, profil textile au 
participat, coordonați și însoțiți de doamna director adjunct Manuela Nicoleta Coman, la concursul 
național de schițe Be fashion, beyou 100, organizat la Durău. 

 
 

Concursul de dans-„Ritm și armonie” 
 

             Pe 29 noiembrie 2018, Ansamblul „Rapsodia Hîrlăului”, coordonat de doamna profesoară 
Gabriela Sandu,ne-a reprezentat din nou cu profesionalism și talent la concursul de dans Ritm și 
armonie. 

 



 
 

28 
 

 
 

Festivalul-Obiceiuri și tradiții la români 

 
În data de 29 noiembrie 2018, Ansamblul Rapsodia Hîrlăului a participat la festivalul 

Obiceiuri și tradiții la români. Ansamblul liceului, coordonat de doamna profesoară Gabriela 
Sandu, este un constant prilej de mândrie pentru școala noastră. 

 
 

 
 
 
 

ACTIVITĂȚI 
 

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR - Rezultate remarcabile ale echipei de 
oină a liceului antrenată de domnul prof. Iulian Maftei: LOCUL I la faza județeană și MENȚIUNE 

la etapa zonală (Moldova).  
         
             11 MAI 2019:  Olimpiada Națională a Sportului Școlar - echipa de fotbal a liceului 
antrenată de prof. Ionuț Acasandrei s-a clasat pe locul I la faza locală, locul III la faza naţională.  
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          11 MAI 2019:  Concursul Național pe domeniul Tehnic și Științe Aplicative "TRADIȚII 
ȘI CREATIVITATE", 11 mai 2019, Colegiul Tehnic "Ion Holban", Iași: elevii liceului nostru au 
obținut următoarele premii: 
Clasa X-a: Premiul I - Nechifor Leon Andrei; Premiul al III-lea - Scurtu Georgiana, prof. 
îndrumători Paula Lorela Iancu și Rodica Gheorghiescu.  
Clasa a XI-a: Premiul I - Murariu Cristian, Premiul al II-lea - Boca Alexandru, prof. îndrumători 
Lăcrămioara Roiu și Rodica Gheorghiescu.  

 
 
 
 
           APRILIE 2019:   Rezultate deosebite ale elevilor liceului nostru la "Cupa României în 
Gastronomie - Bucătarul Junior al Anului 2019". Mulțumim pentru susținere partenerului nostru 
"Asociația pentru Promovarea Învățământului în Industria Ospitalității" - APIO, coordonată de 
domnul economist Carlo Dragomir fără de care elevii noștri nu ar fi putut participat la această 
importantă competiție. Munca cadrelor didactice și a elevilor, talentul și măiestria acestora s-au 
concretizat în următoarele premii: Nechifor Andrei și Coșofreț Andrei - medalii de aur la proba 
individuală; Niculaico Ionuț și Porușniuc Marinel - medalii de argint la proba individuală; echipajul 
liceului - medalie de argint la proba pe echipe.  
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       -Concursul de creativitate „Mecatron” 
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APRILIE 2019: "MASTER CHEF JUNIOR" - Proiect Educațional Regional, Iași, aprilie 2019: 
elevii Scurtu Georgiana Nicoleta și Presnac Vlad Ovidiu de la cl. a X-a C au obținut mențiuni la 
două secțiuni ale concursului.  

                        
 

APRILIE 2019: Școala Altfel: excursie Iași - clasa a IX-a C, prof. însoțitori Lacramioara 
Roiu și Mihaela Năsui 

 

 
 

          16 APRILIE 2019 - Școala Altfel: Schimb de experiență cu elevi de la Liceul Tehnologic 
"Virgil Madgearu" din Iași, prof. coord. Carmen Inculeț, Oltea Viusenco, Lăcrămioara Roiu. 
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   Școala Altfel: "Tainele arheologiei" - Atelier de modelare în lut - activitate realizată în 
colaborare cu Muzeul Viei și Vinului Hîrlău și Muzeul Județean Botoșani, prof coord. Anca 

Voinescu 

 
 

 
 

Școala Altfel: Confecționare de costume din materiale reciclabile, cl. a X-a A, prof. M. Scurtu 

 
Școala Altfel: Călătorie prin statele lumii - concurs pe grupe, cl. a IX-a H, prof. Mirabela 

Scurtu 
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Aspecte de la pregătirea practică - Domeniul Mecanică, calificarea mecanic-auto 
 

   
 

Școala Altfel - Bucătăria franceză - cl. a X-a C, prof. Iulia Coșmincu 

 
 

17 APRILIE 2019: PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2019/2020 - Primirea elevilor de clasa a VIII-a de la școlile din zona orașului Hîrlău:  
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Activitatea desfăşurată 
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 
părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei 
de consiliere şi orientare) 
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 
Puncte forte: 
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 
părinţii 
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 
calitativi înalţi ora de dirigenţie 
Puncte slabe: 

- Sunt situaţii in care diriginţii nu desfăşoară orele de dirigenţie sau le susțin in afara scolii 
fără insa a anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate. 

Întocmirea calendarului activitatilor extrascolare cu elevii/părinţii pe clase / şedinţelor 
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 
Puncte forte: 
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete 
ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 
- toti dirigintii au programat si sustinut sedinta in intervalul stabilit 
- toti dirigintii au prezentat parintilor integral, aspectele vizate de tematica propusa 
S-a pus accent pe respectarea prevederilor ROI si ROFUIP, sanctiuni, pregatirea riguroasa a 
elevilor, mai ales in vederea sustinerea examenului de bacalaureat. 
Puncte slabe: 

 Slaba participare a parintilor – aprox. 40 %, motivata de: 
- dezinteresul fata de scoala, pregatirea si evolutia/involutia copilului. Prinsi de 

grijile traiului de zi cu zi multi dintre parinti nu sunt interesati daca copiii lor invata 
sau daca se integreaza in colectivul de copii din clasa si din scoala. Atunci cand 
copiii lor se afla in risc de esec scolar sau manifesta devieri comportamentale au 
tendinta de a evita contactul cu cadrul didactic ca o reactie de aparare. Invitati la 
scoala cand copiii lor intra in conflict cu regulamentul scolar au tendinta sa se simta 
culpabilizati odata cu acestia identificandu-se cu ei ,si acuza scoala de esecul sau 
conduita devianta. 

- absenta din tara a multora dintre ei 
- limitarea relaţiilor dintre părinţi şi personalul didactic la ocazii speciale (de 

exemplu la şedinţele cu părinţii, serbări) si nu de putine ori,numai in caz de esec 
scolar sau incalcarea regulamentului scolar 

-  programarea sedintelor  in zilele lucratoare(desi putine situatii de acest gen) sau 
duminica, zi in care parintii religiosi  nu concep sa lipseasca de la biserica 

- distantele mari domiciliu - scoala  
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Activităţi dedicate centenarului 
 

Nr.crt. ACTIVITATEA DATA PARTICIPANȚI LOCUL DE 
DESFĂȘURARE 

1. Hora Unirii la Liceul 
Tehnologic Hîrlău 
Prof. coord. Anca 

Voinescu 

 
 

24 
ianuarie 

 
Elevii claselor a XI-XII-a 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 

2. Începuturile istoriei pe 
teritoriul României 
Prof. coord. Anca 

Voinescu 

 
 

25 martie 

Invitat: dr. Alexandru 
Berzovan 

- Asociația culturală geto 
- dacii din Moldova 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 

3. România 100 
 flash-mob 

26 martie Elevii Liceului 
Tehnologic Hîrlău 

Liceul Tehnologic 
Hîrlău 

4. Lansare de carte- 
 ” La răscruce” Dumitru 

Hriscu 

 
27 martie 

Dumitru Hriscu 
Elevii Liceului 

Tehnologic  

Liceul Tehnologic 
Hîrlău 

5. Unirea Basarabiei cu 
România 

Prof. coord. Anca 
Voinescu 

 
27 martie 

Elevii Liceului 
Tehnologic  

Liceul Tehnologic 
Hîrlău 

6. Divizia 14- Contribuția 
orașului Hîrlău la Primul 

război mondial 
Prof. coord. Cristinel 

Antoci 

 
 

28 martie 

 
Elevii Liceului 

Tehnologic Hîrlău – prof. 
Cristinel Antoci 

 
 

Liceul Tehnologic 
Hîrlău 

7. Un copac-100de ani! 
Prof. Pavel Dumitru 

 
noiembrie 

 
Liceului Tehnologic 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 
8. Expoziție de desene și 

machete 
Prof. Roșu Corina și 

Voinescu Anca 

 
noiembrie 

 
Elevii Liceului 

Tehnologic 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 

9. De ce iubim România- 
concurs 

Prof. Voinescu Anca 
 

 
noiembrie 

 
Elevii claselor a XI-a 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 

11. Confecționare stegulețe 
tricolore 

- catedra de prelucr. a 
lemnului 

 
25 

noiembrie 

 
Elevii claselor cu profil 
de prelucrare a lemnului 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău (atelier) 

12. Confecționare drapele și 
cocarde 

-catedra de textile 

 
25-26 

noiembrie 

 
Elevii claselor cu profil 

textile 

Liceul Tehnologic 
Hîrlău (atelier) 

13. Marea Unire – 
prezentare Ppt. 

Prof. Bogdan Burican 

 
26-29 

noiembrie 

  
Liceul Tehnologic 

Hîrlău  
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14. Revista Liceului - PULS 
 Ediție Centenară 
Prof. coord. Oana 

Rădeanu, E. Unciuleac  

 
29 

noiembrie 

 
Elevi, cadre didactice 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 

15. Contribuții ale 
scriitorilor români la 

Realizarea Marii Uniri  - 
Concurs 

Prof.coord. Corina Roșu, 
E. Unciuleac 

 
 

28 
noiembrie 

 
Elevii Liceului 

Tehnologic Hîrlău 

 
Muzeul Viei și 
Vinului Hîrlău 

16. Arborarea Drapelului  
29 

noiembrie 

Elevii Liceului 
Tehnologic, cadre 

didactice 

Liceul Tehnologic 
Hîrlău 

17. La mulți ani România! 
 Flash-Mob 

 
29 

noiembrie 

 
Elevii Liceului 

Tehnologic 

 
Liceul Tehnologic 

Hîrlău 
18. Tortul Unirii- catedra de 

Turism și alimentație 
(prof. Rodica 

Gheorghiescu și Mihaela 
Năsui) 

 
 

29 
noiembrie 

 
 

Elevii clasei a X-a C 

 
Liceul Tehnologic 
Hîrlău ( laborator 

turism și 
alimentație) 

19. ” POVESTEA UNIRII” – 
spectacol aniversar 
Prof. coord. Anca 

Voinescu  și Corina Roșu  

 
 

29 
noiembrie 

 
 

Elevii Liceului 
Tehnologic 

 
 

Liceul Tehnologic 
Hîrlău 
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Activitate desfăşurată în partenriat cu Muzeul Viei şi Vinului 

  
 
 

COMISIA DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   
ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă important pentru 
crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de 
siguranţă sub multiple aspecte.   

Fenomenul de violenţă, privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 
particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 
violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor 
comportamente violente, precum”: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 
hărţuire; 
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- bruscare, împingere, lovire, rănire; 
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- 

provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 
- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul 

didactic) ; 
- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 

şcoală şi oricare comportament, care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 
La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 

tipurilor de conflicte, care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai, 
existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor 
(elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).  
OBIECTIVE : 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul 
şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 
cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare; 
 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 
 Organizarea unor activităţi pe teme de „Managementul conflictelor”; 
 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale naționale și internaționale privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de 
violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  
 
ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 
rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări 
acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
 
MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru 
cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, 
identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile 
de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către 

elevi şi profesori a unor semen distincte; 
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune; 
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei proceduri avizate; 
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 
- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de 

prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, între 

şcoală şi Poliţia Hîrlău, între școală și unitatea de jandarmi; 
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- Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE-Poliția/Jandarmeria Hîrlău), în vederea desfăşurării, 
în bune condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal, badminton, volei, baschet, șah); 
- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de 

gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu 
părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora, pentru a nu desfăşura 
activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare, pe cale amiabilă, a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-
se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala Altfel: Să știi 
mai multe. Să fii mai bun!”. 
 
ACTIVITĂŢI DERULATE 

 “Violenţa lasă urme….şi în suflet” 
 “Să ne consumăm energia prin sport” – campionat de fotbal; 
 “Ziua fără violenţă în şcoală”; 
  “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”. 

 
ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 
 
PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 
- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta 

unităţii; 
- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 
- Implicarea consilierului educative/responsabililor comisiilor metodice. 

PUNCTE SLABE: 
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare a rămas uşor deficitară, din cauza 

dezinteresului reprezentanților legali; 
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 
- ”Acoperirea” vinovaţilor, pentru manifestările violente, de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 
- Situaţia economico-socială precară; 
- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia de 

proximitate, Asistenţa socială. 
- Strategia Națională privind Prevenirea Violenței în Mediul Școlar 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 
- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 
- Notarea, fără excepţii, a absenţelor în catalog. 
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 COMISIA DE SIGURANȚĂ   

                                               
Creștrea gradului de siguranță în unitatea noastră școlară constituie o premisă importantă 

pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii 
trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.   

La nivelul şcolii, a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 
tipurilor de conflicte, care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai, 
existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor 
(elevi-părinţi-cadre didactice-Poliţie-Biserică-Primărie).  

 
OBIECTIVE: 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în 
cadrul şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 
cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul 
şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 
extracurriculare; 

 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 
 Organizarea unor activităţi pe teme de siguranță școlară 
 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale naționale și internaționale privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ.  

 
ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii siguranței 
şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul 
sensibilizări acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu 
pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea factorilor de risc, cunoaşterea actorilor 
principali în situaţiile de risc, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de 

către elevi şi profesori a unor semen distincte; 
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei proceduri avizate; 
- Întroducerea unor teme privind siguranța în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 
- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei 

de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, 

între şcoală şi Poliţia Hîrlău, între școală și unitatea de jandarmi; 
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- Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE-Poliția/Jandarmeria Hîrlău), în vederea 
desfăşurării, în bune condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 
agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter 

sportiv (fotbal, badminton, volei, baschet, șah); 
- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în 
orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora; 
- Activităţi de gestionare, pe cale amiabilă, a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 
- Activităţi pentru creșterea gradului de siguranță în cadrul Programului “Şcoala Altfel: Să 

știi mai multe. Să fii mai bun!”. 
ACTIVITĂŢI DERULATE 

 “Violenţa lasă urme….şi în suflet” 
 “Să ne consumăm energia prin sport” – campionat de fotbal; 
 “Luna siguranței în şcoală”; 
  “Comunicarea-cheia unei adevărate siguranțe în şcoală”. 

Tipuri de activităţi care au urmărit creșterea gradului de siguranță în școală 
Nr. 
 crt. 

Activităţi organizate de unitatea şcolară Grup 
ţintă/nr. 
participanţi 

          Parteneri 

1.  Identificarea formelor de violenţă şcolară în cadrul 
liceului prin discutii in cadrul orelor de dirigentie si 
in cadrul Consiliului Elevilor 

Toti  elevii I.S.J Iași 

2.    Identificarea elevilor aflaţi în situaţia de risc, 
manifestand comportament violent, fie cei care erau 
în acestă situaţia şi anul trecut , fie cazuri noi [baza 
de date cu informatii de la diriginti] 
   Cel puţin o activitate de consiliere individuală /de 
grup a acestor elevi şi cel puţin o activitate la clasă 
pe tema violenţei. 

36 elevi 
 beneficiari 
 
36  diriginti 
 

CJRAE Iași 

3    Invitarea unor persoane abilitate să abordeze 
ştiinţific problema agresivităţii la orele de 
dirigenţie, la şedinţele cu părinţii sau la comisiile 
metodice. 

25 elevi Politia de 
 Proximitate 
Agentia de  
Prevenire a  
Traficului de  
Fiinte Umane 

4 ▪ Activităţi desfăşurate la nivelul clasei sau al şcolii 
cu ocazia Lunii Siguranței Școlare 

70 elevi Politia de 
 Proximitate 
 

 
Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei  unităţii de învăţământ 

Nr. 
Crt. 

Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei  unităţii de 
învăţământ 

     Observaţii 

1. Camere de filmat existente in curtea scolii, pe holurile liceului, in 
puncte de monitorizare la: agent de pază și protecție, director, director 
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adjunct 
2. Intrarea pe poarta scolii se face numai pe baza ecusonului sau (in caz 

exceptional) a carnetului de elev 
 

3 Existenta unei proceduri si a unui sistem de monitorizarea a intrarii 
persoanelor straine in liceu, in care sunt implicati: directorii, 
profesorul si elevul de serviciu, agenții de pază 

 

4 Obligativitatea unei ținute decente si a ecusoanelor elevilor pe 
perioada programului scolar 

 

ANALIZA SOWT a activității Comisiei: 
PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 
- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în 

incinta unităţii; 
- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 
- Implicarea consilierului educative/responsabililor comisiilor metodice. 

PUNCTE SLABE: 
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare a rămas uşor deficitară, din cauza 

dezinteresului reprezentanților legali; 
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 
- ”Acoperirea” vinovaţilor, pentru manifestările violente, de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 
- Situaţia economico-socială precară; 
- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: 

Poliţia de proximitate, Asistenţa socială. 
- Strategia Națională privind Creșterea Gradului de Siguranță Școlară 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE: 
- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 
- Notarea, fără excepţii, a absenţelor în catalog. 

 
CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 
 
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE  
1.Întâlnire de lucru- luna octombrie 2018 
-informarea elevilor propuşi de fiecare clasă pentru a fi reprezentanţi în Consiliul Elevilor cu 
privire la reactualizarea regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi conducerea activităţii 
Consiliului Școlar al Elevilor; 
-alegerea noilor membri; 
-precizarea obiectivelor şi atribuţiilor membrilor CȘE. 
2. Identificarea problemelor cu care se confrunta elevii la nivelul scolii sau in afara ei (întâlniri 
lunare pentru desfășurarea evaluării activităților desfășurate în cadrul programului CȘE) – Membrii 
CȘE au organizat Balul Bobocilor, spectacolul de obiceiuri și tradiții de iarnă, spectacolul dedicate 
Unirii Principatelor Române. 
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3.Propuneri de activități pentru realizarea Programului  „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 
bun!” 
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 
 

În cadrul Consiliului Reprezentativ al Părinților, s-au desfășurat următoarele activități: 
1. Alegerea Comitetului Reprezentativ al Părinților. 
2. „Rolul activităţilor extraşcolare şi de petrecere a timpului liber”- dezbatere organizată de prof. 
Hriscu D. 
3.„Alegerea  carierei” – întâlniri cu reprezentanții instituțiilor publice, a firmelor private, pentru 
adoptarea unei strategii proactive pe piața muncii- organizatori dirig claselor  a XII-a. 

   
1.3.2. Dinamica resurselor umane 

 
         Dinamica resurselor umane  
În activitatea sa, Liceul Tehnologic Hîrlău colaborează cu diferiţi parteneri: 
-Primăria şi Consiliul Local Hîrlău; 
-O.N.G.-uri şi fundaţii non-profit: GRUPUL EDUCATIVA, FUNDATIA ECOLOGICA, 
SOCIETATEA CULTURALA ”PETRU RARES” HIRLAU, MUZEUL ETNOGRAFIC AL 
MOLDOVEI 
-Poliţia oraşului Hîrlău; -Jandarmeria Hîrlău; -Biserica 
-Casa Corpului Didactic Iaşi; 
-Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi; 
-Univ. ”Gh. Asachi” Iași; 
-Univ. P. Andrei Iasi; 
-unități de învățământ preuniversitar similare; 
- Asoc. ”Contrafort” Iasi,  Centrul de Calificare Iași; Consorțiul pentru dezvoltare durabilă și 
competitivitate; 
-DAS Iași-Centrul de tip HOSPICE Hîrlău; 
-agenţi economici. 

1.3.2.a ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT 
 COLABORĂRI COMUNITATE LOCALĂ, ONG-URI, 

INSTITUŢII DE CULTURĂ, FUNDAŢII, INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2018/2019 
Nr. 
crt. 

Instituţia/Instituţii parteneră/e Protocol de colaborare 

Alte activităţi-
voluntariat, 

caritate 

Derulare de proiecte 
educaţionale, 

concursuri 
1. PRIMĂRIA HÎRLĂU X  
2. POLITIA HÎRLĂU X  
3. Univ. P. Andrei Iasi X  
4. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane lipsite 

de autonomie Hîrlău REVIS 
X  

5. Facultatea de inginerie Chimica și Protectia Mediului X  
6. CABINET MEDICAL INDIVIDUAL-dr. Lidia Covaliu X  
7. Muzeul VIEI SI VINULUI MOLDOVA X Proiecte educative 
8. Comitetul de parinti X  
9. AJOFM X  
10. Agenți economici X  
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11. Asociatia “SERVICIUL UMAN PENTRU 
PENITENCIARE”, filiala MOLDOVA 

 Proiecte educative: 
“Învăţând din greşelile 

altora”, “Minte sănătoasă 
în corp sănătos”, 

“Secretele dezvoltării 
personale” 

12. Asociaţia “ELIBERARE” Bucureşti  Activităţi extracurriculare 
13. Asociatia “SEMPER MUZICA”   Derularea campaniei 

“Prevenirea HIV prin 
metoda stand-up 

comedy” 
14. JA ROMÂNIA  Implementare proiect 

PROGRAM “JUNIOR 
ACHIEVEMENT”-

turism şi servicii 
15. FICE ROMÂNIA  Proiect educaţional “19 

zile de prevenire a 
abuzurilor şi violentelor 

asupra copiilor si 
tinerilor” 

16. Scoala Gimnazială „G. Călinescu” Iaşi  Concurs “Cantec, joi si 
voie bună-istrie, obiceiuri 
si traditii”CAEJ 2017-
ed.a II-a 

17. Scoala Gimnazială Cîrjoaia 
 

 Proiect Educational”Din 
trăistuţa cu datini şi 

obiceiuri” 
18. Colegiul Ion Holban X Proiectul ECO-ART 
19. Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”  Concurs Naţional “O 

viaţă fără riscuri! 
Securitatea şi sănătatea 

mediului” 

20. Colegiul Tehnic “Alexe Marin”  Concurs Naţional”Chimia 
verde-chimia durabilă”. 

Editia a Xa 
21. Colegiul Economic Buzău  Activităţi educative”Din 

virtual în real” 
22. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI  Derularea proiectului 

POCU/90/6.13/6.14-
Multiplicarea metodelor 
de Educaţie şi a 
Competenţelor prin 
Adaptarea la Nevoile 
Industriilor Competitive-
EMPLOZ MECHANICS, 
Cod SMIS 108847 

         Parteneriate cu agenții economici 
         Nevoia de racordare a educației la cerințele și exigențele societății contemporane impune 
dezvoltarea parteneriatului dintre școală și agenții economici din zona Hîrlău, având ca obiective 
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stabilirea unui echilibru între cererea și oferta educațională, valorificarea experienței în domeniu 
pentru formarea deprinderilor practice ale elevilor și integrarea socio-profesională a absolvenților. 
Au fost încheiate convenții de colaborare cu agenții economici. 
Sunt asigurate condiţii de pregătire pentru elevi pentru locurile de muncă specializate de pe fluxul 
tehnologic al agentului economic. 
        Atelierele din şcoală au fost dotate cu utilaje obţinute prin donaţii de la agenţii economici.   
Elaborarea CDL-urilor se face în parteneriat cu agenţii economici în funcţie de nevoile acestora. 
          Parteneriate cu autoritățile locale 
        Parteneriatul cu autoritățile locale s-a accentuat bazându-se pe reciprocitatea intereselor, 
sprijin și nu s-a rezumat doar la aspectele financiare. 
Au fost realizate activități ân parteneriat cu autoritățile locale, cum ar fi: sărbătorirea unor zile 
istorice, zilele oraşului, organizarea unor competiţii sportive, participare la  curatenia și igienizarea 
orașului-Let s Do it! 
      Monitorizarea activităţii şcolii este realizată şi prin cooptarea reprezentanţilor Primăriei şi ai 
Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii. Oferta educațională este elaborată în 
parteneriat cu Consiliul Local care studiază âmpreună cu AJOFM tendințele actuale de pe piața 
forței de muncă și urmărește corelarea lor cu meseriile și specializările propuse de școală. 
               Parteneriatul cu părinții 
         În componenţa Consiliului de Administraţie al şcolii sunt și reprezentanți ai părinților. Nu toţi 
părinţii sunt receptivi la problemele şcolii şi nu sunt interesaţi de elevi, aceasta datorându-se şi 
situaţiei financiare precare. 
 

1.3.2.b. Resurse umane  
                               

        In anul școlar 2018/2019 personalul didactic este format din  profesori, ingineri și maiștri, 
structurați pe grade didactice. 
Colectivul didactic se individualizează prin preponderența tinerilor, al căror entuziasm și spirit de 
inovație se îmbină eficient cu experiența celor mai în vârstă. Profesorii sunt calificați, participă la 
activități de perfecționare: grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri de formare, cursuri 
postuniversitare, iar la nivelul școlii se desfășoară permanent activități de informare la nivelul 
fiecărei comisii metodice și interdisciplinare. 
Personalul nedidactic și didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, absolut necesară a 
procesului instructiv-educativ, contribuind la desfășurarea optimă a activității didactice și având 
competențele necesare, specifice postului pe care le îmbunătățesc continuu, cu implicare și 
responsabilitate. 

Cadre didactice. Situaţia cadrelor didactice din şcoală 2018/2019 
-profesori-33 
-ingineri-16 
-maiştri-instructori-18 
-personal didactic auxiliar-4 
-personal nedidactic-7 
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Situaţia normelor didactice 

Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 72,43 86,81% 
Didactic auxiliar norme 4 5% 
Nedidactic norme 7 8,39% 
TOTAL 83,43 100 

Raport număr elevi/număr de cadre didactice 
În anul şcolar 2018/2019 

Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

Liceal 67 955  14,25elevi/cadru didactic 

 

 

 

 

 

 

 
După cum se observă suntem deficitari la capitolul personal didactic auxiliar si nedidactic, 
raportat la nr de cladiri, nr de schimburi în care se efectueaza programul didactic si nr de 
elevi: in sensul că ar mai fi necesare următoarele posturi: 
-1 administrator de patrimoniu 
-1 muncitor de intretinere 
-2 paznici 
-1 îngrijitor 
Situatia cadrelor didactice an scolar 2019/2020-vezi cap. 2.2.5 
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RAPORT FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE  
AN ŞCOLAR 2018-2019 

 
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2018–2019 s-a desfăşurat în 

baza prevederilor Planului managerial şi obiectivelor propuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi. 
Obiectivul strategic al IŞJ Iaşi şi al Liceului Tehnologic, Iaşi în domeniul dezvoltării resurselor 
umane vizează: 

- Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră 
şi dezvoltare profesională 

Obiective de referinţă: 
- Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice şi 

manageriale ale personalului de conducere, îndrumare şi control, în scopul utilizării 
eficiente, la nivelul standardelor naţionale, aresurselor umane. 

- Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat 
- Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie 
- Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în vederea evaluării 

standardizate. 
- Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale 

cadrelor didactice, cu cerinţele pieţei muncii în educaţie, cu cerinţele reformei în educaţie 
- Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de definitivare în învăţământ şi cel de 

ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate  
- Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de 
învăţământ preuniversitar. 

În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la:  
- înscrierea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 
-cursuri universitare/postuniversitare 
-cursuri de perfecţionare şi formare continuă 
- activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice 
Înscrieri la grade didactice: 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CADRULUI 
DIDACTIC 

DISCIPLINA 
DE EXAMEN 

DISCIPLINA PE 
CARE ESTE 

ÎNCADRAT ÎN 
ANUL ŞCOLAR 

2018/2019 

TIPUL 
INSPECŢIEI 

GRADUL 
DIDACTIC 

ANDREI (CAS. 
NICHIFOR) 

MAGDA 
MIHAELA 

Matematica Matematica Inspectie de 
Specialitate 

DEFINITIVAT 

CIMBRU (CAS. 
MUNTEANU) 

ANCUȚA 
MIHAELA 

Cultură Civică Alimentație publica 
si turism 

Inspectie de 
Specialitate 

DEFINITIVAT 

IANCU P.LORIN 
PAUL 

P.I.P. Industrie 
alimentară 

P.I.P. Industrie 
alimentară 

Inspectie de 
Specialitate 

DEFINITIVAT 

IONEL (CAS. ) 
MITOCARIU 

ADRIANA 

DT Constructii DT Constructii Inspectie de 
Specialitate 

DEFINITIVAT 

IONESCU PIP Construcții PIP Construcții Inspectie de DEFINITIVAT 
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DRAGOȘ Specialitate 
PAVEL CRISTINA PIP Industrie 

Alimentara 
PIP Industrie 
Alimentara 

Inspectie de 
Specialitate 

DEFINITIVAT 

POȘIȘNICU 
DANIELA 

PIP Industrie 
Alimentara 

PIP Industrie 
Alimentara 

Inspectie de 
Specialitate 

DEFINITIVAT 

BUDU IOANA 
LETIȚIA 

Limba și 
Literatura 
Română 

Limba Română IC2 GRADUL II 

ȘERBU (cas. 
ROȘU) CORINA 

ANDREIA 

Limba și 
Literatura 
Română 

Limba și Literatura 
Română 

IC2 GRADUL II 

ANDON (cas.) 
LEFTER OLIVIA 

ANDREEA 

Geografie Geografie IC1 GRADUL I 

DIMITRIU 
IONELA 

GABRIELA 

Biologie Biologie IC1 GRADUL I 

 
Susținerea de inspecții de specialitate: 
 

Nr 
Crt 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

CADRULUI 
DIDACTIC 

SPECIALIZA
REA 

TIPUL DE 
INSPECŢIE 

EFECTUATĂ 

CALIFICATIV
/NOTA 

ACORDATĂ 

CINE A 
EFECTUAT 
INSPECŢIA 

1 CIMBRU (CAS. 
MUNTEANU) 

ANCUȚA 
MIHAELA 

Alimentație 
publica si 

turism 

IS- DEF IS1 – 10 (zece) 
IS2- 10 (zece) 

Prof. Apetrei 
Mona 

2 IONEL (CAS. ) 
MITOCARIU 

ADRIANA 

DT Constructii IS- DEF IS1 – 10 (zece) 
IS2- 10 (zece) 

Prof.Tanasa 
Anda 

3 IONESCU 
DRAGOȘ 

PIP Construcții IS- DEF IS1 – 9 (noua) 
IS2- 9,87 (noua 
87%) 

Prof. Tanasa 
Anda 

4 PAVEL 
CRISTINA 

PIP Industrie 
Alimentara 

IS- DEF IS1 –  9,75 (noua 
75%) 
IS2- 10 (zece) 

Prof. Inculeț 
Simona Carmen 

5 POHOAȚĂ 
IULIAN 

ROBERT 

PIP Industrie 
Alimentara 

IS- DEF IS1 – 9 (noua) 
IS2- 9 (noua ) 

Prof. Băiceanu 
Adriana 

6 POȘIȘNICU 
DANIELA 

PIP Industrie 
Alimentara 

IS- DEF IS1 –  9,75 (noua 
75%) 
IS2- 10 (zece) 

Prof. Inculeț 
Simona Carmen 

7 BUDU IOANA 
LETIȚIA 

Limba și 
Literatura 
Română 

IC2-GRII FOARTE BINE Prof. Vlioncu 
Mihaela 

8 ȘERBU (cas. 
ROȘU) 

CORINA 
ANDREIA 

Limba și 
Literatura 
Română 

IC2-GR. II FOARTE BINE Prof. Harațu 
Ionuț 
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9 ROMAN (CĂS. 
PĂDURARU) 
MIHAELA 

FIZICĂ IS-GR. II 10 (zece) Prof. Balan Petru 
Dan 

10 DIMITRIU 
IONELA 
GABRIELA 
(CAS. 
ACASANDREI) 

BIOLOGIE IC1-GR. I FOARTE BINE Prof. Șerban 
Genoveva 

11 VOINESCU 
ANCA 

ISTORIE IC2-GR. I FOARTE BINE Prof. Părpăuță 
Tiberius 

Sustinerea gradului didactic I: 
1. BICHESCU LĂCRĂMIOARA 

(CAS. ROIU) 
DT INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

2. COMAN DAN EUGEN DT MECANICA 
3. MARGIN RODICA 

(CAS.GHEORGHIESCU) 
PIP ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

4. URSACHE ELENA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÎNĂ 
 
Situația statistică a cadrelor didactice încadrate-2018/2019: 
Gradul didactic Nr. cadre didactice 
Debutanți 13 
Definitivat 6 
Gradul II 14 
Gradul I 28 

 
1.4 Priorităţi naţionale 

 
          Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar particularizează politicile de integrare 
europeană pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, prin enunţarea direcţiilor privind: 
 
▲reducerea fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi absenteism;  
▲monitorizarea evaluării elevilor; 
▲învăţarea centrată pe elev; 
▲parteneriatul cu întreprinderile; 
▲dezvoltare curriculum; 
▲formare continuă a personalului; 
▲asigurarea calităţii; 
▲orientarea şi consilierea;  
▲Sistemul informaţional: 
▲şanse egale; 
▲management educaţional; 
▲utilizarea ITC în formare; 
▲elevii cu nevoi speciale; 
▲zone dezavantajate; 
▲zone rurale; 
▲ formarea continuă a adulţilor; 
▲integrarea europeană; 
▲dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată. 
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1.5 Obiective şi priorităţi regionale şi locale 

 
      LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU  este situat în regiunea NE  a României într-una din zonele 
defavorizate ale ţării, o zonă cu specific aparte din punct de vedere al aspectelor demografic, social, 
economice(şomaj ridicat, dezvoltare economică lentă). 
      Dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei ÎPT am selectat următoarele 
priorităţi vizate de şcoala noastră: 
 

1. Generalizarea învățării centrate pe elev. In procesul didactic elevul reprezintă factorul 
principal, elementul cheie. Calitatea actului didactic este dată de capacitatea cadrelor 
didactice de a forma elevii, de a evita acele situații în care învățarea devine un proces de 
memorare a răspunsurilor date unor întrebări. Prin promovarea învățării centrate pe elev se 
valorifică potențialul educativ al disciplinelor predate stimulând participare activă și 
implicarea efectivă a elevului în procesul de învățământ. 

2. Asigurarea șanselor egale în educație pentru copiii din mediul urban și rural și pentru 
elevii proveniți din familii cu venituri modeste, familii dezorganizate. Este necesar să creăm 
un mediu educativ în care elevii, indiferent de mediul din care provin, să nu fie diferențiați, 
relațiile să se bazeze pe toleranță, sprijin reciproc, încredere, corectitudine. 

3. Formarea continuă a personalului didactic. Se urmărește stimularea formării continue a 
personalului școlii în vederea asigurării unei pregătiri optime a elevilor prin proiectarea unui 
învățământ modern și eficient. Asigurarea calităţii procesului de formare continuă se va face 
prin activităţile metodico-ştiinţifice, psihopedagogice realizate la nivelul școlii, prin  crearea 
unei culturi a calităţii activitătilor de formare continuă a personalului. Cadrele didactice 
trebuie să-și actualizeze mereu informațiile, pentru a fi capabili să răspundă de furnizarea și 
dezvoltarea conținutului informațional adecvat, și nu în ultimul rând pentru a fi capabili să 
cunoască metodele de cunoaștere și dezvoltare personală, să-și adapteze demersul didactic 
în funcție de particularitățile de vârstă și nevoile elevilor.  

4. Crearea unei rețele de orientare și consiliere a elevilor. Se va urmări creşterea şi 
asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă educaţională şi  orientare şcolară şi profesională 
pentru integrarea absolvenților. Este necesar valorificarea resurselor de care dispune școala 
și  partenerii educativi în scopul educării elevilor pentru conturarea aspirațiilor social 
profesionale, pentru o pregătire profesională în vederea creșterii șanselor de integrare 
profesională și a dezvoltării capacităților de învățare permanentă. Se va urmări adaptarea 
ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii în funcţie de potenţialul economic al judeţului. 
Se vor  stabili parteneriate active cu partenerii sociali în vederea creşterii gradului de 
absorbţie a absolvenţilor. 

5. Realizarea unor programe de formare a adulților, pentru intrgrarea acestora pe piața 
muncii. Colaborare sistem IPT – AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru 
autorizare unitatii ca Furnizor FPC şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă. 

6. Extinderea sistemului informațional și utilizarea noilor tehnologii în procesul de 
formare profesională. Societatea informațională produce schimbări fundamentale în 
formarea indivudului. Rolul sistemului educațional este acela de a forma o nouă cultură a 
educației necesară uni cetățean european. Pentru a răspunde pozitiv cerințelor actuale , 
școală tebuie să formeze cadre didactice care să aplice noile tehnologii informaționale în 
activitatea didactică. 

7. Modernizarea bazei materiale și a infrastructurii școlii-pentru asigurarea unei pregătiri 
teoretice și practice de calitate. Pentru un învățământ de calitate, pentru formarea de 
deprinderi și competențe, este necesară dezvoltarea bazei materiale a școlii, asigurarea de 
echipamente moderne și adecvate domeniilor de pregătire. 
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Se vor face   demersuri pentru obţinerea de fonduri necesare pentru RK-corp B şi 
construcţie sală de sport/amenajare teren de sport. 

8. Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii ca domeniu major de 
intervenţie în restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea 
competenţelor cheie 
Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural    pozitivă a 
tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională. 

           Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor. 
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CAPITOLUL 2 

ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1 Analiza mediului extern 
 

          Oraşul Hîrlău este situat în partea de nord-vest a judeţului  Iaşi, la 40 de km de oraşul 
Botoşani şi 70 de km de Iaşi, având o poziţie favorabilă, cu posibilităţi de comunicare spre 
regiunile Moldovei. 
 
 
 

 oraşul Hîrlău – are în prezent 
12966 locuitori  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relief: predomină regiunile de deal şi cîmpie, caracterizate prin altitudini joase 
   Climat: temperat - continental, caracterizat prin ierni geroase şi veri secetoase 

- precipitaţii medii anuale: 500 - 600 mm / mp 
- valori medii ale temperaturii anuale: 8 - 9,5 grade Celsius 

 
2.1.1. Dimensiunea actuală şi estimată a pieţei muncii 
 
          Judeţul Iaşi, şi în mod special zona Hîrlău se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce 
priveşte şomajul, concomitent cu accentuarea incapacităţii de adaptare a societăţilor cu capital 
majoritar de stat la cerinţele economice bazate pe cerere şi ofertă. 

 Rata șomajului în județul Iași a avut un trend descendent, prognozat de 
altfel încă de la începutul anului 2018 de către SPO (4,02% - 3,05%) şi 
estimăm o polarizare a acesteia în jurul valorii de 3% în 2019. 
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Astfel, este de reţinut faptul că, valoarea ratei şomajului la data de 31.12.2018 
este cea mai mică rată înregistrată de la momentul înfiinţării ANOFM. 

 

 
Luna 

2017 
Rată 
şomaj 
IAŞI 

2018 
Rată 

şomaj 
IAŞI 

2018 
Rată 

şomaj 
ANOFM 

Ianuarie 4,70% 4,02% 4,0% 

Februarie 4,70% 3,98% 4,0% 

Martie 4,70% 3,84% 3,8% 
Aprilie 4,60% 3,65% 3,6% 
Mai 4,40% 3,53% 3,5% 
Iunie 4,30% 3,43% 3,5% 
Iulie 4,40% 3,42% 3,5% 
August 4,44% 3,37% 3,5% 

Septembrie 4,35% 3,27% 3,40% 
Octombrie 4,28% 3,21% 3,33% 
Noiembrie 4,19% 3,16% 3,32% 

Decembrie 4,13% 3,05% 3,31% 
Populație 

activă 289.200 294.700 8.717.900 

Graficul nr.1 

 
 

      În ultima lună a anului 2018 s-a înregistrat cel mai mic număr de 
şomeri din 1991 încoace la nivelul judeţului Iaşi, respectiv 8.982 
persoane. 

Scăderea numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a 
avut ca principală cauză creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă şi 
resimţirea de către angajatori a lipsei acesteia, indiferent de nivelul 
calificării. 
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Din punct de vedere al nivelului de educație, ponderea cea mai ridicată a 
şomerilor se regăseşte în segmentul persoanelor care au absolvit până la 8 clase 
(vezi graficul nr.2). Nivelul educaţional constituie unul din factorii importanţi ce 
influenţează accesul pe piaţa muncii, astfel că cele mai scăzute rate de ocupare 
se înregistrează în cazul persoanelor cu un nivel redus de educaţie. 

 
 
 

 
 

Luna 

Învaţă
mâ nt 
primar 
şi fără 
studii, 
din 
care: 

 

FĂRĂ 
STUDII 

 
învăţămâ 
nt 
gimnazial 

învăţămâ 
nt 
profesion 
al arte şi 
meserii 

 

învăţămâ 
nt liceal 

 
învăţămâ 
nt 
postliceal 

 

învăţămâ 
nt 
universitar 

 
TOTAL 
şomeri 
înregistra 
ţi 

IANUARIE 3456 880 4194 2960 794 90 352 11846 

FEBRUARIE 3515 943 4238 2857 713 81 316 11720 

MARTIE 3413 921 4116 2760 675 77 288 11329 

APRILIE 3286 893 3908 2637 600 62 273 10766 

MAI 3141 856 3772 2543 622 58 279 10415 

IUNIE 2968 820 3623 2471 722 59 266 10109 

IULIE 2877 805 3523 2389 946 53 288 10076 

AUGUST 2757 779 3411 2436 958 60 305 9927 
SEPTEMBRI E  

2670 
 

753 
 

3342 
 

2348 
 

920 
 

58 
 

294 
 

9632 
OCTOMBRI E  

2626 
 

735 
 

3264 
 

2304 
 

915 
 

72 
 

287 
 

9468 

NOIEMBRIE 2558 715 3199 2289 917 72 288 9323 

DECEMBRIE 2473 709 3082 2194 897 68 268 8982 
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Graficul nr.2 

 

 

 

         Din punct de vedere al vârstei, se poate remarca o pondere ridicată a 
șomerilor peste 50 de ani (25,62%) în timp ce pentru grupa de vârstă 25-29 ani 
ponderea şomerilor este de doar 2,33%. 

Total şomeri înregistraţi 
- 

decembrie 2018 

 
 

Pers. 
<25 ani 

 
 

Pers. 
25-29 

ani 

 
 

Pers. 
30-39 

ani 

 
 

Pers. 
40-49 

ani 

 
 

Pers. 
50-55 

ani 

 
 

Pers. 
>55 

8982 999 209 1293 2472 1708 2301 
% 11,12% 2,33% 14,40% 27,52% 19,02% 25,62% 
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 Graficul nr.3 

        Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost net superioară în rândul 
populației din mediul rural, aproximativ 83% din totalul șomerilor. 

Total şomeri 
decembrie 2018 

Urban Rural 

8982 1456 7526 
% 16,21% 83,79% 

 
 

 

          Graficul nr.4 

            Rata şomajului înregistrat în Hîrlău şi-a continuat trendul descendent, iar la sfârşitul lunii mai 
2019 aceasta a fost de 3,60% cu 0,12 puncte procentuale mai mică faţă de luna precedentă.  
În ceea ce priveşte categoria de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de 
grupa 40-49 ani, urmată de grupa peste 55  de ani, cei mai puţini şomeri regăsindu-se în grupa de vârstă 
25-29 de ani . Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în 
evidenţele AJOFM Hîrlău (36,22%) urmat de cei cu studii primare sau fără studii, iar 24,42% sunt 
persoane care au absolvit şcoala profesională sau de arte şi meserii. Şomerii cu nivel de instruire liceal 
şi postliceal reprezintă 8,00% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 2,00%. În 
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cursul lunii mai 2018 s-au încheiat 1.161 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării 
serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. 

A. Tendințe ale ocupării forței de muncă 
În anul 2018 angajatorii au declarat, în conformitate cu prevederile art. 10 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 
16.611 locuri de muncă vacante, în scădere comparativ cu anul precedent 
(17.313). 

Domeniul de 
activitate 

Număr 
locuri de 
muncă 

 
% 

Servicii 6142 36,98% 

Confecţii 1248 7,51% 

Construcţii 3192 19,22% 

Industrie 3223 19,40% 

Agricultură 507 3,05% 

Sănătate şi 
asistenţă 
socială 

 

478 

 

2,88% 

Alte domenii 1821 10,96% 
 

Graficul nr. 5 

 

Au fost angajate prin intermediul AJOFM Iaşi 11.507 persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă. 
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Cu toate acestea, 

 Emigraţia puternică (inclusiv a lucrătorilor cu înaltă calificare), 
 Îmbătrânirea populaţiei, 
 Decalajul mare existent între zonele rurale şi urbane, 

vor reprezenta o provocare pentru sprijinirea unei economii competitive şi în 2019. 

 
  

 
DOMENII DE ACTIVITATE 

Persoane 
ocupate 

 
% 

TOTAL 11507 100 

Servicii 4708 40,91 

Confecţii 598 5,20 

 
Construcţii 

 
1326 

 
11,52 

Industrie 2420 21,03 

Agricultură 475 4,13 

Sănătate 454 3,95 

Alte domenii 1526 13,26 
 

 
Graficul nr. 6 
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Implicaţii 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 agenţii 

economici; 
• Analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de perspectivă pentru 

dezvoltarea judeţului; 
• Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii ca 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 rromă, tinerii care părăsesc 
sistemul de stat de protecţie a copilului, populaţia cu venituri scăzute, 
persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, etc.); 

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

• Oferirea de alternative prin forme de învăţare (a doua şansă, dual, seral, 
frecevanţă redusă, învăţarea la distanţă); 

• Consilierea elev-părinte în alegerea carierei informarea privind tendinţele 
înregistrate pe piaţa forţei de muncă; 

• Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor elevilor şi 
a achiziţiilor anterioare 

• Oferirea de alternative prin forme de învăţare (a doua şansă, dual, seral, frecevanţă redusă, 
învăţarea la distanţă); 

• Consilierea elev-părinte în alegerea carierei informarea privind tendinţele înregistrate pe 
piaţa forţei de muncă; 

• Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza aptitudinilor elevilor şi a achiziţiilor 
anterioare. 

CONCLUZII 2018 / PERSPECTIVE 2019 
 2018 a însemnat un an al angajărilor masive în domenii precum IT, producţie sau 

retail / trendul recrutărilor pentru acest segment se va păstra şi în 2019. 
 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, dar şi a persoanelor aparţinând grupurilor 

vulnerabile a constituit o prioritate pentru SPO / va reprezenta o provocare şi în anul 
2019. 

 Rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric (din 1991) respectiv 3,05% (cu 
1,08 pp mai mică decât rata înregistrată la 31.12.2017) /  în anul 2019 se 
prognozează o polarizare a acesteia în jurul valorii de 3%. 

 Au fost mediate 11.507 contracte de muncă, gradul de ocupare a locurilor de muncă 
vacante fiind de 70% - ţintă asumată de România. 

 Judeţul Iaşi a ocupat, la nivel naţional, un loc ”fruntaş” în ceea ce priveşte numărul locurilor 
de muncă vacante comunicate de agenţii economici şi gestionate de AJOFM Iaşi. 

 Ponderea tinerilor in total someri  are un procent  in medie  de 2% in regiunea Hîrlău. Aceasta 
se poate explica  fie printr-un nivel de pregatire profesionala scazut (studii gimnaziale), fie 
prin „dezinteres” fata de muncă, nefiind suficient de bine ”motivati” la locul de munca, fie 
chiar prin lipsa locurilor de munca  in meserii mai atractive si mai bine remunerate . 
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Iasi 30,45% 
Neamt 13,34 

Botosani 9,65% 

Suceava 18,23% 
Bacau 19,11% 

Vaslui 9,22% 

Structura produsului intern brut din regiunea Nord – Est 2018 estimări 

 Absolventii luati in evidența agențiilor din zona Hîrlău  au fost in fiecare an de peste   200 
de  persoane.  

 La nivelul zonei Hîrlău, populatia activa are o structura cu o preponderenta cu domiciliul 
in mediul rural (cca 65%). Populatia activa cuprinde 47.5% femei si 52,5% barbati. 

 Rata somajului este în scădere in judetul Iasi. 
 Din activitatea de parteneriat şi din chestionarele adresate agenţilor economici, parteneri 

ai şcolii, reiese crearea de competenţe pentru nivelul 3 de calificare pentru anul 2020. 
Agenţii economici din zona Hîrlău se confruntă cu lipsa personalului calificat în domeniul 
construcţiilor, industriei alimentare.  Anual absolvenţii şcolii sunt angajţi de către agenţii 
economici din zonă şi din judet,  unii sunt angajti  în străinătate , şi altii îşi continuă 
studiile.(Vezi Anexa 7-Situaţia socio-profesională a absolvenţilor). 

2.1.2 Piaţa muncii 
Nevoile de competenţe estimate pe piaţa forţei de muncă 

Analiza nivelului şi dinamicii principalilor indicatori statistici ai judeţului Iaşi reliefeazǎ 
faptul că județul Iași are o un rol principal la nivelul regiunii Nord-Est având cea mai mare 
contribuție la economia regională dar și datorită potențialelor existente atât economic cât și 
educațional cât și din punct de vedere al cercetării-dezvoltării-inovării. 

Poziţia judeţului Iaşi în economia naţională şi în cadrul regiunii Nord – Est: 
 Produsul intern brut realizat în judeţul Iaşi în anul 2018 din estimări a însumat 6,28 

mild. Euro, în creștere față de anii anteriori, contribuţia la PIB-ul naţional fiind de 
3,09 % menținându-și locul 7 pe țară. 

 Judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie 
la realizarea produsului intern brut din regiunea Nord – Est, având o  

 

pondere de 30,45 % şi împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie la cca. 67% 
din PIB regional. 

În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al 
produsului intern brut pe locuitor fiind cu 123,5% mai mare decât media regională. 

REGIUNEA NORD-EST  6.426 EUR 

1. IAŞI 7.936 

123,50% faţă de media regională 

2. Bacău 6.697 

3. Suceava 6.183 

4. Neamţ 6.008 

5. Botoşani 5.208 

6. Vaslui 5.051 
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Se poate observa că și la nivel de PIB/cap locuitor județul Iași deține locul fruntaș în 
cadrul Regiunii NE. 

Prognoza în profil teritorial până în 2019 a produsului intern brut 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 667577 712832 757031 805889 859886 917736,0 

Nord - Est 68638,7 72821,1 77370,1 82280,9 87732,5 93570,2 

Bacău 12910,3 13632,6 14465,8 15391,9 16429,3 17545,3 

Botoşani 7154,1 7513,7 8006,3 8499,5 9042,1 9621,3 

Iaşi 20588,8 22097,6 23460,3 24981,3 26654,7 28454,0 

Neamţ 9148,9 9536,7 10127,0 10752,8 11449,1 12192,0 

Suceava 12785,0 13634,4 14498,3 15413,8 16440,0 17531,8 

Vaslui 6051,7 6406,0 6812,4 7241,6 7717,2 8225,8 
  
                Se observă că se menține trendul crescător pentru perioada 2014-2019, cu păstrarea județului Iași ca 
lider detașat în contribuția la PIB-ul regiunii și menținerea poziției și la nivel național (locul 6). 
                 În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al produsului 
intern brut pe locuitor fiind cu 122,7% mai mare decât media regională, dar totuși cu 74,55% mai mic 
decât media națională. 

 

         Prognoza în profil teritorial până în 2019 a produsului intern brut: 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total economie 667577 712832 757031 805889 859886 917736,0 

Nord - Est 68638,7 72821,1 77370,1 82280,9 87732,5 93570,2 

Bacău 12910,3 13632,6 14465,8 15391,9 16429,3 17545,3 

Botoşani 7154,1 7513,7 8006,3 8499,5 9042,1 9621,3 

Iaşi 20588,8 22097,6 23460,3 24981,3 26654,7 28454,0 

Neamţ 9148,9 9536,7 10127,0 10752,8 11449,1 12192,0 

Suceava 12785,0 13634,4 14498,3 15413,8 16440,0 17531,8 

Vaslui 6051,7 6406,0 6812,4 7241,6 7717,2 8225,8 
   
               Se observă că se menține trendul crescător pentru perioada 2014-2019, cu păstrarea județului Iași ca 
lider detașat în contribuția la PIB-ul regiunii și menținerea poziției și la nivel național( locul 6). 
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             Structura principalelor activităţi economice din judeţul Iaşi – după numărul de unităţi, cifra de 
afaceri, investiţii şi numărul de salariaţi. 
 

 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SOCIETĂŢILE COMERCIALE ACTIVE ÎN ANUL 2018 
Distribuţia firmelor pe principalele 
domenii de activitate 

FIRME 
ACTIVE 

CIFRA DE AFACERI 
(mil.EUR) 

SALARIAŢ

Industrie 1.332 1.564 27.136 

IT&C 930 358 10.604 

Agricultură, Silvicultură, Pescuit 420 273 4.096 

Construcţii 1.512 516 11.233 

Comerţ 4.636 1.740 17.524 

Servicii 6.670 1.201 30.043 

Turism şi restaurante 677 170 5.871 

TOTAL 16.177 5.823 106.507 
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Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, 
pe activităţi ale economiei naţionale 

Numărul de unități active după numărul de salariați 

- anul 2017. 
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 analizând perioada 2013 – 2018 se observă că după anul 2013, tendința este ascendentă, numărul de 
firme active începând să crească în toate sectoarele. De asemenea cifra de afaceri a continuat să aibă 
un trend ascendent; 

 serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 45% iar comerțul deține 
ponderea la cifra de afaceri cu 29%; 

 industria, cu cca. 8,2% din numărul de unităţi, și 25,5% din salariați, contribuie cu cca 27% la cifra de 
afaceri şi cca 22,5% la volumul de investiţii brute; 

 construcţiile au crescut ca nr. de unități de la 8,81% la 9,35%, și de asemenea ca cifra de afaceri dar 
numărul de salariaţi s-a menținut (8-11%), ocupând la volumul investiţiilor cca 14%; 

 se remarcă faptul că ponderea covârşitoare a unităţilor active este deţinută de întreprinderile mici cu 
până la 9 salariaţi ( 89%), urmate de cele mijlocii (9,1%), în timp ce intreprinderile mari şi-au păstrat 
ponderea în ultimii doi ani. 

 Se remarcă de asemenea creșterea domeniului IT&C care ajunge în 2018 la o pondere de 5,75% firme 
active cu 9,96% salariați și 6,17% cifră de afaceri; 

   Productivitatea muncii 
Un top în premieră al companiilor autohtone realizat în funcţie de productivitatea muncii arată că 2009, 

raportat la 2008, a fost, după cum era de aşteptat în condiţiile economice actuale, un an de creştere doar pentru 
o minoritate de agenţi economici. Avînd ca reper indicatorul economic cel mai relevant pentru capacitatea de 
performanţă a unei companii - productivitatea muncii - firma de consultanţă Profiles International, specializată 
în servicii de evaluări ocupaţionale, a analizat datele financiare a peste 5.000 de agenţi economici autohtoni 
(grupaţi pe sectoare şi subsectoare ale economiei naţionale) pentru a determina veniturile şi numărul de angajaţi 
ai fiecăruia în parte. Cercetarea este o replică a studiilor realizate în SUA de Profiles International, fiind 
singurul studiu de acest tip din Europa de Est. Doar Ungaria, între statele europene, a mai realizat un astfel de 
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studiu, pentru anul 2008. Potrivit datelor statistice, la 1 mai 2018,  productivitatea muncii în România 
reprezintă aproape 62 la sută din media europeană. 
 „Cu acelaşi număr de angajaţi, producem de zece ori mai puţin decît americanii şi de trei ori mai putin 
decât ungurii“, 
          În perioada 2009-2014 s-a înregistrat o creştere a cererii forţei de muncă cu o calificare superioară. Din 
statisticile realizate de AJOFM angajatorii solicită personal cu calificări de nivel 3 și 4. conform 
reglămentărilor UE. 
Cele mai numeroase oferte de angajare se înregistrează pentru domeniile: 
○textile-pielărie-competenţe de nivel 3 şi 4 
○industrie alimentară- competenţe de nivel 3 şi 4 
○agricultută-competenţe de nivel 3 
○construcţii-competenţe de nivel 1,2,3 
○turism-competenţe de nivel 3 
Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord-Est 

 
 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional  să fie cuprinsă între 50-60% 
pentru filiera tehnologica,repartizată astfel : 

 Resurse naturale și protecția mediului -22% 
 Industrie/profil Tehnic -49% 
 Servicii -29%  

 din care: 
 40%  pentru calificări de nivel 4(absolvenți de liceu tehnologic), și   
 60% pentru calificări de nivel 3 ( absolvenți de învățământ profesional). 
 
În acest sens,  
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei şi proporţional cu nevoile pieţei muncii 

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

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

o aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  
o adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

2013 2017 2020
Agricultură 10,5 10,8 10,5
Chimie industrială 0,9 1,0 0,9
Construcţii instalaţii şi lucrări publice 10,7 10,9 10,7
Comerţ 13,2 13,6 13,2
Economic 8,3 8,5 8,3
Electric 4,4 4,8 4,4
Electromecanică 0,9 1,1 0,9
Electronică automatizări 0,3 0,5 0,3
Fabricarea produselor din lemn 3,0 0,1 3,0
Industrie alimentară 1,5 0,0 1,5
Industrie textilă şi pielărie 9,6 9,9 9,6
Materiale de construcţii 0,8 0,8 0,8
Mecanică 19,0 20,7 19,0
Turism şi alimentaţie 2,5 2,6 2,5
Resurse naturale şi protecţia mediului 14,2 14,7 14,2
Tehnici poligrafice 0,2 0,1 0,2



 
 

67 
 

 Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate 
crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:        

 asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 
 consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de 

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

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

 creşterea nivelului de calificare; 
 importanţa competenţelor cheie; 
 limbile străine; 
 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare 
 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice 

şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 
 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

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

pe baza standardelor de mediu ale UE; 
 Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, pentru 

toate calificarile - conform raportului sinteza al studiului “Shills for green jobs” , în 
perspectivǎ toate calificarile vor include competente “verzi” / de mediu. 

 Parteneriatul şcoală - agenţi economici –pentru toate domeniul de pregătire, trebuie să reflecte: 
o diversitatea categoriilor de  agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.)   şi de  

activităţi producătoare de bunuri şi servicii; 
o asistarea specializatǎ prin tutori a stagiilor de practicǎ 
o desfǎşurarea stagiilor de pregătire  practicǎ în ateliere special amenajate la angajator şi/sau în secţii de 

producţie în condiţii cât mai apropiate de cele reale.  

 Realizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea profesională a 
adulților promovată de structuri educaționale consacrate cu potenţial ridicat de pregătire.  
     
  Conform PRAI şi PLAI în zona Hîrlău , conform indicatorilor, se va înregistra până în 2020 o creştere a 
cererii de competenţe în domeniile 
 Mecanică trend crescător-aproximativ 3% 
 Servicii trend crescator- aproximativ 3%  
 Constructii trend descrescător – aproximativ 4 %  
 Comert trend crescator- aproximativ 3%  
 Agricultura trend crescator- aproximativ 3% 

 
Liceul Tehnologic Hîrlău prin oferta educaţională propusă urmăreşte dezvoltarea profilurilor:industrie 
alimentară, comerţ, servicii, turism şi alimentaţie, agroturism, construcţii. 

 
2.1.2.1 Implicaţiile pentru IPT 

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru IPT 
 

 În cadrul Regiunii Nord - Est, judeţul Iaşi ocupă primul loc din punct de vedere al 
produsului intern brut pe locuitor şi și-a continuat creșterea reală a PIB în ultimii 9 ani. 

 judeţul Iaşi are în continuare, ca şi în perioadele precedente, cea mai mare contribuţie la 
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realizarea produsului intern brut din regiunea Nord - Est, având o pondere de 30,45% şi 
împreună cu judeţele Bacău și Suceava contribuie cca 67% din PIB regional. 

 Serviciile deţin ponderile cele mai importante la numărul de unităţi cca 45% iar comerțul 
deține ponderea la cifra de afaceri cu 29%; 

 Exporturile şi importurile realizate de unităţile economice din judeţul Iaşi, în perioada 
2013 - 2018, au înregistrat, o evoluţie crescătoare iar soldul operațiunilor de comerț 
internațional a devenit pozitiv începând din anul 2013. 

 Pe grupe de produse, în 2017, ponderi mai importante în structura exporturilor şi 
importurilor sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (58,5% la export şi 39,5% 
la import), metale comune şi articole din acestea (11,5% la export şi 17,2% la import), 
produse ale industriei uşoare (11,4% la export şi 9,0% la import) şi produse ale industriei 
chimice (6,1% la export şi 11,2% la import). 

 Din analiza comparativă, rezultă că în județul Iași fondurile alocate sunt în scădere 
începând cu anul 2016, deși județul Iași este avantajat de existența Institutului Naţional 
de Inventică la Iaşi și a unei puternice echipe de cercetare-proiectare- inovare. 

 Capacitatea industrială actuală a judeţului, combinată cu situarea într-o zonă cu 
numeroase resurse naturale şi materii prime, fac din Iaşi un important obiectiv industrial 
și comercial, cu un potenţial dezvoltat pentru viitor.   

 Cele mai importante sectoare industriale ale judeţului sunt industria construcţiilor de 
maşini, industria alimentară, farmaceutică, metalurgică, textilă, producerea și furnizarea de 
energie electrică, gaze, apă caldă. 
 Zona metropolitană Iaşi poate reprezenta un rezervor de mână de lucru profesională 

specializată. Multe persoane fac naveta în acest spaţiu, contribuind în acest fel şi la 
aspectul comercial al zonei iar nivelul salarizării este scăzut în comparaţie cu media 
naţională. Evoluţia pozitivă a economiei judeţului Iaşi din ultimii ani, creşterea 
volumului exporturilor, precum şi tendinţa de creştere pozitivă a comerţului şi serviciilor 
demonstrează importanţa judeţului ca spaţiu al rutelor comerciale din Vest spre Est şi din 
Nord spre Sud. 

 Prezenţa locală a investitorilor străini este încă destul de redusă. Relocarea firmelor cu 
capital străin, concentrate în principal în capitală şi regiunile vestice ale ţării 
(Transilvania şi Banat), a atins într-o măsură destul de redusă judeţul Iaşi şi regiunea 
Nord – Est. Cu toate acestea, datorită proximităţii sale cu graniţa Federaţiei Ruse, 
Regiunea de Nord – Est, al cărei motor de dezvoltare este judeţul Iaşi, este considerată de 
mulţi ca viitoare zonă de dezvoltare şi de relocare a firmelor europene. 

 În agricultură se pune accent pe investiţiile în exploataţii agricole care să mărească 
gradul de mecanizare şi să crească productivitatea. 

 Altă direcţie în domeniul agricol este dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice 
care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative. 

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

 Sunt necesare proiecte integrate, de exemplu parcuri agro-industriale cu linii de 
producție şi centre suport pentru afaceri care să mărească eficiența utilizării și 
valorificării produselor agricole. 

 Un element interesant ca perspectivă de dezvoltare este diversificare tipurilor de turism 
care ar putea atrage mai mulți vizitatori. Pe lângă turismul de agrement, turismul de 
evenimente precum și cel de afaceri începe să aibă tot mai multe oportunități 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale, la nivel regional să 
fie cuprinsă între 50-60% pentru filiera tehnologica,repartizată astfel: 

Resurse naturale și protecția mediului -22% 
Industrie/profil Tehnic -49% 
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Servicii -29% 

din care: 

40%  pentru calificări de nivel 4(absolvenți de liceu tehnologic), și 60% 
pentru calificări de nivel 3 (absolvenți de învățământ profesional). 

 
În acest sens,  
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei si proporţional cu nevoile pieţei 

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

 Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 
(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 
-aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  
-adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

 Realizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea profesională a 
adulților promovată de structuri educaționale consacrate cu potenţial ridicat de pregătire.  
 

 Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o 
mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

-Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local: 
-Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională  
-Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) 
 Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de 

adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin        
-Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 
-Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă 
(competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.)  
-Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi  

 Parteneriatul şcoală-agenţi economici –pentru toate domeniul de pregătire, trebuie să reflecte: 
-diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de activităţi 
producătoare de bunuri şi servicii 
-asistarea specializata prin tutori a sagiilor de practica  
-desfasurarea  stagiilor de practica in ateliere special amenajate la angajator si/sau in sectii de productie in 
conditii cit mai apropiate de cele reale  

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

-Creşterea nivelului de calificare 
-Importanţa competenţelor cheie 
-Limbile străine 
-Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare 
-Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 
comerciale/economice, tehnice – artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 
-Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile 

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE: 
-Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza 
standardelor de mediu ale UE   
-Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală,pentru toate calificarile-
conform raportului sinteza al studiului “Shills for green jobs” elaborat in 2010 de CEDEFOP, in perspective 
urmatoare toate calificarile vor include competente “verzi” / de mediu. 
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 Realizarea unor campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea profesională a 
adulților promovată de structuri educaționale consacrate cu potenţial ridicat de pregătire 

      
                    Pornind de la prognozele estimate in Studiul previzional privind cererea  de formare profesională la 
orizontul anului 2014 și în perspectiva anului 2021, pe domeniile de formare se recomanda pentru regiunea 
Nord-Est: 

 Scaderea numarului de clase pentru  domeniile construcţii, comerț(pe termen scurt mediu si lung corelat 
cu dezvoltarea economica a fiecarei zone);  

 Cresterea numarului de clase din domeniul agricultură, industrie extractivă. 
 Diversificarea calificarilor pentru domeniul industrie prelucrătoare  (corelat cu dezvoltarea economica a 

fiecarei zone); 
 Conform PRAI va creşte gradul de tehnologizare a industriei, deci şi cererea de personal cu nivel 3 și 4 

de calificare; 
 
Analizând graficele de mai sus se observă o creștere a locurilor de muncă disponibile relevante pentru 
pregătirea prin IPT în regiunea Nord-Est. 
         Proiecția cererii potențiale de forță de muncă pentru regiunea Nord-Est, în ipotezele scenariului 
moderat pe activități economice(persoane) 
        În regiunea Nord-Est, proiecțiile cererii potențiale în ipoteza scenariului moderat indică o ușoartă creștere 
per ansamblu până în anul 2020. Totuși, anumite sectoare economice înregistrează creșteri ce cerere pentru 
forța de muncă. Se estimează creșteri ale cererii potențiale de forță de muncă pe parcursul intervalului de 
prognoză, în mod deosebit  în industria prelucrătoare, comerț, construcții, hoteluri și restaurante și în 
învățământ iar, cu anumite fluctuații, în energie electrică și termică, gaze și apă, sănătate și asistență socială. 
Scăderi pe ansamblul intervalului de prognoză sunt proiectate pentru agricultură, dar și pentru industria 
extractivă, transport, depozitare și comunicații. 
           Pentru zona Hîrlău, în urma efectuării unui studiu la nivelul pieței muncii, se impun următoarele: 

 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,zonele limitrofe orașului 

Hîrlău, prin creşterea ofertei de formare continuă; 
 dobindirea ce competente prin asigurarea instruirii practice la agenti economici,  
 analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de  perspectiva pentru  dezvoltarea judeţului; 
 Oferirea de servicii de orientare şi consiliere din intrarea in sistemul de formare;  
 Recalificarea cadre didactice pentru calificări solicitate pe piata muncii; 
 Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii ca domeniu major de intervenţie în 

restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea competenţelor cheie; 
 Imbunătăţirea 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 parăsesc sistemul de stat de 
protecţie a copilului, populatia cu venituri scăzute, persoane cu cerinţe educaţionale speciale, populaţia 
din mediul rural, etc.); 

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

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

 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare profesională  
 Oferirea de alternative prin forme de învăţare (seral, frecevanta redusa,învăţarea la distanţă); 
 Colaborare sistem IPT – AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru autorizare unitatilor IPT ca 

Furunizor FPC şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă; 
 Consilierea elev – părinte în alegerea carierei informarea privind tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de 

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



 
 

71 
 

25000000 
 
20000000 

 
15000000 

 
10000000 

 
5000000 

 
0 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Iași 

Regiunea N-E 

România 

 
 
           2.1.2.2.Numărul actual şi aşteptat de tineri în zonă 
            
           Perioada 2010-2019 a marcat o creștere continuă a populației județului, ultimii cinci ani având evoluția cea 

mai semnificativă. 

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

 

            Evoluția populației în România, Regiunea NE și județul Iași 
2010-2018 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Iași 863952 872347 885252 901590 913781 925583 935051 944074 956216 
Regiunea 
N-E 

 
3707600 

 
3699239 

 
3705145 

 
3908257 

 
3915607 

 
3932740 

 
3229050 

3959219 3977469 

România 21431298 21316420 21267165 22299730 22242738 22236059 22201702 22177605 22154572 

Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO 
 

 

 

 

 

 

 Evoluția populației în România, Regiunea NE și județul Iași la 1 iulie 2010-2019 
 
                     Începând cu anul 2016 și la nivelul județului Iași, sporul natural a devenit negativ cca - 0,3%, la 

nivelul anului 2018 dar fiind totuși rata cea mai puţin scăzută la nivelul regiunii exceptând Suceava care 
are rata spor 0.          Rata de substituire, indicator care se calculeazǎ prin împǎrţirea populaţiei din grupa 
de vârstâ de 15-24 ani (107914 persoane) la populaţia din grupa de vârstâ de 50- 59 ani (109785 persoane), 
indicâ presiunea demograficǎ care va fi exercitatǎ pe piaţa muncii de tinerii care vor intra în rândul 
populaţiei active. Pentru judeţul Iaşi, în anul 2019, aceastǎ ratǎ este pentru prima dată subunitară (0,99), 
însemnând cǎ populaţia care va intra pe piaţa muncii este mai puțin numeroasǎ decât cea cu vârsta 
de pensionare, chiar dacă nesemnificativ, diferența fiind infimă 0,01.  

        Pe de altă parte populația de vâstă preșcolară și școlară a ajuns la 214610 persoane în 2017, deci a crescut 
cu  cca 3%, față de perioada anterioară. 
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 Indicatori de intrare în IPT 
 Populaţia şcolară pe nivele de educaţie și medii de rezidenţă 

  

Populaţia tânără (0-14 ani) va cunoaşte o scădere semnificativă în perioada 2019-
2060, de aproape 1,6 milioane persoane în varianta cu migraţie şi de 1,5 milioane persoane 
în varianta fără migraţie (ponderea tinerilor în totalul populaţiei se va diminua de la 15,9% în 
2011 la 12,1%-12,5% în 2060). Scăderea continuă a populaţiei are aceeaşi tendinţă şi pentru 
populaţia de vârstă școlară, 7-14 ani, dar şi pentru populaţia de vârstă școlară 15-24 ani, care 
poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi 
(acestea se vor reduce în perioada 2011-2060 cu câte 49,4%). 

Învățământ gimnazial: În intervalul 2010-2018 numărul elevilor cuprinși 

în învățământul gimnazial în județul Iași, a scăzut cu 14,15% în 2018, față de anul 2010. 

 

În ce privește mediul de rezidență al elevilor de gimnaziu pentru judeţul Iaşi, se 
constată că în anul 2018, numărul elevilor din mediul rural a scăzut comparativ cu mediul 
urban, care este într-o creștere continuă, începând cu anul școlar 2014-2015. 

 

      Învățămîntul liceal.Din datele privind mediul de rezidență al elevilor din învățământul 
liceal, pentru judeţul Iaşi, arată că în anul 2018-2019 cele mai multe persoane provin din 
mediul urban, 94,8%. 
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 Oferta unităţilor şcolare din ÎPT - Evoluţia elevilor cuprinşi în 
învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul profesional 

 
Evoluția ponderii elevilor din învățământul liceal tehnologic și învățământul 

profesional, înscriși în intervalul 2010-2018 a înregistrat la nivelul judeţului Iaşi o scădere de 
aproximativ 3%, în anul școlar 2013-2014, apoi o ușoară creștere până în acest an școlar. 

 

Ponderea elevilor înscriși învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional, în 
județele regiunii Nord-Est, în 2016-2017, din mediul rural este următoarea: 

- 31,66% Botoșani 
- 21% Iași 
- 15,11% Vaslui 
- 12,6% Neamț 
- 10,9% Bacău 
- 8,8% Suceava 
Ponderea elevilor înscriși la nivel de județ, în regiune, per total, în sistemul ÎPT în anul 

școlar 2016-2017 este următoarea: 11,62% Botoșani, 12,82% Vaslui 22,45% Iași, 



 
 

74 
 

21,10% Suceava, 17,23% Neamț,14,74% Bacău. 

La nivel regional judeţul Iaşi se situează pe locul I ca dimensiune a învățământului 
liceal tehnologic și învățământului profesional, peste nivelul național de 49,8 %. 

 Din analiza evoluției ponderilor elevilor cuprinși în învățământul secundar superior la nivelul regiunii   
Nord-Est rezultă următoarele: 

- învățământul liceal tehnologic și vocațional a înregistrat o creștere de aproximativ 
10% din anul 2007 pană în 2016-2017 de la valoarea de 37,6% la 47,9%; 

- Învățământul liceal tehnologic a înregistrat o creștere similară de la 28,4% în 2007 la 
39,2% în 2017; 

- învățământul profesional a înregistrat o scădere agresivă de la 34,0% în 2007 până în 
211-2012 la valoarea de 1,4% această scădere este rezultatul desființării școlilor de 
arte și meserii, urmată de o revenire lentă până în 2016-2017 la valoarea de 13,0%. 

În concluzie se poate aprecia ca filiera tehnologică în judeţul Iaşi, are un trend ascendent 
ca urmare a implementării strategiilor din documentele de planificare PRAI, PLAI, PAS, și 
monitorizării metodologiei de fundamentare a cifrei de școlarizare, care împreună au 
contribuit la creșterea dimensiunii ÎPT. 

Oferta unităţilor şcolare din ÎPT – Cuprinderea elevilor în învăţământul liceal 
tehnologic şi învăţământul profesional în anul şcolar 2018-2019 

Conform datelor existente la nivel național, cele mai solicitate domenii pentru liceu, 
filiera tehnologică, învățământ de zi, sunt: 20% economic, 15-16% turism și alimentație, 14 
% mecanică, 8% electronică și automatizări, 7% electric, 5-6% protecția mediului, 4-5% 
industrie alimentară, 4 % agricultură, 2-3% industrie textilă, 2,5% construcții, 2% estetică și 
electromecanică, 1% silvicultură și fabricarea produselor din lemn, 0-1% chimie industrial și 
producție media. 
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În ce privește, evoluția numărului de elevi pe profile, aceasta este foarte variată de la 
an la an. Dacă în anul școlar 2011-2012, numărul elevilor înscriși la profilul tehnic era 3196, 
în anul școlar curent, acest număr se situează sub 2400 de elevi, adică o pierdere de 25% pe 
acest profil. Față de anul școlar precedent, la profilul Tehnic, scăderea este cca 10 %. Prin 
comparație, în acest an școlar, la profilul Servicii, se remarcă o creștere de 15 % față de anul 
școlar precedent, iar la profilul Resurse naturale și protecția mediului, o creștere de 3 %. 

 

 

 

Analizând ponderea numărului de elevi înscriși pe profile la nivel județean în clasa a 
IX-a, cel mai solicitat profil este profilul Tehnic - 49%, urmat de profilul Servicii- 37 %, 
respectiv profilul Resurse naturale și protecția mediului - 14%. 

 
                 Proiectii demografice 
                       Prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică la orizontul anului 2060 ne 

indică o reducere a populației României cu 7164,9 mii locuitori, față de anul 2011.  
Comparativ cu anul 2011, în anul 2019 se remarcă o diminuare a populaţiei rezidente din grupa de 
vârstă preșcolară și școlară, atât în mediul urban (cu -8,1%), cât şi în cel rural (cu -4,1 %). Scăderea 
înregistrată în perioada 2011-2019 este în concordanţă cu tendinţa generală de scădere a populaţiei 
totale a ţării. Mutaţii semnificative, cu deosebite consecinţe economice şi sociale, se observă în 
structura pe vârste a populaţiei şi reflectă un proces lent, dar continuu, de îmbătrânire a populaţiei 
totale. Reducerea numărului născuţilor după 1990 a determinat scăderea populaţiei tinere. Creşterea 
rolului femeii în activitatea şi viaţa social-economică în detrimentul rolului de mamă, urbanizarea, 
schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt numai unii dintre factorii 
consideraţi răspunzători de scăderea fertilităţii.  
Pe sexe, atât populaţia masculină, cât şi populaţia feminină de vârstă preșcolară și școlară a înregistrat, 
în ultima perioada, o scădere de circa 6,0%. 
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1 Populaţia României pe grupe mari de vârstă, variantă constantă 
Grupe de vârstă 2011 2020 2030 2060 

mii 
persoane 

 

% 
mii 
persoane 

 

% 
mii 
persoane 

 

% 
mii 
persoane 

 

% 
Cu migraţie 
externă 

        

Total 20121,6 100 19330,6 100 18047 100 12946,7 100 
0 - 14 ani 3189,6 15,9 2850,2 14,7 2397,6 13,3 1567,8 12,1 
15 - 64 ani 13684,3 68 12808,4 66,3 12099,1 67 7921,9 61,2 
65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672 19,0 3550,3 19,7 3457 26,7 
Fără migraţie 
externă 

        

Total 20121,6 100 19360,5 100 18121,9 100 13232,7 100 
0 - 14 ani 3189,6 15,9 2873,9 14,8 2441 13,5 1659,4 12,5 
15 - 64 ani 13684,3 68 12814,4 66,2 12131,5 66,9 8116,1 61,3 
65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672,2 19 3549,4 19,6 3457,2 26,2 
          Pentru județul Iași prognoza realizată indică o scădere a populației preșcolare și 
școlare de cca. 9,2% până în anul 2030 și cu 34,5% până în 2060, respectiv o scădere 
valorică de aproximativ 18000 persoane pentru 2030 și 67500 de persoane până în 2060. 
 
  Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea NORD-EST-  

Grupe de 
vârstă 2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 
Abs. % Abs. % 

3 – 6 ani 40.8 39.9 32.2 -0.9 -2.2% -8.6 -21.1% 
7-14 ani 78.6 79.3 73.6 0.7 0.9% -5 -6.4% 

15-24 ani 142.9 97.6 97.6 -45.3 -31.7% -45.3 -31.7% 
        
Prognoza populatiei din grupa de varsta 3-6 ani  

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 
România 867.4 831.3 663 -36.1 -4.2% -204.4 -23.6% 
Regiunea 
Nord Est 182.9 165 139.4 -17.9 -9.8% -43.5 -23.8% 

Jud Iaşi       40.8 39.9 32.2 -0.9 -2.2% -8.6 -21.1% 
        
Prognoza populatiei din grupa de varsta 7-14 ani   

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 
România 1872.8 1692.5 1545.3 -180.3 -9.6% -327.5 -17.5% 
Regiunea 
Nord Est 374 339.2 310.4 -34.8 -9.3% -63.6 -17.0% 

Jud Iaşi       78.6 79.3 73.6 0.7 0.9% -5 -6.4% 

Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-24 ani   

  2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 
România 3345.4 2308.8 2105.5 -1036.6 -31.0% -1239.9 -37.1% 
Regiunea 
Nord Est 607.3 457 411.4 -150.3 -24.7% -195.9 -32.3% 

Jud Iaşi       142.9 97.6 97.6 -45.3 -31.7% -45.3 -31.7% 
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                                Evoluția tinerilor și vârstinicilor în România, 2005-2025 

 Evolutia populatiei de varsta prescolara si scolara, pe judete, pe intervalul 2010-2025 

Judete/Grupe de varsta (ani) 2015 2020 2025 

Iasi 216.4 207.3 198.8 
3-6 39.3 35.5 31.5 

7-14 79.9 77.7 71.3 
15-24 97.2 94.1 96.0 

Regiunea Nord-Est 966.5 905.8 858.1 
3-6 165.8 154.1 138.7 

7-14 342.4 329.0 309.5 
15-24 458.3 422.7 410.0 

Sursa: INS        
In prognozarea (varianta optimista) acestei grupe de varste, datorita lipsei informatiilor 
referitoare la mortalitatea pe aceste grupe de varsta si migratie, nu s-a luat in calcul influenta 
acestor factori. De altfel, pentru aceasta grupa de varsta influenta acestor factori este 77ractice 
nesemnificativa. 
      Conform unei prognoze realizate de catre Institutul National de Statistica, populatia cu 
varsta cuprinsa intre 15-24 ani, in perioada 2010-2025 va avea o evolutie descendenta in toate 
judetele regiunii (descrestere cu apr. 33% la nivelul regiunii), cu exceptia judetului Iasi, unde 
se estimeaza o usoara crestere incepand cu anul 2020 cu cca.2% până în 2025. 
 

Variatia estimată a categoriei de vârstă 15-24 ani 

 
2007- în zona Hîrlău se observă o creştere lenta a populaţiei şcolarizate, atat in mediu 

urban, cat si rural 
    Se constată că populaţia şcolară feminină este în scădere, populaţia şcolară de sex masculin este 
în crestere lenta. 
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Concluzii din analiza demograficǎ 
           Populaţia din categoria de vârstǎ 0-14 ani şi 15-19 ani trǎieşte predominant în mediul 
rural, dar începând cu 2015 s-a observat o ușoară creștere a populaţiei rezidente în mediul 
urban. Faptul că posibilitățile materiale sunt foarte scăzute, va trebui să influenţeze 
învăţământul în sensul deplasării accentului spre învăţământul pe zone, sau modalitǎţi care să 
permită accesul cât mai facil a populaţiei şcolare din mediul rural.  
Evoluţia populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea ponderii grupelor de vîrstă 0-14 ani şi 
15-24 ani, în favoarea grupei 25-64 de ani. Acest lucru determină nevoi crescânde de formare 
continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi în 
scopul compensării pierderilor de populaţie şcolară.  
Totodată acest fapt ar trebui să determine o eficientizare a alocării resurselor la nivelul 
şcolilor viabile şi dotarea corespunzătoare şi modernă a acestora.  
De asemenea ar trebui gândite modalități de a aduce elevii la școlile viabile fie prin navete 
ușoare, fie prin sprijin material care să permită rezidența în cămine sau campusuri.  
Rata de substituire este pentru prima dată o valoare subunitară (0.99), ceea ce indicǎ 
pentru perioada urmǎtoare, o presiune echilibrată pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. E 
posibil ca această presiune mai redusă, poate fi determinată atât de scăderea ponderii grupelor 
de vârstă care ne interesează cât și tendinţei tinerilor de a-şi căuta ocupaţii în afara graniţelor 
ţării, tendințe care se mențin și în continuare.  
Diversitatea etnică, concentrările în anumite zone în special pentru rromi, necesită o educaţie 
multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, 
programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate și chiar programe de integrare.  
Din analiza demograficǎ rezultǎ urmǎtoarele prognoze la orizontul 2030, 2060:  
• • Scǎderea populaţiei preșcolare și şcolare cu 9,2 respectiv 34,5%.  
• • Față de perioada anterioară se observă o scădere a populației cu vârsta 0-14 din 
mediul rural de la 59,1% în 2015 la 54,8% în 2018 și 52,86 în 2019, ponderea vârstei 15-19 
ani din rural menținându-se cam la fel cca 64%.  

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

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

• • Rata de substituire este de 0,99 (în scădere faţă de anul 2013- 1,27).  
Analiza gradului de cuprindere pentru judeţul Iaşi, pentru anul școlar 2016-

2017, perioadă raportată la nivel de regiune, pentru grupa de vârstă 3-23 ani, 
evidențiază faptul că în județul Iași se întâlnesc cele mai mari valori, acestea depășesc 
atât media la nivel național cât și cea la nivelul județului Iași, având următoarele valori: 
total grad de cuprindere județul Iași 83%; pentru persoane de sex feminin 86,4%; 
persoane de sex masculin 79,8%; grad de cuprindere pentru persoane din mediul urban 
146,5% și pentru persoane din mediul rural 43,4%. 

Pentru învățământul liceal tehnologic și profesional analizat la nivelul judeţului Iaşi 
prezintă interes gradul de cuprindere în învățământ a populației din grupa 15 - 18 ani. 

Analiza gradului de cuprindere categoria de vârstă 15-18 ani, pe categorii de sex și 
medii de rezidentă, în anul școlar 2016-2017 înregistra următoarele valori: 

- total România 78,2%; regiunea Nord-Est 74,6%; județul Iași 78,9% 
- persoanele de sex feminin total România 78,5%; regiunea Nord-Est 76,1%; 

județul Iași 81% 
- persoanele de sex masculin total România 73,2%; regiunea Nord-Est 
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68,3%;județul Iași 76,8% 
- persoane din mediul urban total România 156,4 %; regiunea Nord-Est 

197,9%; 
județul Iași 211,5 

- persoane din mediul rural total România 13,4 %; regiunea Nord-Est 14,2 
%., județul Iași 18,5% 

Aceeași analiză, a gradului de cuprindere categoria de vârstă 15-18 
ani, pe categorii de sex și medii de rezidentă, înregistra următoarele valori: 

- total România 77,4%; regiunea Nord-Est 69,4%; județul Iași 75,5% 
- persoanele de sex feminin total România 79,5%; în regiunea Nord-Est 72%; 

județul Iași 79,6% 
- persoanele de sex masculin total România 75,4%;și regiunea Nord-Est 

66,8%; județul Iași 71,5% 
- persoane din mediul urban total România 128,2 %; regiunea Nord-Est 

134,8%; județul Iași 148,1% 
- persoane din mediul rural total România 15,8%; în regiunea Nord-Est 18,7 %. 

județul Iași 21,6% 
Implicaţii pentru IPT 

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

•      La nivel regional,  se estimeaza o scadere a populatiei din grupa de varsta 15-19 
ani (categorie care prezinta interes din punct de vedere al sistemului de invatamant 
profesional și tehnic) cu o medie de 25.8%, tendinta care caracterizeaza fiecare judet, 
cu un procent de 28,14% judeţul Iaşi.Conform prognozei realizate de catre INS  
populatia din categoria de varsta 15-24 ani va descreste in intervalul 2010-2025 cu 
apr. 33% la nivel regional, însă în judetului Iasi se estimeaza o usoara crestere 
incepand cu anul 2020, de cca 2%. 
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2.1.3.Factorii implicaţi şi aşteptările lor 
 

Consultarea elevilor: 
            Conform unui sondaj realizat în rândul elevilor  s-a constatat că 79% doresc să 
urmeze studiile pentru obţinerea nivelului de calificare superior-nivel4. 

                 Conform studiului realizat în rândul absolvenţilor de gimnaziu, în anul 2018, care 
doresc să-şi continue studiile pe domeniul tehnic,din regiunea Hîrlău, s-au constatat 
următoarele: 
-65% doresc să continue studiile în dom. Turism şi alimentaţie; 
-15% doresc să continue studiile  în dom.  Industrie alimentară; 
-11% doresc să continue studiile la dom. Construcţii; 
-9% doresc să continue studiile la dom. Textile-pielărie, prelucrarea lemnului, mecanică. 

          Deoarece, LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU  va fi singura şcoală din zonă care 
oferă formarea elevilor din toată regiunea şi din judeţul Botoşani, în domenii  
diverse:industrie alimentară, turism şi alimentaţie publică, textile-pielărie, mecanică, 
construcţii, prelucrarea lemnului, considerăm că prin oferta propusă vom reuşi să asigurăm 
cererile în aceste domenii. 

 
Consultarea agenţilor economici: 
     Pentru realizarea ofertei educaţionale a şcolii au fost consultaţi agenţii economici din 
Hîrlău. S-a constatat: 
*aprecierea calităţii pregătirii absolvenţilor Liceului Tehnologic Hîrlău; 
*cererea de pregătire pentru nivelul 4; 
*au fost propuse meserii, precum: mecanic-auto, brutar-pentru învățământ profesional și 
tehnician în gastronomie, industrie textilă și pielărie pentru nivelul 4. 
 
Activitatea celorlalte şcoli şi a furnizorilor privaţi de instruire din zonă 
 
      Reţeaua de învăţămînt tehnic-profesional în anul şcolar 2018/2019 din regiunea Hîrlău 
cuprinde următoarele categorii de unităţi şcolare: liceu teoretic, liceu tehnologic. 

 
Zona ocupaţională Hîrlău 

 
Zona Licee Liceu 

tehnologic 
Hirlău 1 1 
Belceşti - 1 
TOTAL 1 2 
Din studiul proiectelor planurilor de şcolarizare pentru anul şcolar viitor s-a constatat: 
-Liceul Tehnologic Hirlău acoperă şcolarizarea elevilor din toată regiunea, şcolarizând elevi 
în domenii diverse. 
-liceele tehnologice din zonă au oferte de formare profesională doar în domeniul agricol; 
-Liceul Tehnologic Hîrlău formează absolvenţi pentru nivelele 3 și 4 de calificare. 
-Din chestionarele aplicate elevilor înscrişi în clasa a VIII-a, reiese preferinţa acestora de a-şi 
continua studiile la Liceul Tehnologic Hîrlău. 
-Pentru toate domeniile s-au propus meserii atractive( ospătar, brutar, tehnician designer 
vestimentar, mecanic-auto), căutate pe piaţa forţei de muncă şi care nu se regăsesc în ofertele 
celorlalte școli din zona ocupaţinală Hîrlău. 
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-În anul școlar 2018/2019 datorită cererii mari din partea absolvenților clasei a VIII-a, s-a 
suplimentat planul de școlarizare pentru clasa a IX-a învățământ profesional cu încă 2 
clase: mecanic –auto, zidar, pietrar, tencuitor; 
-In anul școlar 2019/2020, ca de altfel în fiecarea an școlar, s-a realizat planul de 
școlarizare 100%. 
-Liceul Tehnologic Hîrlău a fost dotat, pe lângă reţeaua de calculatoare, şi cu echipamente de 
ultimă generaţie pentru  domeniile turism şi alimentaţie şi industrie textilă şi pielărie, prin 
proiectul PHARE TVET 2004/2006. 
-Noua clădire dată în folosinţă, cu săli de clasă dotate cu mobilier nou, dotările care s-au făcut   
prin programul Phare, colaborarea cu agenţii economici locali, sunt câteva motive pentru care 
absolvenţii claselor gimnaziale optează pentru şcoala noastră. 
-Un punct slab îl constituie nivelul scăzut de cunoştinţe al elevilor proveniţi de la şcolile 
din mediul rural şi de la elevii proveniţi din familii dezorganizate, şi nu în ultimul rând 
neimplicarea părinţilor în viaţa şcolii.; 
-Un alt punct slab este accesul elevilor care au medii la evaluarea nationala sub 5, la 
clase deînvățămînt liceal. 
 

2.1.4. Performanţa şcolii comparativ cu reperele regionale şi locale 
 

 Buna pregătire pe care o asigură şcoala este dovedită şi de rezultatele obţinute la 
examenele pentru certificarea competenţelor(100%). 

 Premii obţinute la concursurile discipline tehnoce-faza judeţeană.(vezi anexa 18) 
 Promovabilitate  (Vezi Anexa 9).-Machete PAS. 
 Situaţia socio-profesională a absolvenţilor, nivel 3,4:continuă studiile,  încadraţi în 

societăţi comerciale,  şomeri+plecaţi în străinătate.(Vezi Anexa 7). 
 Dorinţa a unui număr cât mai apreciabil de elevi care continuă studiile şi finalizează 

cu examen de bacalaureat.(Vezi Anexa 16) 
 Conform studiului realizat, agenţii economici parteneri apreciază calitatea pregătirii pe 

care o oferă şcoala. 
 Antrenarea elevilor în activităţi extraşcolare.     
   Au fost încheiate contracte de colaborare cu agenţi economici din zonă care asigură 

condiţii optime pentru pregătirea practică a elevilor.(Vezi Anexa 5).  
 Sunt asigurate condiţii de pregătire pentru elevi pentru locurile de muncă specializate 

de pe fluxul tehnologic al agentului economic. 
 Atelierele din şcoală au fost dotate cu utilaje obţinute prin donaţii de la agenţii 

economici. 
 Elaborarea CDL-urilor se face în parteneriat cu agenţii economici în funcţie de nevoile 

acestora. 
 Realizarea unor proiecte de finanţare externă –Phare 2004-2006, proiect Comenius, a 

unor proiecte în parteneriat cu diferiţi colaboratori.-Univ. ”Al. I. Cuza”, proiect POS-
DRU-Antreprenoriat rural pentru dezvoltare sustenabilă”. 

 Derularea unui proiect Erasmus+ KA1: TRIP - Program de internship in turism si 
alimentație. Acest proiect a oferit elevilor șanse reale de pregătire tehnică și 
profesională și posibilitatea de a-și pune în aplicare cunoștințele teoretice acumulate în 
liceu, de a dobândi noi cunoștinte tehnice în domeniul turism și alimentație, de a 
învăța să lucreze în echipa și de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare, într-un 
mediu de lucru profesionist. Stagiile de practica s-au desfăsurat pentru 10 elevi în 
februarie 2018 în Portugalia. 
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 Derularea unui proiectul Erasmus +KA2: PIE –Parent Involvement in Education – to 
get sweet results s-a aflat în anul școlar 2017-2018 în cel de al doilea an de 
implementare. Acest proiect a vizat creșterea nivelului de implicare al părinților în 
educație, pentru rezultate mai bune la învățătură, pentru o mai bună pregătire pentru 
viață și pentru o integrare corespunzătoare pe piața muncii. Proiectul are parteneri din 
șapte țări: Turcia, Spania, Portugalia, Polonia, Grecia, Letonia și evident, România. În 
anul școlar 2017-2018, elevi ai Liceului Tehnologic au beneficiat de sesiuni de 
training în comunicare și IT organizate în Polonia și Grecia. 

 Derularea  proiectului POCU/90/6.13/6.14-Multiplicarea metodelor de Educaţie şi a 
Competenţelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive-EMPLOZ 
MECHANICS, Cod SMIS 108847-pentru dezvoltarea competentelor elevilor de la 
domeniul de pregătire-mecanică. 
 

 
Evoluţii planificate şi/sau estimate ale zonei 

 
       În anul 2018 angajatorii din Harlau au declarat, în conformitate cu 
prevederile art. 10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de 

         muncă, o nevoie de forţă de muncă pentru următoarele domenii: 

        -constructii-32% 
        -confecţii-5% 
        -servicii-11% 
        -alte domenii-17% 
 
 

CONCLUZII 
Analizând cerințele prevăzute în acest capitol, rezultă următoarele: 
1. Rata șomajului se menține la un nivel rifdicat fașă de media pe țară. 
2. Numărul de bărbați șomeri este mai mare decît cel al femeilor. 
3. In funcție de nivelul de educație, se observă că șomerii cu o educație medie au 

șanse scăzute de integrare în rândul populației ocupate, întrucât oferta de locuri de 
muncă nu acoperă oferta anuală de forțe de muncă cu pregătire medie. 

4.  Aportul ofertei de locuri de muncă al județului Iași este de 12,1%. 
5. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite la nivelul de pregătire de școli 

profesionale, învățământ tehnologic. Cei de la alte nivele de pregătire sunt 
determinați să accepte acest tip de locuri de muncă pentru a-și asigura subzistență. 

6. O atenție deosebită trebuie acordată tinerilor până la 25 de ani, pentru că ei pot 
asigura o dezvoltare mai accentuată a zonei. 
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2.2. Analiza mediului intern 
                                          

2.2.1. Predarea şi învăţarea 
 

Şcoala –centru de resurse educaţionale pentru comunitate 
 
          Liceul Tehnologic Hîrlău  a realizat premisele necesare pentru asigurarea unei 
pregătiri profesionale de calitate, şi diversificată în funcţie de cerinţele de dezvoltare 
economico-socială a Hîrlăului. Demersul didactic urmăreşte formarea generaţiilor de 
absolvenţi capabili să se integreze socio-profesional într-o societate în schimbare. 
        Rolul şcolii s-a consolidat în comunitate, şcoala devenind principală instituţie de 
educaţia şi adevărat centru de resurse pentru comunitate.       
        Obiective  ale politicii educaţionale promovate: 

 Consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi crearea în şcoală a 
unui climat de siguranţă fizică, psihică. 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie. 
 Formarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode noi de predare, 

urmărind creşterea calităţii actului didactic. 
 Dezvoltarea la elevi a competenţelor sociale şi de comunicare în societatea modernă. 
 Consolidarea culturii organizaţionale. 
 Asigurarea şanselor egale în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. 
 Educarea elevilor pentru conturarea aspiraţiilor social-profesionale, formarea unei 

cariere şi inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. 
 Modernizarea bazei materiale a şcolii. 
  Dezvoltarea unui parteneriat cu instituţiile din comunitate. 

În anul şcolar 2019/2020 sistemul educaţional s-a adaptat la nevoile pieţei forţei de 
muncă locale, regionale. S-a urmărit informarea părinţilor şi a elevilor cu privire la 
necesitatea şi avantajele continuării studiilor-clasa a XI-a, obţinerea certificatelor de 
competenţă nivel 3,4 în perspectiva integrării României în U.E. In acest sens exista o 
clasă de învățămînt liceal seral, cl a XI-a, dîndu-le posibilitatea absolventilor de 
învățămînt profesional să-și continue studiile. 

            Obiectivul principal este evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi sprijinirea cadrelor 
didactice în îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 
            Pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a creşterii calităţii actului 
didactic s-a urmărit o planificare corectă a activităţilor metodice la nivelul fiecărei catedre. De 
asemenea, s-a urmărit ca fiecare cadru didactic să-şi întocmească corect şi conform programei 
toate planificările, avându-se în vedere şi noile reglementări. 
Pentru perioada de practică comasată,  toate cadrele didactice şi-au întocmit  criteriile de 
evaluare, lista cu echipamente de lucru. 
 Pentru învăţământul profesional şi tehnic disciplinele tehnologice au o pondere mai 
ridicată faţă de cele de cultură generală. 
Prin cultura generală se urmăreşte să se asigure capacităţi de analiză şi de interpretare a unor 
fenomeme sociale şi culturale manifestate pe plan naţional, european şi mondial, precum şi 
educarea abilităţilor cheie:de comunicare, antreprenoriale, de orientare profesională, necesare 
pentru o posibilă integrare a absolventului pe piaţa muncii. 
Competenţele de profesionalizare, prin care se urmăreşte obţinerea unor calificări de nivel 4, 
sunt dobândite printr-o structură modulară a ariei curriculare tehnologii, din trunchiul comun 
al planului de învăţământ, la care se adaugă module de aplicaţii de laborator şi de instruire 
practică. 
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Pregătirea este proiectată într-un număr variabil de module, condiţionate de numărul de 
credite prevăzute de unităţile de pregătire tehnică, generale şi specializate, din SPP. 
              Eficentizarea procesului de învăţământ 
             Prin programul managerial s-au propus măsuri privind ridicarea calităţii demersului 
didactic prin cunoaşterea de către toţi profesorii a metodologiilor aferente Legii Educaţiei 
naţionale, dezbaterea lor în CP şi în comisiile metodice .  
Planificarea calendaristică a materiei s-a făcut respectând planificările şi instrucţiunile MEN 
şi ISJ Iaşi.  În colectivele de catedră s-a discutat modul întocmirii planificărilor, a schiţelor, a 
proiectelor de didactice, a planurilor de lecţie, şi a portofoliilor.  
 S-au întocmit la toate comisiile metodice Planurile de activităţi care au vizat domeniul 
curriculum, domeniul formării continue şi domeniul evaluării.  
 Prin asistenţe la ore a directorilor şi a şefilor de comisii metodice s-a constatat că materia a 
fost predată conform planificării, cu respectarea conţinutului ştiinţific.   
S-au efectuat asistenţe la ore la cadrele didactice nou venite în școală. Se observă o 
ameliorare a activităţii acestora, în timpul actului didactic şi în acelaşi timp apare clar 
disponibilitatea de a se adapta la noile metode folosite intru-un învăţământ modern.  
S-au aplicat teste iniţiale la fiecare disciplină. S-au analizat rezultatele obţinute la testele 
iniţiale și la prima simulare a examenului de bacalaureat în cadrul Comisiilor metodice, CP, 
CA şi şedinţelor cu părinţii şi s-au stabilit măsuri de îmbunătăţire și planurile remediale  
 Trebuie insistat pe instruirea diferenţiată a elevilor, folosindu-se toate mijloacele de 
învăţământ de  care dispunem la această oră, material didactic adecvat fiecărei ore, realizarea 
orelor după o programare în cabinete şi laboratoare.   
Recomandăm sistemul de interasistenţe, pentru toate cadrele didactice dar în special pentru 
cele debutante.   
Monitorizarea de către şefii de catedră a cadrelor didactice debutante. 
Fenomenul regresului şcolar, a corigenţelor şi a mediocrităţii se interpretează din două 
perspective: 
 ➢ ca formă de manifestare la nivel individual 
 ➢ ca fenomen de masă, fiind determinat de: 
-  dezinteres din partea elevului 
-  comunicare deficitară a părintelui cu dirigintele si profesorii clasei 
-dificultăţile de adaptare la noile tipuri de cerinţe depăşesc uneori capacitatea de asimilare şi 
înţelegere a elevilor  supraîncărcarea programelor 
-  condiţiile materiale precare de care dispun numeroase familii ce au copii în şcoală 
-  numărul mare de absenţe chiar dacă sunt motivate. 
            
            Activitatea Consiliului de Administraţie 
            Consiliul de administrație al unității școlare a fost constituit conform ROUIFP 
5079/31.08.2016O, OMEC 5231/2015 cu modificările și completările ulterioare. Componența 
consiliul este de 13 membri conform adresei ISJ.nr.12557/02.11.2017 și a fost constituit prin 
decizia nr. 38/ 26.09.2018. Au fost întocmite toate documentele consiliului de administrație 
astfel: - Graficul și ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație - Convocatoarele 
consiliului de administrație - Registru de procese verbale al consiliului de administrație - 
Dosarul care conține anexele proceselor verbale - Registrul de evidență al hotărârilor 
consiliului de administrație - Dosarul hotărârilor adoptate .În  anul şcolar 2018/2019 au avut 
loc un nr. 19 ședințe ale consiliului de administrație. 
 
           Asigurarea calităţii în educaţie 
           Obiectivul principal este evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi sprijinirea cadrelor 
didactice în îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 



 
 

85 
 

          Întreaga activitate din şcoală a urmărit atingerea unor finalităţi speifice privind 
învăţarea şi dezvoltarea personală, cultivarea capacităţii de integrare pe piaţa muncii, pe baza 
formării profesionale în domeniile ocupaţionale pe care le pregăteşte şcoală. Accentele ar 
trebui deplasate mai mult spre dimensiunea aplicativă, practică a cunoştinţelor dobândite, spre 
asigurarea calităţii şi eficienţei actului educaţional. 
Asigurarea calităţii în educaţie a fost promovată pe parcursul semestrului I prin îmbunătăţirea 
competenţelor cadrelor didactice, prin activităţi de formare continuă şi dezvoltare 
profesională. 
          Pentru asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi a creşterii calităţii actului 
didactic s-a urmărit o planificare corectă a activităţilor metodice la nivelul fiecărei catedre. De 
asemenea, s-a urmărit ca fiecare cadru didactic să-şi întocmească corect şi conform programei 
toate planificările, avându-se în vedere şi noile reglementări. 
         Ca metodă de evaluare a lecţiilor, au fost efectuate asistenţe la ore, în număr de 57, 
obţinându-se calificativele:  F.B., B. 

   Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC)  din Liceul Tehnologic 
Hîrlăuşi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2018-2019 pe baza documentelor proiective 
ale echipei manageriale având ca obiective  strategice: 

1. Dezvoltarea unui sistem de învăţământ la standarde europene  
2. Modernizarea procesului de învăţământ  
3. Asigurarea unor şanse egale la educaţie  
4. Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor pentru obţinerea unui 

învățământ de calitate 
5. Creşterea şanselor de reuşită socială şi profesională  
6. Realizarea unui climat socio-profesional afectiv  
7. Dezvoltarea unor strategii de parteneriat calitativ 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si 
planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  
 
           Reușite ale actului managerial: 
➢ Activitatea de predare învăţare s-a desfăşurat punându-se accent pe realizarea unui 
învăţământ de calitate;  
➢Monitorizarea, consilierea şi evaluarea procesului instructiv-educativ în scopul 
dimensionării valorii formative nou adăugate;  
➢Elaborarea şi aplicarea testele iniţiale la fiecare disciplină de studiu; 
 ➢Valorificarea informaţiile de la evaluarea iniţială, intocmirea planurilor remediale de către 
fiecare cadru didactic la fiecare disiplina de studiu; 
 ➢Aplicarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei elevilor; la finalul semestrului  s-a 
înregistrat un nr. mai mic absenţe nemotivate per elev, faţă de aceeaşi perioadă a nului şcolar 
anterior;  
➢Aplicarea măsurilor disciplinare 
➢Organizarea  primei simulari a examenului de Bacalaureat– decembrie 2018 
➢Dezvoltarea relaţiilor comunitare în scopul unei bunei gestionări a resurselor financiare; 
 
Analiza institutională a unității școlare 
Au fost constate următoarele: 
Aspecte pozitive: 
➢cadre didactice care respectă programa şcolară 
➢documentele de proiectare sunt întocmite cf. metodologiei în vigoare. 
➢există instrumente de evaluare 
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➢elevi antrenaţi în autoevaluare 
➢ la unele discipline se folosesc tehnologii moderne de comunicare şi informare 
➢organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create au fost bune, 
stimulative pentru actul de predare-învăţare-evaluare. 
➢prin intermediul activităţilor de OSP elevii primesc sprijin pentru continuarea studiilor pe 
nivele superioare de calificare; 
➢se realizează programe de sprijinire (pregătire suplimentară, burse, şedinţe de 
consiliere)pentru elevii care întâmpină dificultăţi; 
 
Dificultăți /zone deficitare 
 
➢ Utilizarea strategiilor didactice tradiţionale în detrimentul celor activ participative 
➢ Rezultate slabe la teste iniţiale 
➢ Rezultate slabe la prima simulare a examenului de bacalaureat  
➢ Regândirea planurilor de învăţare  
➢  neconcordanţă între programa şcolară şi planificarea lecţiilor 
➢ Folosirea insuficientă a instruirii diferenţiate a elevilor 
➢ Informarea şi comunicarea cu părinţii  
➢ Comunicarea cu elevii şi consilierea acestora în legătura cu absenteismul (cauze, 
discipline, profesori)  
➢ Notarea ritmică/ nerespectarea graficului pentru susținerea tezelor  
➢ portofoliile elevilor şi cadrelor didactice incomplete 
➢lipsa de continuitate a personalului didactic repartizat şcolii 
 

Măsuri: 
            Pentru ameliorarea situaţiei existente sunt adoptate următoarle măsuri: 
1-acordarea unei atenţii deosebite aspectului evaluativ al actului didactic, îmbinarea 
metodelor tradiţionale cu cele alternative, înregistarea rezulattelor, stabilirea unor măsuri 
ameliorative, în vederea eficientizării învăţării; 
2-mărirea  numărului de asistenţe la ore-CEAC+responsabili com. Met. 
3-extinderea parteneriatelor cu ONG-urile în realizarea programelor educaţionale de 
prevenire a consumului de droguri, a traficului de fiinţe umane, a delincvenţei juvenile; 
4-implicarea şcolii în activităţi de cooperare internaţională. 
5-Adaptarea ofertei de formare a şcolii la cerinţele pieţii muncii şi opţiunilor elevilor din zona 
Hîrlău. 
6-Reducerea ratei abandonului şcolar. 
7-Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor. 
8-Aplicarea unor noi metode de predare-învăţare şi generalizarea învăţării centrate pe elev. 
9- Monitorizarea numărului de absenţe zilnic, pe clase 
10- Monitorizarea notării ritmice și susținerea tezelor conform graficului 
11-Colaborarea cu familia; • Întâlniri periodice cu părinţii 
 12-Aplicarea sancţiunilor, conform ROFUIP;  
 13-efectuarea de  meditaţii şi consultaţii;se încearcă o tratare diferenţiată a elevilor şi în 
special se optimizează demersul didactic pentru a reduce suprasolicitarea elevilor, adaptarea 
strategii didactice în funcţie de aceştia.  
 14-Evaluarea se face continuu şi sumativ, pornindu-se de la testul iniţial la fiecare disciplină 
de studiu.  
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15-Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, perfecţionare, pentru a 
contribui la creşerea calităţii actului didactic. 
16-Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţional, 
pentru a se forma tineri competitivi în spaţiul european. 
 17-Promovarea imaginii şcolii în societate prin redimensionarea managementului şcolii şi 
raportarea permanentă la politicile educaţionale, la cerinţele societăţii şi la standardele 
europene. 
18-Dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu utilaje şi echipamente moderne,utilizarea acestor 
echipamente de către toate cadrele didactice. 
19-Extinderea parteneriatului cu toţi agenţii economici din zona Hîrlău pentru asigurarea 
locurilor de instruire practică, dar şi pentru angajarea celor mai competenţi absolvenţi. 

 
 
 

2.2.2.Rezulatate la învăţătură  
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ  A ELEVILOR 

 
-numărul elevilor promovaţi 

 
An scolar 

 
TOTAL NR.  

ELEVI 
PROMOVAȚI % 

2012/2013 1033 872 84,41 
2013/2014 979/934 ramasi la sf 

anului 
887 94,96 

2014/2015 1019/ 872 87,63% 

2015/2016 978 877 89,77% 

2016/2017 1016 712 70% 

2017/2018 1044 742 71,03% 

2018/2019 955 813 87% 
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         Scăderea motivaţiei învăţării, reflectată în rezultatele mai slabe înregistrate la unele 
nivele de şcolarizare, poate avea drept cauze: 
-dificultăţi în relaţionarea cu cadrele didactice, neadaptarea strategiilor didactice la nivelul 
aşteptărilor grupului de elevi; 
-slaba comunicare între părinţi şi elevi; 
-influenţa negativă a utilizării în exces a mijloacelor de comunicare şi informare. 
Aceste cauze au apărut pe fondul unor fenomene care se acutizează în mediul social cum ar fi: 
-plecarea părinţilor în străinătate, care determină efecte negative asupra evoluţiei copiilor, 
marginalizare, intrare în grupuri stradale; 
Nr. crt. Nr. note scazute la 

purtare sub 7 
Nr. note  la purtare intre 

7-9,99 
1 145 308 

 
Situaţia frecvenţei la ore  

Situaţia frecvenţei la ore-Anul şcolar 2018/2019 
     Comisia de monitorizare a absenteismului are urmatoarele atributii: urmareste aplicarea 
ROFUIP pentru absente cu aplicarea acelorasi masuri disciplinare pentru toti elevii, are ca 
scop,  cunoasterea de catre elevi si profesori a ROFUIP ( articole referitoare la frecventa 
elevilor), monitorizeaza activitatea profesorilor diriginti in ceea ce priveste gestionarea 
absentelor si aplicarea regulamentelor in vigoare. Pe parcursul anului scolar am verificat cu 
atentie dosarele cu scutiri ale elevilor precum si cererile de invoire acordate de Regulamentul 
de Ordine Interioara al scolii si s-au monitorizat demersurile intreprinse de conducerea scolii, 
consilierul educativ, psihopedagogul scolii si profesorii diriginti pentru combaterea 
absenteismului si a abandonului scolar. 
 Instrumentele de lucru au fost urmatoarele: ROFUIP, Regulamentul de ordine 
interioara al scolii, cataloagele, mapele dirigintilor, dosarele cu scutiri si invoiri pentru 
fiecare elev in parte. 
 Ca urmare a numarului mare de absente nemotivate pe parcursul semestrului 
I,respectiv II  ,elevii au fost sanctionati dupa cum urmeaza: mustrari scrise, preavize de 
exmatriculare la clasele a XI a si a XII a precum si exmatricularea elevilor care au 
acumulat mai mult de 40 de absente nemotivate. Aceste sanctiuni au fost inregistrate la 
secretariatul scolii, consemnate in cataloagele scolare, au fost trimise prin posta parintilor  , 
primariilor   . 
  Comisia de monitorizare a absenteismului isi propune sa continue activitatea de 
urmarire a absenteismului, de prevenire a abandonului scolar si de imbunatatire a activitatii cu 
tot ceea ce implica aceasta. Una dintre masurile principale pe care si le propune aceasta 
comisie este aceea de prevenire a absenteismului elevilor prin:  elaborarea unui program de 
prevenire a absenteismului, completarea fiselor de monitorizare impreuna cu profesorii 
diriginti, aplicarea de chestionare elevilor si parintilor in clasele unde absenteismul este 
ridicat, solicitarea psihopedagogului scolii. 
Centralizator absenţe  an şcolar 2018-2019  semestrul I+semestrul al II lea 

Nr crt 
 

Clasa Nr total de absente Nr. abs nemotivate 

1 a IX- a 30133 12381 
2 a X- a 16511 7029 
3 a XI-a 14288 5874 
4 a XII-a 4837 2165 
5 TOTAL 65769 27449 

In  urma   totalizarii  numarului de absente pe clase , rezulta  ca la 
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Clasele  : a 9 a  ocupa primul loc  cu 30133 de  absente  in total din care  12381 sunt  
nemotivate  . Aceste  absenţe  provin 100% din abandonul şcolar al elevilor. 
Aceeasi  cauza  se regaseste si la celelalte  clase , respectiv   clasele   a X a  si a XI.     
Drept urmare , s -au luat masuri precum     : inştiintarea  Primăriilor  pentru a  sancţiona  
părinţii  elevilor  respectivi, inşiinţarea  părinţilor prin adrese trimise la domiciliu de catre 
profesorii diriginţi.  

SITUATIA  ABSENTELOR 
NEMOTIVATE 2018/2019 

AN SCOLAR CLASA  A IX A 
CLASA 
A X A CLASA  A XI A 

CLASA  A 
XII A 

2018-2019 
nr total de absente nemotivate 12381 7029 5874 2165 

 

 

 

 
         Din studiul efectuat de către comisia de monitorizare a frecventei, comisie numită prin 
decizia nr. 42/26.09.2018, s-au constatat următoarele: 

1. Un numar mare de absente acumulate de elevii clasei a IX-a învăţământ profesional- 
45 abs/elev.(mai mult de jumatate din numarul total de absente);  

2.  Au fost exmatriculaţi  elevi- învăţământul liceal(a XI-a, a XII-a) si retraşi 4 elevi din 
învăţământul liceal(a XII-a); 

      3. Nu toti Elevii inscrisi la inceputul anului şcolar nu au frecventat deloc scoala din 
anumite cauze sociale, motive financiare: 
-părinţi plecaţi în străinătate, care determină efecte negative asupra evoluţiei copiilor, 
marginalizare, intrare în grupuri stradale; 
-dezinteres al părintilor şi elevilor manifestat pentru şcoală şi actul educaţional; 
- elevi proveniti din familii dezorganizate; 
-elevi proveniti din familii cu situaţii financiare precare; 
 Comisia de monitorizare a absentelor a întomit un Plan Operational  pentru prevenirea si 
reducerea absenteismului, înregistarat cu nr 3341/09.10.2017, aprobat în Consiliul de 
Administraţie al şcolii din data de 16.10.2017; 
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           La sfarsitul anului scolar 2017/2018-situaţia frecventei la ore(sem I+II), 2018/2019: 
Nr. total de elevi Nr. Total de absenţe Nr. Total de absente 

nemotivate 
Nr. Total de absente 
motivate 

1044 68203 55603 12600 
955 65769 27449 38320 
La nivelul scolii s-au adoptat următoarele masuri: 
-înştiinţarea părinţilor cu privire la situaţia frecventei la ore a elevilor; 
-consilierea elevilor, părinţilor si conştientiazarea existenţei problemei cu privire la riscurile 
datorate nefrecventarii cursurilor; 
-comunicarea cu părinţii prin intermediul Primăriilor si Politiei Locale, cf LEN 1/2011, art. 86 
alin (3), art.360 alin (1), (2)-au fost trimise 86 de adrese de instiintare catre Primarii, cu 
privire la elevii aflati in situaţii de abandon şcolar; 

    Evoluţia ratei de părăsire timpurie a şcolii 
în perioada 2000-2019 

An şcolar Total înscrişi Rămaşi la sfârşitul 
anului şcolar 

Abandon şcolar 

2003/2004 678 608 50 
2004/2005 719 659 60 
2005/2006 771 679 75 
2006/2007 835 683 79 
2007/2008 914 771 53 
2008/2009 973 778 41 
2009/2010 1069 973 50 
2010/2011 1034 886 69 
2011/2012 1113 1034 14 
2012/2013 1103 1033 35 
2013/2014 979 934 37 
2014/2015 1019 956 43 
2015/2016 980 926 11 
2016/2017 1016 861 51 
2017/2018 1044 929 93 
2018/2019 955 333-inv liceal 

609-inv profesional 
97 

 
ABANDON SCOLAR 2017/2018 

Nr. crt. TOTAL ELEVI ABANDON % 
1. 1044 55-cl a IX-a 5,27% 

27-cl. a X-a 2,58% 
11-cl. a XI-a 1,05% 

2. 1044 93 8,9% 
ABANDON SCOLAR 2018/2019 

Nr. crt. TOTAL ELEVI ABANDON % 
1. 955 47:cl a IX-a liceu-2prof 45 4,9% 

26 cl. a X-a liceu 3Prof 23 2,7% 
24-cl. a XI-a liceu -2 exm,22 

prof 
2,5% 

2. 955 97 10,15% 
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 În scopul prevenirii şi combaterii eşecului şcolar, s-a iniţiat un plan de măsuri: 
-implicarea fam.în viaţa şcolii; 
-atragerea elevilor problemă în viaţa şcolii; 
-dezvoltarea programelor de combatere şi prevenire a delicvenţei juvenile, a consumului de 
droguri, a traficului de fiinţe umane şi a violenţei familiale; 
-întărirea legăturii cu poliţistul de proximitate; 
-dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu factori de decizie ai comunităţii locale, cu agenţii 
economici care ar absorbi absolvenţi calificaţi; 
-cunoaşterea de către elevi a propriilor aspiraţii, interese şi aptitudini; 
-prezentarea posibilităţilor absolvenţilor de continuare a studiilor sau de integrare pe piaţa 
forţei de muncă;  
-consilierea elevilor problemă-programări psiholog şcolar; 
-organizare de ore de pregătire suplimentară pentru elevii cu lacune mari. 
-organizarea programului ”Școală după școală” 
-organizarea serviciilor de sprijin educațional de către CJRAE 
-susținerea învățământului profesional prin acordare de burse speciale și sprijin material; 
-continuarea programului ”Bani de liceu” 
-obținerea de programe cu finanțare nerambursabilă; 
 
 REZULTATELE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR(Vezi 
Anexa 14) 
 
Rezultatele la examenul de certificare a competenţelor- nivel 3 şi 4  2017/2018 
Nr. Elevi 
înscrişi 

Nr. 
elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
promovati 

% 

Nivel 4-102 92 92 100% 
Nivel 3-140 126 126 100% 
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REZULATATE LA EXAMENUL DE COMPETENTE NIVEL 4-2018/2019 

 
Nr. crt. Nr. elevi 

inscrisi 
%PROMOVABILITATE 

1 120 91,66 
 
REZULATATE LA EXAMENUL DE COMPETENTE NIVEL 3-2018/2019 
 
Nr. crt. Nr. elevi 

inscrisi 
Nr. 
elevi 
prezenti 

Nr.elevi 
promovati 

% 
PROMOVABILITATE  

1 203 197 197 97,04 
 
 
 

REZULATATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT IUNIE-IULIE 2019 

Nr 
elevi 
inscr

isi 

Nr. 
elevi 

prezenti 

Nr. 
elevi 

neprez
entati 

Numar 
de candi 
dati resp 

Din care cu 
medii: 

Nr. 
elevi 
reusit

i 

Din care cu medii: 

< 5 
5 - 

5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 
8 - 

8.99 
9 - 

9.99 
10 

90 
84 

(93,33%) 
6 

(6,67%) 
 55 

(65,48%) 
48 

 (87,27%) 

7 
(12,73%

) 

29 
(34,52

%) 
13 

(44,83%) 
13 

(44,83%) 

3 
(10,34

%) 0 (0%) 
0 
 (0%) 

0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0  
(0%) 

0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
0 
 (0%) 

90 
84 

(93,33%) 
6 

(6,67%) 
55 

 (65,48%) 
48  

(87,27%) 

7 
(12,73%

) 

29 
(34,52

%) 
13 

(44,83%) 
13 

(44,83%) 

3 
(10,34

%) 0 (0%) 
0 
 (0%) 

 
 
REZULATATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT AUGUST 2019 
 
Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi prezenti Nr elevi 
promovati 

% 

40 36 12 30% 
 
REZULTATE FINALE EX DE BACALAUREAT 2019 
 
Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi prezenti Nr elevi 
promovati 

% 

130 120 41 34,16% 
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Rezultatele la ex de bacalaureat2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
An scolar. Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. 

Elevi 
prezenti 

Nr. elevilor  
promovaţi in  

sesiunile iulie-
august iulie 

2018 

Nr. 
elevilor 
respinşi 

Nr. elevi 
absenti 

 

Procent de 
promovabilitate 

2016/2017 
 

70 65 32 33 5 45,71% 

2017/2018 102 70 32+5 33 30 52,85% 
       

       

2018/2019 130 120 29+12 79 10 34,16 
       

 

 
 

SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
2007/2019(Vezi Anexa16) 
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2018/2019
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inscrisi
promovati

respinsi
absenti

2016/2017
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2018/2019

Anul Înscrişi Rata de 
succes 

Mediu de rezidenta % 

      Urban Rural  
1  3 4 5  

2007/2008 51 35 17 18 69% 
2008/2009 116 103 56 47 88,79% 
2009/2010 109 43 18 25 39,44% 
2010/2011 127 4 0 4 3,1% 
2011/2012 75 3 1 2 4% 
2012/2013 80 20 3 17 25% 
2013/2014     63 23 7 16 36% 
2014/2015  80 47 12 35 59% 
2015/2016 70 33 14 19 47% 
2016/2017 70 32 12 20 45.71% 
2017/2018 102 70 12 25 52,85% 
2018/2019 130 41 15 26 34,16% 
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 Rezultatele obţinute la concursuri pe meserii, și OLIMPIADE-DISCIPLINE 
TEHNICE de la înfiinţarea şcolii şi până în 2019(Anexa 18) 

 
-premiul I:7 
-premiul II:21 
-premiul III:29 
-menţiune:38, premii obţinute de elevii pregătiţi în meserii din domeniile:mecanic, 
industrie textilă şi pielărie, prelucrarea lemnului, industria alimentară, turism şi 
alimentaţie. 
  Alte rezultate la concursuri,festivaluri(vezi Anexa 17) 
 -premiul I:53 
 -premiul II:35 
 -premiul III:17 
 -mențiune:21 
 -diplomă de merit:18 
 -diplomă de excelență:3 
  -Premiu special:1 

       
2.2.3.Informare, consiliere şi orientarea elevilor 

 
        Consilierea elevilor s-a realizat în parteneriat cu: ISJ, CJAPP, Consiliul reprezentativ al 
părinţilor, Consiliul elevilor. 
Prin activităţile propuse se urmăreşte creşterea gradului de inserţie profesională a 
absolvenţilor şi reducerea abandonului şcolar.  
      În  anul şcolar 2018/2019 au fost organizate diferite acţiuni în vederea orientării şi 
consilierii elevilor. Astfel, au fost consiliaţi elevii claselor a IX a-învățământ liceal,  a XI- 
învățământ profesional, în vederea informării acestora cu privire la necesitatea şi importanţa 
continuării studiilor. In sem. al II-lea: 
 -consilierea elevilor din clasele a VIII-a de la şcolile din zona Hîrlău; 
-organizarea zilelor porţilor deschise- Ediţia a-XVI-a, acţiune organizată de responsabil 
OSP, cu participarea cadrelor didactice din şcoală. Cu acest prilej 303 de elevi din clasele 
terminale de la şcolile generale au vizitat şcoala, unde le-au fost prezentate atelierele şi 
laboratoarele pe fiecare domeniu de pregătire; 
-promovarea imaginii şcolii prin vizite efectuate în şcoli şi informarea părinţilor şi 
elevilor despre oferta educaţională. 
      Un impact pozitiv pentru elevi l-a avut înființarea și funcționarea cabinetului  de asistenţă 
psihopedagogigcă, unde s-au desfășurat ore de consiliere individuală pentru elevii la care s-a 
identificat o anumită problemă, Activităţi de investigare psihopedagogică, consiliere de grup, 
work-shopuri.                        
          Abandonul şcolar şi neşcolarizarea sunt fenomene care, deşi în regres în ultimii ani, 
persistă datorită unor factori obiectivi: 
-socio-economici-mediul de rezidență, familii dezorganizate, fără venit sau cu venituri foarte 
mici, , nivelul de dezvoltare a zonei; 
-factori de mediu familial-nivelul de educație al părinților, gradul de comunicare în familie, 
imigrarea părinților în străinătate; situația financiară. 
-factori socio-psihoindividuali-starea de sănătate și psihică, anturajul, intrarea timpurie pe 
piața muncii, folosirea copiilor la diferite munci, capacitatea de utilizare a internetului și 
computerului, comunicare defectuoasă-şcoală-familie-comunitate 
-factori școlari-rezultate școlare, absenteism, calitatea relațiilor cu profesorii și elevii 
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Cabinet de asistenţă psihopedagogigcă Liceul Tehnologic Harlau 
I. Activităţi directe cu elevii-I. 1. Orientarea şcolară si profesională 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 
cantitativi* calitativi/descriptivi** 

Activităţi de informare individuală 15 activităţi/ 
15 elevi 

Problematica abordată: 
- Informare asupra metodologiei examenelor naţionale 
- Informare asupra reţelei şcolare pe filiere, profile şi specializări; informare asupra 
reţelei academice 
- Informare pentru carieră: piaţa muncii, profesii, oportunităţi de formare (educaţie, 

specializări). 
Strategii/ instrumente psihopedagogice:  fişe de lucru; explorare de site-uri de specialitate 
(www.go.ise.ro, www.edu.ro, www.admitere.ro); utilizarea ghidurilor de orientare 
profesională, vizionare de DVD-uri despre instituţiile de învăţământ superior şi angajatori. 
Exemple de activitati: „Informatii despre cariera”; „Cheia unei cariere de succes” 

colectivă 12 activităţi/ 
240 elevi 

Activităţi de investigare 
psihopedagogică 

individuală 10 activităţi/ 
6 

 elevi  

Problematica abordată: 
- calităţi personale care sunt relevante pentru deciziile în privinţa carierei (interese, aspiraţii, 
deprinderi, abilităţi, competenţe) 
Instrumente psihopedagogice: 
- Chestionare: de interese profesionale, de aptitudini, trăsăturilor de caracter, stiluri de 
învăţare 

colectivă 7 activitati/ 
70 elevi 

Consiliere în carieră individuală 6 activităţi / 
.4. elevi 

Problematica abordată: 
- compatibilitatea între aptitudini, aspiraţii şi exigenţele profesiilor 
- procesul de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei 

Strategii psihopedagogice: 
- dezbateri, întâlniri cu persoane de succes 
- tehnici şi metode pentru a facilita autocunoaşterea, cunoaşterea alternativelor de acţiune, 
luarea de decizii  

 

colectivă 8 activităţi / 
76 elevi  

Aspecte pozitive Receptivitatea participanţilor. 
Disponibilitatea tinerilor pentru a aborda aspecte legate de orientarea pentru şcoală şi carieră 

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Număr insuficient de instrumente psihopedagogice. 
Colaborarea cu AJOFM, institutiile de învătământ superior, angajatori.  
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Propuneri de îmbunătăţire Îmbogăţirea portofoliului de lucru cu instrumente psihopedagogice.  
Colaborarea sistematică si consistentă cu AJOFM, institutiile de învătământ superior, angajatori.  

I. Activităţi directe cu elevii-I. 2. Asistenţă psihopedagogică 
Tip de activitate Indicatori de performanţă  

cantitativi* calitativi/descriptivi** 
Autocunoaştere 
şi dezvoltare 
personală 

investigare 
psihopedagogi
că 

individuală 9activitati / 
9 elevi  

Problematica abordată: 
- Investigarea trăsăturilor de caracter, personalitate, aptitudini, motivaţie etc. 
- Diminuarea simptomelor de anxietate 
- Copii cu părintii plecati în străinătate 
Strategii/ intrumente psihopedagogice: 
- Instrumente de investigare psihologică (Raven, Berger, Inventarul de ostilitate, 
Chestionar pentru identificarea stilului de invatare etc.) 
- Tehnici specifice activităţii de consiliere: tehnici de negociere, tehnici de rezolvare 
a conflictelor, tehnici de relaxare, jocul de rol, dezbaterea. 
- Planuri personalizate de intervenţie în cazuri de: anxietate, violenţă fizică şi 
verbală, comportamente neasertive. 
Exemple de activitati: Asta sunt eu.,  Personalitatea mea.  

colectivă 4 activitati / 
21 elevi 

consiliere individuală  10 activitati/ 
4 elevi  

colectivă 6 activitati / 
60 elevi  

Adaptare şi 
integrare 
şcolară 

investigare 
psihopedagogi
că 

individuală 14 activitati /  
6 elevi 

Problematica: 
- Aptitudinea pentru scolaritate  
- Tehnici de invatare  
- Managementul conflictelor  
- Optimizarea  relatiilor elev-elev, profesor 
Strategii/ instrumente: 
- Instrumente de investigare psihologică (Raven, Chestionar pentru identificarea 
stilului de invatare etc.) 
- Tehnici specifice activităţii de consiliere: tehnici de negociere, tehnici de rezolvare 
a conflictelor, tehnici de relaxare, jocul de rol, dezbaterea. 
- Planuri personalizate de intervenţie în cazuri de: anxietate, violenţă fizică şi 
verbală, comportamente neasertive. 
Exemple de activităţi: “Violenta in scoala “Stilul meu de invatare” 

colectivă 5 activitati  / 
50elevi  

consiliere individuală 14 activitati / 
6 elevi  

colectivă 5 activitati / 
72 elevi 

Prevenirea 
comportamente
lor de risc 

investigare 
psihopedagogi
că 

individuală 7 activitati / 4 
elevi 

Problematica: 
- Informarea elevilor privind teme de interes precum: viaţa sexuală, drogurile, 
delicventa juvenila, traficul de fiinte umane, agresivitatea adolescenţilor, tutunul, 
consum de alcool, etnobotanice, metode de contraceptie, alimentatie sanatoasa 

colectivă 5 activitati /  
68 elevi 
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consiliere individuală 12 activitati / 
7 elevi  

- Intarirea rezilientei la factori de risc; 
Strategii/ instrumente: 
- Instrumente: chestionare, inventare 
- Tehnici specifice activităţii de consiliere: tehnici de negociere, tehnici de 
rezolvare a conflictelor, tehnici de relaxare, jocul de rol, dezbaterea. 
Exemple de activităŃi: 
- Ziua nationala AntiFUMAT 
- Violenta in scoala 
-Traficul de fiinte umane 

colectivă 5 activitati / 
82 elevi 

Aspecte pozitive Implicarea elevilor solicitanti in procesul de consiliere 
Înregistrarea unor schimbari atitudinale la elevii care au fost consecventi in procesul de asistenta si 
consiliere  

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Implicarea părinţilor în susţinerea implementării în familie a acestor proiecte. 
Propuneri de îmbunătăţire Menţinerea unei comunicări susţinute cu comitetele de părinţi, activităţi de informare periodică şi 

cointeresare a părinţilor. 
II. Activităţi cu cadrele didactice şi părinţii 

Tip de activitate  Indicatori de performanţă  
cantitativi* calitativi /descriptivi ** 

Consiliere individuală cadre 
didactice 

6 
activitati/8 

cadre 
didactice 

Problematica: 
- Tehnici de stimulare a motivaţiei elevilor pentru învăţătură 
- Educarea comportamentului asertiv la elevi 
- Gestionarea claselor problemă 

părinţi 3 activitati/  
8 parinti 

Problematica: 
- gestionarea timpului liber al copilului 
- comunicarea părinte – copil 

cultivarea unui climat emoţional pozitiv în familie 
Consiliere de grup (grupuri de 
dezvoltare personală, training-group-
uri, workshop-uri, “Şcoala părinţilor” 
etc.) 

cadre 
didactice 

1 activitati/  
9 cadre 

didactice 

Problematica: 
- Comunicarea educationala 

Exemple de activitati : 
- Personalitatea profesorului si a elevului” – comisia metodica diriginti 

părinţi - -  
Consiliere colectivă (şedinţe, lectorate, cadre 3 activitati/ Problemática: 
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consilii profesorale, comisii metodice 
etc) 

didactice 26 cadre 
didactice 

- Absenteism scolar 
Exemple de activtati: 

- Consiliu profesoral cu tema “Violenta verbala si fizica in scoala – strategii 
de prevenire 
, Ziua nationala antifumat 

părinţi 2 activitati/ 
11 parinti 

Problematica: 
- Dezvoltarea emotionala 
- Disciplinarea pozitiva 

Exemple de activităţi: 
       -    Lectorat  “Cunoasterea copilului meu”      

Aspecte pozitive Receptivitatea şi interesul crescut al participanţilor pentru temele prezentate  
Cunoaşterea principalelor dimensiuni ale dezvoltării personalităţii la adolescent de catre parintii consiliati 

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Gradul de participare al părintilor la activităti de consiliere de grup 
Propuneri de îmbunătăţire Susţinerea în fiecare semestru a cel puţin unei activităţi cu cadrele didactice si parintii 

Adoptarea la nivelul scolii a unor măsuri de cointeresare a părintilor de a colabora cu scoala si de a se 
implica activ în dezvoltarea copiilor lor 

III. Activităţi de perfecţionare 
Tip de activitate Indicatori de performanţă 

cantitativi* calitativi /descriptivi ** 
Participare la comisii metodice, cercuri 
pedagogice 

3 activităţi Activitati ale comisiei metodice 
Activitati de cerc pedagogic 

 
Aspecte pozitive Dezvoltarea unor abilitati de lucru prin participarea la cursuri de formare/perfectionare. 

Imbogatirea bazei informationale cu materiale si instrumente de lucru. 
Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire Implicarea sporadica in activitatile comisiei metodice 
Propuneri de îmbunătăţire Participarea la toate activitatile comisiei metodice si la intalnirile de lucru de la CJRAE/ ISJ Iasi 

IV. Organizare 
Tip de activitate Indicatori de performanţă 

cantitativi calitativi /descriptivi  
Întocmirea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii 1doc. planificare  

2 doc. Raportare sem.  
Realizarea si transmiterea în termenul stabilit a tuturor 
documentelor de proiectare şi planificare a activităţii de 
asistenţă psihopedagogică 
Realizarea în termen a documentelor solicitate de  către 
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CJRAE, CJAPP, ISJ. 
Consemnarea/evidenţa activităţilor permanent  Completarea  Registrului de evidenţă a activităţii 

Întocmirea de planuri de consiliere individuală, colectivă, a 
cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor 

Dezvoltarea bazei materiale şi metodico-ştiinţifice a cabinetului permanent Realizarea si distribuirea de afise, pliante promotionale. 
Reactualizarea panoului OSP, panoului CIAP. 
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2.2.4 SITUAȚIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR(VEZI ANEXA 7) 
2017/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

absolventi LICEU - 
promotia 2018 

Continuă studiile NU continuă studiile 
NU s-au 
obtinut 

informatii 

TO 
TAL 

Cu ex 
de 

BAC 
promo

vat 

FARA 
examen 
de BAC 
promo 

vat 

Continuă studiile universitare sau postliceale în judeţul Iaşi 

Continuă 
studiile 
în alt 
judeţ 

 

şomaj 
angajat 
în ţară 

angajat 
în straina 

tate 

 
 

Iaşi: 
Univ. 
"Al. I. 
Cuza" 

Iaşi: Univ. 
Tehnică "Gh. 

Asachi" 

Iaşi: 
Univ. de 
Medici 
nă "Gr. 

T. Popa" 

Univ. de 
Agronomie 
"I. I. de la 

Brad" 

Conser
vatorul 
de Artă 

"G. 
Enescu

" 

Invatamant 
superior 

particular 

Scoala 
postlice

ala 

110 37 73 2 2 0 5 0 1 23 0 17 28 12   20 
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INSERŢIA ABSOLVENŢILOR, NIVEL 4, ANUL SCOLAR 2018/2019 

Nr. 
crt. 

Profil/ 
domeniul/specializare 

 

Numar absolventi  de clasa a 
XII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. 

Înv. 
Post 
liceal 

Ocupă un loc de 
muncăîn  

So 
meri 

Alte 
situa
ţii 

Nu s-
au obti 
nut 
inform
atii 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

 
Universitatea 

de 
medicina/Univ 
Agronomica  

Universitatea 
 “Alex. I. 

Cuza” 

ţară Străină 
tate 

la 
sfarsitul 
anului 
scolar 

 din care cu 
bacalaureat 

Fără ex 
de 

bacalaure
at 

1. 
Tehnic/industrie textilă și pielărie 
Tehnician designer vestimentar a 
XII-a A 

30 8 22 2 0 1 2 3 12 7 0 3 

2. 
Tehnic/mecanică 
Tehnician mecatronist a XII-a B 

29 2 27 0 0 0 2 4 14 2 2 5 

3. 
Tehnic/constructii si lucrari publice 
Tehnician in constructii a XII-a C 

    26 5 21 4 0 0 1 6 1 2 8 4 

4. 
Servicii/turism și alimentație 
Tehnician in gastronomie a  XII-a 
D 

33 20 13 5 2 1 2 3 10 6 4-
jandar
merie 

0 

5. 
 118 35 83 11 2 2 7      16       37 17 11 12 

 
 

Situatia absolventilor , nivel 4, 2018/2019

total

continua studiile

angajati in tara

angajati instrainatate

somaj

alte situatii
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SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL 3 AN ŞCOLAR 2018/2019 

DOMNENIU/Clasa Total 
absolvenţi 

Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
soc.comerciale 

Alte situaţii 
şomeri plecaţi în străin 

Industrie textilă și pielărie a XI- a C 13 1 0 9 3 

Mecanică/ lăcătuș mecanic prestări servicii     a 
XI- a D 

26 3 6 
10 7 

Fabricarea produselor din lemn  a XI- a E 12 2 7 0 3 

Construcții, instalații și lucrări publice,a XI- a F 20 0 5 9 6 

Construcții, instalații și lucrări publice a XI- a G 24 5 8 2 9 

Turism și alimentație a XI- a H 28 9 3 14 2 

Turism și alimentație a XI- a I  25 12 3 9 1 

Industrie alimentară a XI- a J 24 10 1 7 6 

Industrie alimentară a XI-a K 24 11 5 6 2 

TOTAL 196 53 38 66 39 
 
 
 
  
 

Situaţia absolventilor, nivel 3

TOTAL ABS

CONTINUA STUDIILE

INCADRATI

SOMERI

PL IN STRINATATE
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2.2.5.Resurse materiale şi umane 
Resurse de învăţare 

Baza materială 
          Liceul Tehnologic Hîrlău dispune de: 
 
4 corpuri de clădire 

CORP A-anul construcţiei 2006 -8 săli de clasă + birouri + cancelarie-clădire 
construită prin Banca Mondială-valoare 7 miliarde lei; 

     CORP B-anul construcţiei 1904-11 săli de clasă şi laboratoare, o sală de sport; 
CORP C – anul construcţiei 1977-2 săli de clasă + birouri administraţie; 
CORP D- 7 ateliere + laboratoare-clădire construită prin Programul Phare-Tvet 
2004/2006-coeziune economică şi socială-267000 euro; 

 
 16 săli de clasă, din care 12 săli sunt dotate cu mobilier nou; 
 2 laboratoare de informatică cu 52 de calculatoare conectate la internet 
 1 laborator de chimie-fizică cu dotat cu mijloace didactice corespunzătoare; 
 1 cabinet tehnologic unde se desfăşoară orele de laborator tehnologic –domeniul 

mecanică; 
 1 cabinet specializat-industrie textilă 
 1 sală  amenajată ca sală de sport, dotată cu echipament sportiv; 
 O bibliotecă cu  3656 volume de carte şcolară; 
 7 ateliere şi laboratoare 

-2 ateliere mecanică 
           -1 ateliere textile-pielărie dotate cu echipamente prin programul Phare-TVET 

     -1 ateliere prelucrarea lemnului 
     -1 atelier construcţii 

           -1atelier turism şi alimentaţie-dotat cu echipamente prin programul Phare-TVET 
          -1atelier industrie alimentară-dotat cu echipamente prin programul Phare-TVET 
 
 Echipamentele de bază  şi specializate pentru dotarea atelierelor şi laboratoareleor  
prin Programul Phare-Tvet sunt în valoare de -355.888EURO 

ASPECTE DE LA PREGĂTIREA PRACTICA 
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Echipamente şi utilaje: 

 Echipamente tehnologice(maşini, utilaje); 
 Echipamente de birotică; 
 Echipamente de protecţia muncii; 
 Materiale şi mijloace didactice pentru desfăşurarea orelor de chimie, fizică, 

biologie, matematică; 
 Echipamente specifice pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică; 

 Echipamente IT-prin programul Phare.                          
  

Spații 
didactic

e 

Săli 
de 

clas
ă 

Lab. 
Chimie
-fizică 

Lab. 
informatic

ă 

Bibli
o 

teca 

Cabinet
e 

speciali 
zate 

Atelier
e 

Sală 
de 

spor
t 

Arhivă+spați
i dep. mat. 

did. 

33 17 1 2 1 2 7 1 2 
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Resurse umane- SITUATIA CADRELOR DIDACTICE DIN ȘCOALĂ 

ANUL ȘCOLAR 2019/2020 
 

        In anul școlar 2019/2020 personalul didactic este format din 60 profesori, ingineri și 
maiștri, structurați pe grade didactice. 
Colectivul didactic se individualizează prin preponderența tinerilor, al căror entuziasm și 
spirit de inovație se îmbină eficient cu experiența celor mai în vârstă. Profesorii sunt 
calificați, participă la activități de perfecționare: grade didactice, cercuri pedagogice, 
cursuri de formare, cursuri postuniversitare, iar la nivelul școlii se desfășoară permanent 
activități de informare la nivelul fiecărei comisii metodice și interdisciplinare. 
Personalul nedidactic și didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, absolut 
necesară a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfășurarea optimă a activității 
didactice și având competențele necesare, specifice postului pe care le îmbunătățesc 
continuu, cu implicare și responsabilitate. 
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-profesori-29 
-ingineri-17 
-maiştri-instructori-14 
-personal didactic auxiliar-4 
-personal nedidactic-7 
 

 
 

Situaţia normelor didactice 
 

Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 65,19 85,56% 
Didactic auxiliar norme 4 5,25% 
Nedidactic norme 7 9,18% 
TOTAL 76,19 100 

 
 

Raport număr elevi/număr de cadre didactice 
În anul şcolar 2019/2020 

Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

Liceal 60 947  15,78elevi/cadru didactic 
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SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE CALIFICATE/CU STUDII SUPERIOARE 
IN ALTE DOMENII 

 
Nr. Total de 
cadre didactice 

Cadre didactice Calificate Cadre didactice cu 
studii superioare in alt 
domeniu 

% cadre did cu 
studii in alte 
domenii 

 
60 57 3 5% 

 
 

% CADRE DIDACTICE CU STUDII IN ALTE DOMENII 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATIA CADRELOR DIDACTICE 

CALIFICATE

total cadre didactice

cadre did calificate

cadre did cu studii in alte

dom

%

%CADRE DID CALIF

%CADRE DID CU STUDII IN

ALTE DOM
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Situaţia cadrelor didactice 2017/2018-vezi 1.3.2.b 

(Vezi Anexa 3, Anexa 19) 
Colectivul didactic se individualizează prin preponderența tinerilor, al căror entuziasm și 
spirit de inovație se îmbină eficient cu experiența celor mai în vârstă. Profesorii sunt 
calificați, participă la activități de perfecționare: grade didactice, cercuri pedagogice, 
cursuri de formare, cursuri postuniversitare, iar la nivelul școlii se desfășoară permanent 
activități de informare la nivelul fiecărei comisii metodice și interdisciplinare. 
Personalul nedidactic și didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, absolut 
necesară a procesului instructiv-educativ, contribuind la desfășurarea optimă a activității 
didactice și având competențele necesare, specifice postului pe care le îmbunătățesc 
continuu, cu implicare și responsabilitate. 
Deficiențe: 
-lipsa de interes a unor cadre didactice pentru aplicarea învățământului centrat pe elev; 
-plafonarea unor cadre didactice apropiate de vârsta pensionării; 
-slaba motivare a cadrelor didacice; 
-costurile ridicate ale cursurilor de perfecționare și materiale informative; 
-20% din cadrele didactice nu au competențe de operare pe calculator. 
        
 

   
 

 
FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 
      Pornind de la componenţa comisiilor metodice, majoritatea având profesori tineri şi 
foarte tineri (debutanţi) s-a considerat necesară o activitate de formare şi iniţiere a 
acestora în problemele de bază ale teoriei şi practicii învăţării, ale cunoaşterii 
competenţelor ce trebuie formate pentru eficientizarea actului didactic, pentru înţelegerea 
acestuia din perspectiva teoretică şi, mai ales, din cea practică. La toate catedrele s-au 
dezbătut teme privind îmbunătăţirea calităţii şi modernizării procesului instructiv-
educativ. 
 Ca în orice alt domeniu de activitate, și în învățământ este reală nevoie de perfecționare și 
formare continuă, cu atât mai mult cu cât teoriile legate de psihologia copilului, de 
pedagogie și metodica predării diferitelor discipline evoluează atât de repede, părerile se 
schimbă de la un an la altul. Cercetările în domeniile amintite sunt tot mai numeroase și 
scot la iveală importanța unei abordări corecte din care să aibă de câștigat atât elevul cât și 
profesorul. Prin participarea la diferite cursuri de formare, cadrele didactice au 
oportunitatea de a fi la curent cu noile opinii și metode, de a se informa despre cum să 
relaționeze mai optim cu elevii și chiar cu părinții.  
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                                  SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC (IPT)   

      

Lic  
Tehnologic 

Hîrlău  
  
  

Număr cadre didactice 
· An școlar 

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

2017-
2018 

Numar profesori din IPT debutanți 10 8 9 8 

Număr profesori din IPT care au dobandit 
definitivarea in invatamant 

8 3 1 0 

Număr profesori din IPT grd. II 13 13 14 15 

Număr profesori din IPT grd. I 25 25 27 28 

 Lic 
Tehnologic  

Hîrlău 
  
  
  
  
  

NUMĂR TOTAL PROFESORI din IPT 56 49 51 51 

Număr maistri instructori debutanti 8 8 8 8 

Număr maiștri instructori care au dobandit 
definitivarea in invatamant 

0 0 0 0 

Număr maiștri instructori grd. II 3 3 3 3 

Număr maiștri instructori grd. I 8 8 8 8 

NUMĂR TOTAL MAISTRI 
INSTRUCTORI 

19 19 19 19 
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2.2.6.Calificări și curriculum 

 
     Liceul Tehnologic Hîrlău pregăteşte elevi în diferite domenii, aria de pregătire fiind 
diversă: mecanică, construcţii şi lucrări publice, prelucrarea lemnului, turism şi 
alimentaţie, industrie alimentară, industrie textilă şi pielărie. 
Pentru anul școlar 2018/2019, s-a realizat un plan de școlarizare, care a avut ca obiective: 

 Identificarea opțiunilor elevilor pentru specializările din învățămîntul 
profesional și liceal; 

 Identificarea agenților economici din zonă și a tendințelor locale de dezvoltare 
pe diferite domenii; 

 Realizarea ofertei educaționale în corelație cu necesită-țile identificate; 
 Informarea elevilor și părinților cu privire la serviciile și produsele oferite de 

școală. S-a ţinut seama în alegerea specializărilor de resursele umane şi 
materiale ale şcolii, iar decizia a fost luată împreună cu reprezentanţii 
Consiliului Local şi ai agenţilor economici. Proiectul  planului de şcolarizare a 
fost  realizat având în vedere gradul de adaptare  la nevoile de dezvoltare socio-
economică la nivel local şi prevederile PLAI. 

 TABEL NOMINAL CUPRINZÂND CLASELE ȘI DIRIGINȚII2018/2019 

clasa a –IX –a liceu tehnologic 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de pregătire de  
bază 

Clasa diriginte 

1. Industrie textilă și pielărie 9A Savin Angela 
2. 
 

Mecanică 9B Rădeanu Oana 

3. Industrie alimentară 9C Roiu Lăcrămioara 
 clasa a –IX –a învățământ profesional  cu durata de 3 ani 

4. Industrie textilă și pielărie 9D Hortopan Delia 
5. Mecanică/mec auto 9E Coman Dan 
6.    Fabricarea prod. din lemn 9F Petriei Lucica 
7.       Construcții, instalații și  

lucrări publice/dulgher-
tâmplar-parchetar 

9G Mitocariu Adriana 

8.    Turism și alimentație    
 

9H Hriscu Dumitru 

9.       Construcții, instalații și  
lucrări publice/zugrav, 

ipsosar, vopsitor, tapetar 

9I Coșmincu Iulia 

10. Mecanică/mec auto 9J Nechifor Magda 
  

clasa a –X –a liceu tehnologic 
Nr.crt. Domeniul de pregătire de bază Clasa diriginte 

11. Industrie textilă și pielărie 10A Roșu Corina 
12.       Construcții, instalații și  

lucrări publice 
10B Vulpe Monica 

13.    Turism și alimentație    10C Gheorghiescu 
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Rodica 
clasa a –X –a învățământ profesional  cu durata de 3 ani 

14. Industrie textilă și pielărie 10D Andronic Mariana 
15. Mecanică/mecanic auto 10E Scurtu Mirabela 
16. Mecanică/lăcătuș mecanic 

prestări servicii 
10F Marțîn Gabriel 

17. Fabricarea produselor din lemn 10G Chițescu Gabriela 
18. Construcții, instalații și lucrări 

publice 
10H Lefter Olivia 

19. Turism și alimentație 10I Budu Ioana 
20. Industrie alimentară 10J Poșișnicu Daniela 

clasa a –XI –a liceu tehnologic 
21. Industrie textilă și pielărie 11A Neghină Angelica 
22. Mecanică 11B Agache Mihai 

clasa a – XI –a învățământ profesional cu durata de 3 ani 
23. Industrie textilă și pielărie 11C Mătase Gheorghina 

24. Mecanică/ lăcătuș mecanic 
prestări servicii 

11D Haldan Constantin 

25. Fabricarea produselor din lemn 11E Acasandrei Ionuț 
26. Construcții, instalații și lucrări 

publice 
11F Pavel Dumitru 

27. Construcții, instalații și lucrări 
publice 

11G Păduraru Mihaela 

28. Turism și alimentație 11H Unciuleac Elena 
29. Turism și alimentație 11I Acasandrei Ionela 
30. Industrie alimentară 11J Voinescu Anca 
31. Industrie alimentară 11K Caia Maria 

clasa a – XII –a liceu tehnologic 
32. Industrie textilă și pielărie 12A Stanciu Benonica 
33. Mecanică 12B Cristea Adrian 
34. Construcții, instalații și lucrări 

publice 
12C Bejenaru Gheorghe 

35. Turism și alimentație 12D Macovei Cristina 
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2.2.7.Parteneriate şi colaborare 
       
      Pentru  creşterea calităţii procesului de învăţământ, a rolului şcolii în societate se 
impune o colaborare cât mai accentuată cu toţi factorii implicaţi în educaţie. 
                  În activitatea sa, Liceul Tehnologic Hîrlău colaborează cu diferiţi parteneri: 
-Primăria şi Consiliul Local Hîrlău; 
-O.N.G.-uri şi fundaţii non-profit: GRUPUL EDUCATIVA, FUNDATIA ECOLOGICA, 
SOCIETATEA CULTURALA PETRU RARES HIRLAU, MUZEUL ETNOGRAFIC AL 
MOLDOVEI 
-Poliţia oraşului Hîrlău; -Jandarmeria Hîrlău; -Biserica 
-Casa Corpului Didactic Iaşi; 
-Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi; 
-Univ. P. Andrei Iasi, Lic. Teoretic M. EMINESCU Birlad,  
-agenţi economici.(vezi ANEXA 8) 
 
         Parteneriate cu agenții economici 
         Nevoia de racordare a educației la cerințele și exigențele societății contemporane 
impune dezvoltarea parteneriatului dintre școaqlă și agenții economici din zona Hîrlău, 
având ca obiective stabilirea unui echilibru între cererea și oferta educațională, 
valorificarea experienței în domeniu pentru formarea deprinderilor practice ale elevilor și 
integrarea socio-profesională a absolvenților. 
Au fost încheiate convenții de colaborare cu agenții economici(vezi Anexa 5) 
Sunt asigurate condiţii de pregătire pentru elevi pentru locurile de muncă specializate de 
pe fluxul tehnologic al agentului economic. 
        Atelierele din şcoală au fost dotate cu utilaje obţinute prin donaţii de la agenţii 
economici. 
       Elaborarea CDL-urilor se face în parteneriat cu agenţii economici în funcţie de 
nevoile acestora. 
    Realizarea unor proiecte de finanţare externă –Phare 2004-2006, a unor proiecte în 
parteneriat cu diferiţi colaboratori. 
   
        Parteneriate cu autoritățile locale 
        Parteneriatul cu autoritățile locale s-a accentuat bazându-se pe reciprocitatea 
intereselor, sprijin și nu s-a rezumat doar la aspectele financiare. 
Au fost realizate activități ân parteneriat cu autoritățile locale, cum ar fi: sărbătorirea unor 
zile istorice,zilele oraşului,organizarea unor competiţii sportive, participare la  curatenia și 
igienizarea orașului-Let s Do it! 
      Monitorizarea activităţii şcolii este realizată şi prin cooptarea reprezentanţilor 
Primăriei şi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii. Oferta 
educațională este elaborată în parteneriat cu Consiliul Local care studiază âmpreună cu 
AJOFM tendințele actuale de pe piața forței de muncă și urmărește corelarea lor cu 
meseriile și specializările propuse de școală. 
 
        Parteneriatul cu părinții 
         În componenţa Consiliului de Administraţie al şcolii sunt și reprezentanți ai 
părinților. 
Nu toţi părinţii sunt receptivi la problemele şcolii şi nu sunt interesaţi de elevi, aceasta 
datorându-se şi situaţiei financiare precare. S-a constituit Consiliul Reprezentativ al 
Părinţilor. 
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Consiliul reprezentativ al părinţilor. Proiecte concrete desfăşurate, rezultate 
obţinute, direcţii de acţiune 
1Consolidarea parteneriatului educaţional părinţi – şcoală – comunitate şi 
responsabilizarea celor implicaţi în vederea creşterii calităţii educaţiei:  
– Cunoaşterea misiunii liceului, a viziunii şi realizarea obiectivelor propuse pentru 
satisfacerea aşteptărilor beneficiarilor;  
– Cunoaşterea proiectelor educaţionale derulate la nivelul liceului, a rezultatelor elevilor 
obţinute la Examenul de Bacalaureat, la olimpiade şcolare, sesiuni de comunicări, alte 
concursuri desfăşurate la nivel local, judeţean şi naţional; 
 – Dezvoltarea relaţiei dintre părinţi-şcoală-comunitate prin atragerea părţilor implicate în 
cunoaşsoluţionarea problemelor specifice liceului. 
 
2. Iniţierea, implicarea şi coordonarea de către părinţi a unor activităţi 
extracurriculare sau educative:  
-Colaborarea între părinţi şi conducerea liceului, cadrele didactice, elevi, Consiliul 
elevilor şi alţi membri ai comunităţii şcolare şi locale, organizaţii, fundaţii sau asociaţii în 
privinţa organizării şi participării în cadrul unor activităţi, cum ar fi Zilele şcolii, 
Programul Naţional „Şcoala altfel”, festivităţi de premiere a elevilor performeri, acţiunu 
voluntariat  
 
3.Promovarea corectă a imaginii liceului în cadrul comunităţii: 
 – Cunoaşterea şi informarea corectă a comunităţii despre activitatea şi realizările liceului; 
– Dezvoltarea relaţiilor cu alţi parteneri interesaţi în vederea susţinerii unor activităţi 
specifice de promovare instituţională reciprocă: universităţi ieşene, alte institutii de 
învăţământ superior. 
 
4.Orientarea şcolară şi profesională pe piaţa muncii autohtone şi europene:  
-Colaborarea părinţilor cu diriginţii, consilierul şcolar, profesorii şi alţi membri ai 
comunităţii în vederea implicării şi participării în cadrul activităţilor specifice de orientare 
şcolară şi profesională;  
- Cunoaşterea aptitudinilor sau competenţelor necesare diferitelor profesii de pe piaţa 
muncii pentru o alegere adecvata. 
 
5. Asigurarea securităţii şi protecţiei elevilor, a personalului didactic şi nedidactic al 
liceului prin serviciile firmei de pază şi a altor instituţii abilitate:  
-Susţinerea financiară pentru serviciul de pază;  
-Colaborarea între părinţi, diriginţi şi profesori cu alte instituţii specifice (Poliţie, 
Jandarmerie ş.a.) şi derularea unor activităţi specifice, în vederea prevenirii 
comportamentului violent sau deviant. 
 

Ca și o concluzie, pentru îmbunătățirea calității actului didactic, a imaginii 
școlii, pentru creșterea procentului de promovabilitate la examenele naționale, 
pentru inserția unui numaă cât mai mare de absolvenți pe piața muncii, se impun 
următoarele măsuri: 

 
1-acordarea unei atenţii deosebite aspectului evaluativ al actului didactic, 

îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele alternative, înregistarea rezulattelor, stabilirea 
unor măsuri ameliorative, în vederea eficientizării învăţării; 
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2-extinderea parteneriatelor cu ONG-urile în realizarea programelor 
educaţionale de prevenire a consumului de droguri, a traficului de fiinţe umane, a 
delincvenţei juvenile; 
          3-Reducerea ratei abandonului şcolar. 

     4-Aplicarea unor noi metode de predare-învăţare şi generalizarea învăţării centrate 
pe elev. 
     5-Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, perfecţionare, 
pentru a contribui la creşerea calităţii actului didactic. 
     6-Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul 
concurenţional, pentru a se forma tineri competitivi în spaţiul european. 

          7-Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin redimensionarea 
managementului şcolii şi raportarea permanentă la politicile educaţionale, la cerinţele 
societăţii şi la standardele europene. 

     8-Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în lecţii, astfel încât la finalizarea 
şcolii, elevul să poată utiliza calculatorul. 
     9- ccesarea de fonduri nerambursabile de tip POS-DRU. 
 

Măsuri: 
*Monitorizarea strictă a frecvenţei la ore a elevilor şi implementarea unor măsuri de 
combatere a absenteismului 
*Punerea accentului pe învăţământ formativ şi utilizarea strategiilor didactice moderne de 
predare. 
* Identificarea elevilor care întâmpină dificultăţi de învatare si aplicare instruirii 
diferenţiate în cadrul orelor de curs şi instruire practică. 
 *Acordarea unei atenţii deosebite pentru pregătirea elevilor pentru examenul de 
Bacalaureat . 
* Aplicarea de chestionare elevilor, părinţilor, agenţilor economici pentru stabilirea 
satisfacţiei clienţilor. 
* Acordarea unei atenţii deosebite aspectului calitativ al actului didactic, îmbinarea 
metodelor tradiţionale cu cele alternative, înregistrarea rezultatelor, stabilirea unor măsuri 
ameliorative în vederea eficientizării procesului în structuri educative. 
 *Completarea tuturor documentelor şcolare conform legislaţiei şcolare în vigoare. 
*Creştere rolului evaluarii si autoevaluarii elevului in scopul constientizarii nivelului sau 
de achizitii si a progresului sau a regresului pe care acesta l-a facut.  Implicarea elevilor in 
activitati extracuricculare. 
*Realizarea unor programe de pregatire ale elevilor in vederea obtinerii unor rezultate 
satisfacatioare ata la clasa cat si la examenele nationale  Identificare posibilitatilor de 
realizare a unor proiecte educative cu finatare extrabugetara 
*Intensificarea acţiunilor de colaborarea cu Asociaţiei Părinţilor, Poliţia, Primăria, 
C.J.R.A.E, în vederea reducerii absentismului şi prevenirii abandonului şcolar. 
*Extinderea parteneriatelor cu ONG-urile în realizarea programelor educaţionale de 
prevenire a consumului de droguri, a traficului de fiinţe umane, consumului de tutun, 
alcool, a delicvenţei juvenile şi prevenirea actelor de violenţă.   
*Respectarea regimului de completare a documentelor şcolare şi a actelor de studii. 
* Ameliorarea calităţii actului didactic prin recomandările făcute cadrelor didactice 
inspectate (de a participa la stagiile de perfecţionare) formare organizată de CCD în 
colaborare cu I.S.J Iaşi şi universităţi.  
* Intensificarea demersurilor pe lângă forurile competente (Primărie, Minister, ISJ) în 
vederea obţinerii fondurilor necesare pentru: RK –corp B, amenjare curte interioara 
corpA, amenajare teren de sport. 
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2.2.8.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Surse şi capacitatea potenţială de finanţare 
                                         
Principalele surse de finanţare ale şcolii sunt: 
 Finanţare de la bugetul local; 
  Finanţare-buget republican; 
  Venituri proprii. 
 

              Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli este elaborat la timp, pe surse de 
finantare. Prioritatile sunt stabilite si aprobate în Consiliul de Administratie, în functie de 
fondurile alocate. 
Programul de achizitii publice este intocmit de către serviciul contabilitate, conform legii. 
In cheltuirea fondurilor alocate se iau in considerare prioritățile școlii. 
Proiectul de venituri şi cheltuieli, Programul de achiziţii publie au fost elaborate în 
conformitate cu L500/2002, L273/2006, OUG 34/2006. 
Repartizarea fondurilor alocate s-a efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
repartiţie aprobată de Consiliul de Administraţie al şcolii.  
» La nivelul şcolii, prin decizii interne, s-au numit şi funcţionează: comisia de recepţie a 
bunurilor materiale, dec. Nr.91/06.10.2017 şi comisia de inventariere a patrimoniului 
şcolii, dec. nr. 93/06.10.2017. Acestea şi-au desfăşurat activitatea conform legilor în 
vigoare.  
 
               Burse școlare. Exista la nivelul școlii comisii responsabile cu acordarea 
burselor profesionale si burselor ”Bani de liceu”. In anul şcolar 2018/2019, în luna 
septembrie 2018 au fost    888 elevi beneficiari de bursa: 

 -243 elevi“Bani de liceu”,  
 -639 elevi-bursă profesională,  
-6 elevi cu bursă socială. 

                Încadrarea in bugetul aprobat al unităţii de învăţământ. Execuţia bugetară 
s-a realizat în conformitate cu L500/2002, L273/2006. 
» Resursele financiare repartizate de către Consiliul Local Hîrlău au fost cheltuite 
conform priorităţilor şcolii(cheltuieli curente: gaz metan, energie electrică, telefon, apă-
canal, salubritate), plata salarii, burse. 
Resurse extrabugetare-13218ron. 
O sursă de venit extrabugetar este provenită din activităţi desfăşurate cu elevii la orele de 
instruire practică(micro-producţie la turism-alimentaţie, prelucrarea lemnului, industrie 
textilă şi pielărie) și din închirierea spațiilor. 
BUGETUL ALOCAT PENTRU CHELTUIELI MATERIALE  ESTE IN SUMA DE  
-436,05 mii lei-bugetul  PENTRU TRIM. I,II SI III 
-5886,35 mii lei-bugetul de stat-trim I, II,III 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

120 
 

CHELTUIELI EFECTUATE LA DATA DE 30.11.2019:                                          
LEI 
APA CANAL SALUBRITATE 19894 
POSTA TELECOMUNICATII 18064 
ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU 
INTRETINERE SI FUNCTIONARE 

78112 

REPARATII CURENTE 33944 
OBIECTE DE INVENTAR 64822 
DEPLASARI 13024 
PREGATIRE PROFESIONALA 10952 
INCALZIT,ILUMINAT 78505 
BURSE SOCIALE 1440 
FURNITURI DE BIROU 7383 
MATERIALE CURATENIE 7312 
MATERIALE CU CARACTER 
FUNCTIONABIL 

4528 

NAVETA CADRE DIDACTICE 54748 
 

CHELTUIELI BUGET DE STAT 
    LEI                                                                                                                          
DENUMIRE CHELTUIALA SUMA 
NAVETA ELEVI 35478 
BURSE 1008581 
TOTAL 1044059 
 
 
VENITURI PROPRII              13218 
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2.3. Analiza SWOT 
 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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-Cea mai complexă ofertă 

educaţională, Liceul Tehnologic fiind 

singura instituţie de acest gen din zona 

Hîrlău. 

-Existența claselor pentru toate 

domeniile de pregătire:mecanică, 

industrie textilă și pielărie, construcții, 

turism și alimentație, de nivel 3 și 4. 

-Existenta unei clase pentru 

învăţămîntul liceal seral, cl a Xi-a, 

dîndu-se posibilitate absolventilor de 

învăţămînt profesional să continue 

studiile; 

-Un parteneriat  cu angajatorii din 

zonă, cu agenţia locală AJOFM, 

comunitatea locală, ISJ, diferite 

instituţii din zonă(Poliţie, Casa de 

Cultură, Biserică). 

-Bună colaborare cu agenții economici 

din zonă pentru efectuarea orelor de 

instruire practică; 

-număr mare de elevi navetisti, ceea ce 

determină o implicare mai slabă în viața 

comunității; 

-lipsa fondurilor pentru pentru 

acordasrea burselor elevilor cu merite 

deosebite; 
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-Plasarea învățării ca proces 

fundamental în centrul demersurilor 

școlii; 

- CDL-uri sunt realizate în parteneriat 

cu agenţii economici; 

-ofertă educațională complexă; 

-folosirea metodelor centrate pe elev; 

-strategiile didactice adaptate în funcție 

de particularitățile de vârstă și nevoile 

elevilor; 

-aplicarea noului sistem de evaluare pe 

baza standardelor educaționale; 

-proiectarea corectă și la timp a 

activităților pe discipline; 

-învățarea diferențiată; 

-Program special de pregătire cu elevii 

claselor terminale, în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat. 

-Un numar de 38% din absolvenţi 

angajaţi pe piaţa muncii, 32%restul 

continuând studiile în învăţământul 

superior. 

 

-Oferta redusă de soft-uri educaționale; 

-slaba pregătire a elevilor proveniți de la 

învățământul gimnazial,  ceea ce 

determină  la unele cadre didactice 

dificultăţi în abordarea unor metode 

modrene 

-derularea activităţii în două schimburi, 

ceea ce determina un randament mai 

scăzut la unii elevi 
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-Interesul cadrelor didactice pentru 

participarea la cursuri de perfecţionare. 

-Număr mare de cadre didactice care 

au gradele didactice I și II. 

-Cadre didactice dispuse să lucreze în 

conformitate cu nevoile școlii; 

-Colectiv unit; 

- Condiţii optime pentru desfăşurarea 

activităţilor instructiv-educative; 

-Desfășurarea unor programe de 

perfecționare, a unor proiecte în 

colaborare cu ONG-uri, fundații, 

universități; 

-Personal didactic auxiliar cu o bună 

pregătire profesională; 

-Existența  psihopedagogului școlar. 

 

 

 

 

-Migraţia cadrelor didactice  titulare spre 

reşedinţa de judeţ, datorită costului 

ridicat al navetei; 

-Lipsa de continuitate a personalului 

didactic repartizat şcolii. 

-conservatorismul unor cadre didactice 

față de noutăți; 

-lipsa de motivație a învățării la mulți 

dintre elevi; 

-Comunicare slabă elevi-părinți; 

-neimplicarea părinţilor în viaţa şcolii. 
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- Includerea şcolii în programul de 

reabilitare Phare Tvet 2004-2006; 

-Existența a două corpuri de clădire: 

CORP A-anul construcţiei 2006 -8 

săli de clasă + birouri + cancelarie-

clădire construită prin Banca 

Mondială-valoare 7 miliarde lei; 

 -CORP D- 7 ateliere + 

laboratoare-clădire construită prin 

Programul Phare-Tvet 2004/2006-

coeziune economică şi socială-

267000 euro; 

-Existenţa a 2 laboratoare de 

informatică dotate cu echipamente IT. 

- Echipamentele de bază  şi 

specializate pentru dotarea atelierelor 

şi laboratoarelor  prin Programul 

Phare-Tvet sunt în valoare de -

355.888EURO 

-16 săli de clasă, din care 12 săli sunt 

dotate cu mobilier nou; 

-2 laboratoare de informatică cu 52 de 

calculatoare conectate la internet 

-Echipamente şi utilaje: 

 Echipamente 

tehnologice(maşini, utilaje); 

 Echipamente de birotică; 

 Echipamente de protecţia 

muncii; 

 Materiale şi mijloace didactice 

pentru desfăşurarea orelor de 

chimie, fizică, biologie, 

matematică; 

 Echipamente specifice pentru 

desfăşurarea orelor de educaţie 

fizică; 

 Echipamente IT-prin 

programul Phare

-starea fizică necorespunzătoare a 

corpului B, construit în anul 1888; 

-imposibilitatea construirii unei săli de 

sport din cauza nealocării fondurilor; 
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OPORTUNITĂȚI 

 

-Consilierea și orientarea profesională 

a elevilor prin înființarea cabinetului 

psihopedagogic; 

-Derularea unor activități pentru elevii 

cu nevoi speciale; 

-Antrenarea elevilor problemă în 

activități extrașcolare; 

-Se preconizează o creştere a 

numărului de cereri de calificări nivel 

4; 

- 

 

AMENINȚĂRI 

 

-Lipsa motivației învățării datorită 

influenței negatice a internetului, 

”străzii”; 

-Situația materială precară a unor familii 

pentru care întreținerea elevilor la școală 

este dificilă; 

-reducerea polulației școlare; 

-neimplicarea părinților în viața școlii  

- Se estimează că numărul tinerilor cu 

vârste între 14 şi 19 ani va scăde în 

ultimii 10 ani 

- Slaba motivare financiară a cadrelor 

didactice favorizează orientarea 

specialiştilor spre alte domenii. 

-Lipsa de informaţii privind evoluţia 

sigură a pieţei muncii. 

-Lipsa unor locuri de muncă motivate 

financiar 

-61% dintre părinții elevilor sunt plecați 

în străinătate 
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-Existenţa PRAI şi PLAI care definesc 

politicile de planificare strategică a 

ofertei de formare profesională prin 

învăţământul profesional şi tehnic; 

-Existența unor programe eleborate de 

MEN, privind informatizarea 

procesului didactic; 

-Conform analizei realizată în cadrul 

PRAI şi PLAI, pentru regiunea Iaşi, 

zona Hîrlău, pe viitor se vor dezvolta 

cu prioritate domeniile agricultură, 

comerţ şi servicii, turism şi alimentaţie. 

-slaba motivare materială a cadrelor 

didactice care favorizează migrarea spre 

alte domenii; 

- elevii admisi la liceu, cu notele de la 

evaluarea națională sub 5, au foarte mari 

lacune; 

-lipsa de coerență a unor componente ale 

ofertei de curriculum național care pun 

un accent prea mare pe informații; 
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-Utilizarea tehnologiei informaționale 

pentru pregătirea elevilor; 

-Existența echipamentelor specializate 

pentru domeniile de pregătire: turism și 

alimentație, industrie textilă și pielărie, 

echipamente PHARE; 

-Dotarea școlii cu un autoturism Logan 

și posibilitatea autorizării pentru școală 

pentru obținerea permisului-categoria 

B 

-Costul ridicat al materialelor necesare 

pentru efectuarea orelor de instruire 

practică; 
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 - Posibilitatea obţinerii unor venituri 

extrabugetare; 

- Lipsa de interes a unor agenţi 

economici pentru activităţile realizate de 

şcoală; 

-Preferința unor agenți economici de a 

angaja muncitori necalificați cu salarii 

minime, în defavoarea angajării celor 

calificați; 
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2.4.Rezumatul principalelor aspecte ce necesită dezvoltare 
 

          Începând cu anul şcolar 2012-2013, învăţământul profesional şi tehnic a fost 
revizuit, ca urmare a unei viziuni asupa finalităţilor educaţiei şi formării profesionale, în 
perspectiva creşterii contribuţiei la dezvoltarea societăţii şi economiei bazate pe 
cunoaştere. Astfel, învățământul profesional este finanțat atât cu ajutorul resurselor de la 
bugetul de stat, cât și prin program finanțat de Uniunea Europeană.(proiectul ”Alegeți 
drumul”).  
         O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care presupune 
competenţe din partea celor angajaţi. Astfel se urmăreşte ca absolvenţii învăţământului 
tehnic să dobândeacă la finalul şcolii competenţe care să le permită o integrare socio-
profesională în societate, să acceadă mai uşor pe piaţa muncii. 
Structura învăţământului profesional şi tehnic 

 
 
 
           Pentru realizarea acestor obiective, unitatea noastră şcolară şi-a propus o serie de 
măsuri care vizează: 
 

 Asigurarea si promovarea calitatii serviciilor educationale. 
 Dezvoltarea capacităţii scolii privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor 

educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, sistemul de 
management al calităţii. 
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 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 
comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale.  

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

 Implicarea scolii  în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul european 
 Reducerea ratei abandonului şcolar. 
 Dezvoltarea reţelei de orientare şi consiliere. 
 Creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor cu minim 25% în 

anul 2025 față de anul 2016. 
 Aplicarea unor noi metode de predare-învăţare şi generalizarea învăţării centrate 

pe elev. 
 Participarea continuă a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, 

perfecţionare, pentru a contribui la creşerea calităţii actului didactic. 
 Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul 

concurenţional, pentru a se forma tineri competitivi în spaţiul euopean. 
 Promovarea imaginii şcolii în societate prin redimensionarea managementului 

şcolii şi raportarea permanentă la politicile educaţionale, la cerinţele societăţii şi la 
standardele europene. 

 Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat și continurea 
studiilor absolvenților. 

 Pregătirea elevilor pentru performanță, pentru participarea acestora la olimpiade și 
concursuri. 

 Extinderea parteneriatului cu toţi agenţii economici din zona Hîrlău pentru 
asigurarea locurilor de instruire practică, dar şi pentru angajarea celor mai 
competenţi absolvenţi.    

 Dezvoltarea parteneriatului cu părinții, atragerea acestora în viața școlii. 
 Derularea unor proiecte în care sunt implicați părinții. 
 Atragerea reprezentanților comunității în procesul de identificare a soluțiilor 

problemelor cu care se confruntă școala. 
 Dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu utilaje şi echipamente moderne, utilizarea 

acestor echipamente de către toate cadrele didactice 
 Demersuri pentru obţinerea de fonduri necesare pentru RK-corp B şi construcţie 

sală de sport/amenajare teren de sport. 
 Amenajarea  curții interioare. 
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                              LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU 
                          Str. Mihai Eminescu nr. 14 
                          Tel/fax.: 0232/722010 
                          Email: licth.hirlau@yahoo.com 
                           http://www.lic-th.ro 
                                                                                    

                
        
          Planul operațional pentru anul școlar 2019/2020 cuprinde acțiunile care vor fi 
întreprinse de tot personalul școlii pentru a atinge obiectivele și țintele propuse. Au fost 
stabilite următoarele direcții de acțiune: 
  
   DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 
 

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  
• Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului curriculum în vederea 
dezvoltării competenţelor-cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale 

 • Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale ( a XII-a) . 

• Monitorizarea implementării noilor programe şcolare la toate nivelurile şi disciplinele de 
învăţământ, precum şi a noilor manuale  

• Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţilor de învăţământ şi la  
nevoile educaţionale ale elevilor/copiilor/ comunităţii locale, prin promovarea Curriculum-
ului în dezvoltare locală  

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

• Crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului 
şi managementului şcolii prin implementarea de sisteme  
informatice de suport.  
 

II. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale  
• Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă  şcolară la educaţie, inclusiv a celor din 
zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare;  
•Diminuarea abandonului scolar prin implementarea de programe educaționale şi de 
formare a cadrelor didactice  
• Diversificarea şi flexibilizarea ofertelor educaţionale în funcţie de nevoile şi interesele 
beneficiarilor.  
•  Reorganizarea şi recredibilizarea învăţământului tehnic şi profesional, prin dezvoltarea 
parteneriatului între instituţiile şcolare şi mediul de afaceri, explorarea oportunităţilor oferite 
de învăţământul dual 
 
•Promovarea și eficientizarea serviciilor educaționale pentru elevii cu cerințe speciale 
Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică pentru toate categoriile de 
benficiari  
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• Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii care provin din medii 
socio-economice defavorizate şi pentru copiii cu cerinţe educaţionale, în contextul educaţiei 
incluzive . Dezvoltarea programelor educaţionale adresate grupurilor de risc, 
 

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 
• Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini 
înalte, prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite 
obţinute  

•Asigurarea conditiilor optime pentru organizarea concursurilor şcolare. 

 
IV. Dezvoltarea autonomiei prin responsabilizarea şi întărirea rolului 

managementului şcolii  
• Dezvoltarea unei oferte educaţionale corelate cu specificul comunităţilor locale/regionale 
şi cu piaţa muncii, în general  

• Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea 
locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii, cu educaţia, în general; 
formarea reprezentanților autorităților locale pentru asumarea acestor atribuţii  

• Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, explorarea oportunităților 
învățământului dual -Implementarea descentralizării școlii 
 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din școală 
• Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţiile curente şi speciale  
• Sprijinirea cadrelor debutante/necalificate din mediul în procesul formării inițiale și 
continue. 
• Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice 
desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional  
• Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea 
iniţială şi continuă pentru cariera didactică  
• Colaborarea I.S.J. – C.C.D. şi susţinerea creşterii rolului C.C.D. în formarea continuă, ca 
principal furnizor/ ofertant, în acord cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice  
 

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru 
elevi  

• Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale 
comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale  
• Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor 
cheie, al dezvoltării antreprenoriatului / civismului, voluntariatului, multiculturalismului, 
într-o societate complexă, dinamică  
•  Creșterea rolului instituțiilor partenere în educația elevilor 
 • Dezvoltarea unor strategii educaţionale specifice în vederea diminuării situaţiilor de 
violenţă în şcoli  
 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
• Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor 
•Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare socio-culturală pozitivă a tuturor 
actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională (implicarea 
comunităţii locale) 
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• Accentuarea rolului activ al şcolii ca centru de informare în domeniul educaţiei şi de 
formare a adulţilor/ partenerilor educaţionali- Identificarea şi implementarea celor mai 
eficiente strategii de formare a adulţilor  
•Monitorizarea inserției absolvenților 
 
VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  
• Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor educaţionale la 
nivelul unităţilor şcolare  
• Iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea proiectelor europene 
• Asigurarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a infrastructurii şi echipamentelor, inclusiv 
a sustenabilităţii, mentenanţei şi suportului TIC 
•Demersuri pentru obţinerea de fonduri necesare pentru RK-corp B şi construcţie sală de 
sport/amenajare teren de sport. 
              
           În anul şcolar 2019-2020, prioritatile şcolii vor fi:  
creșterea calității actului didactic,  
creșterea procentului de promovabilitate la examenele naționale 
reducerea absenteismului şcolar. 
           Evaluarea elevilor reprezintă o altă prioritate . Ea trebuie să fie unitară, obiectivă şi 
corectă. Rezultatele evaluării la clasă trebuie să se coreleze cu evaluarea la examenele 
naţionale. Vom avea evaluări inițiale și apoi evaluări la final de semestru și an școlar. 
Rezultatele vor fi comunicate elevilor și părinților, iar cadrele didactice vor  propune planuri 
de remediere pentru fiecare elev. Scopul evaluărilor nu este de a ierarhiza elevii, ci de a 
optimiza învățarea și de a stabili planurile cele mai adecvate pentru fiecare elev în parte. 

 
ŢINTE STRATEGICE 

 
       Pentru punerea in practica a directiilor de actiune si realizarea obiectivelor propuse , se 
vor urmari urmatoarele ținte strategice:  
 
►Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale la Liceul Tehnologic Hîrlău 

►Sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor. 

►Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale. 

►Eficientizarea procesului de învăţământ prin diversificarea ofertei educaţionale 

curriculare şi extracurriculare  

► Reducerea absenteismului școlar. 

►Creșterea șanselor de reușită socială și profesională a absolvenților. 

►Formarea și dezvoltarea profesională continuă a  resursei umane.  

►Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin participarea la programe şi proiecte educative de cooperare 

internaţională si participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea 

îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare. 
►Dezvoltarea parteneriatelor cu părinții, comunitatea locală, agenti economici, ONG-uri, 

instituții de cultură, instituții de învățământ. 

► Promovarea diversitatii si interculturalitatii.  

 
 
 
 
 



132 
 

I. ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU 
             Context:  
               Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare minuţioasă a actului educational. Pentru 
realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, trebuie încurajat spre folosirea metodelor moderne de învăţare, 
spre monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri. Menţinerea standardelor de  calitate în formarea 
profesională cuprinde măsuri luate asupra procesului de formare aşa încât el sa poată fi adaptat, în funcţie de calitatea elevilor intraţi în formare profesională şi să asigure, la 
absolvire, competenţele minimale specifice calificării.  
              Proiectarea unui învăţământ modern şi eficient presupune o foarte buna pregătire profesională a cadrelor didactice acestea trebuie sa-şi actualizeze mereu  informaţiile 
deoarece, pentru a asigura lumii de mâine cunoştinţele şi deprinderile necesare profesorii trebuie să răspundă de furnizarea şi dezvoltarea conţinutului informaţional adecvat şi în 
plus să fie capabili să gestioneze situaţiile tipice, sa stăpâneasca metode de cunoaştere şi dezvoltare personală. 
             Tinte: 
Asigurarea unor servicii de calitate pentru toti elevii. 
Asigurarea accesului tuturor elevilor la educație prin eliminarea discriminării și segregării-acordare de burse, ajutoare financiare elevilor defavorizati 
Reducerea absenteismului școlar. 
Cresterea precentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat prin efectuarea orelor de pregatire suplimentară.(implementarea ROSE) 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1.  Dezvoltarea 
capacităţii scolii 
privind asigurarea şi 
evaluarea calităţii 
serviciilor 
educaţionale oferite 
prin Comisia de 
Evaluare și 
Asigurare a Calității, 
sistemul de 
management al 
calităţii);  

-Revizuirea componenţei Comisiei 
pentru evaluarea și asigurarea 
calităţii. 
-Monitorizarea activităţii Comisiei 
pentru asigurarea Calităţii. 
-Diversificarea practicilor didactice 
din perspectiva centrării activităţilor 
pe elevi şi nevoile educaţionale. 
-Evaluarea serviciilor  
educaționale la nivelul școlii,  
chestionare de satisfacție a  
beneficiarilor educației 
 
 

-septembrie 
2019 
 
 
-permanent 
 
 
 
 
 
-cf planului 
de activităţi 

-Director,  
-Autorităţi locale 
- membrii CEAC 
 

ISJ 
ARACIP 
 

-surse proprii 
pentru 
consumabile 
Si perfecționare 

Nr. de rapoarte de 
autoevaluare 
elaborate corect şi 
realist 
Existența  
manualului  
calității,  
procedurile  
corespunzătoare și  
a planului de  
îmbunătățire 
Răspunsuri la 
chestionare 
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2. Creșterea calității 
educației în școală. 

-Aplicarea corectă conform  
legislației în vigoare a planurilor  
cadru și programelor în vigoare  
pentru toate clasele și formele de  
învățământ 

permanent 
 
 
 
 

-directori 
-cadre didactice 
 
 
 

-ISJ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-parcurgerea 
integrala a materiei 
 
 

-Stabilirea și fundamentarea  
planului de școlarizare,  
diversificarea  
specializărilor  
pornind de la indicatorii din PRAI  
și PLAI 
 
-Realizarea de  
asistențe și  
interasistențe la ore 
 
 
 
-Derularea elevilor la ore de 
pregătire suplimentară în vederea 
participării la concursuri județene, 
bacalaureat 
-Implicarea unui număr cât mai 
mare de elevi în activităţile de 
interes comunitar şi de voluntariat 
pentru reducerea abandonului şcolar 
la nivelul fiecărei unităţi 
 
 
 

 
Dec 2019-

ianuarie 2020 
 
 
 
 
Conform 
graficelor 
asistentelor 
la ore 
 
 
Conform 
graficelor de 
pregătire 

 
Consiliul de 
Administratie 
 
 
 
 
Responsabili 
comisii metodie 
Membri CEAC 
 
 
 
Cadre didactice 
Consiliul elevilor 
Responsabil SNAC 

 
-ISJ 

-CJAPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ISJ 
-Consiliul 
Reprezentati
v al 
părinților 

 
 
 
 
 
 
 

-Surse 
proprii pentru 
fise de asistență 
 
 
 
-Surse proprii 
pentru 
multiplicarea 
testelor, fiselor 
de activitate 

 
-realizarea % a 
planului de 
școlarizare 
 
 
 
-Creșterea nr de 
asistente , 
interasistente la ore 
cu 15% față de 
anul școlar trecut 
-Cresterea 
procentului de 
promovabilitate la 
ex de bacalaureat 
cu cel putin20% 
mai mult față de 
2018/2019 
- menţinerea la 
peste 95%, a 
procentului de 
promovabilitate la 
examenele de 
certificare a 
calificărilor 
profesionale, o 
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creştere a 
promovabilitãţii cu 
cel puţin 5 % 
pentru anul şcolar 
urmãtor.  
-participarea unui 
nr mai mare cu cel 
putin 15% a 
elevilor la diferite 
concursuri, 
olimpiade 

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

 Efectuarea de asistențe la  
activități didactice și de consiliere 
Realizarea de ore demonstrative tip 
ateliere de lucru si folosirea  
practicilor didactice moderne, 
centrarea activităţilor pe elev şi pe 
realizarea progresului. 
Utilizarea calculatorului în procesul 
de predare-învăţare-evaluare. 

-conform  
graficelor de  
asistențe  
-cf 
planificărilor 
de la fiecare 
comisie 
metodică 
-permanent 

-directori 
 
-șefi catedre 
 
 
 
-cadre didactice 

ISJ Iași 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-venituri 
extrabugetare 
 
 
 
 
-resurse 
proprii 

-nr de asistente si 
interasistente 
 
 
-realizarea a 2 
activități /comisie 
la fiecare 
subcomisie 

4. Aplicarea 
sistemului de 
evaluare a elevilor  

în scopul 
îmbunătățirii 
rezultatelor școlare 

Diversificarea şi adecvarea 
metodelor şi tehnicilor de evaluare, a 
celor care încurajează creativitatea, 
lucrul în echipă, participarea activă, 
capacitatea de răspuns la solicitări 
reale, la situaţiile concrete 
 
Creșterea eficienței procesului  
de comunicare profesor –elev- 

-permanent 
 
 
 
 
 
 
permanent 

-cadre didactice 
 
 
 
 
 
 
-directori 
-consilier  

-ISJ 
 
 
 
 
 
-părinti 
psihopedago
g 

-resusrse 
proprii 

 
 
 
 
 
-donații din 
partea părinților 

-creșterea 
procentului de 
promovabilitate 
-îmbunătățirea 
frecvenței la ore 
 
-nr. de  
parteneriate  
școală-fam- 
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părinte 
 
 

educativ 
-cadre didactice 
-diriginți 
 

pentru 
multiplicarea 
contractelor de 
parteneriat 

-nr. de lectorate  cu 
părinții pe clase și  
școală justificate  
de existența  
proceselor verbale  
ale acestora 
-existență 
parteneriatelor 
școală-familie 

5. Gestionarea în 
condiții optime a 
examenelor naționale 

Participarea tuturor elevilor la 
examenele de simulare 
 
 
 
 
Desfășurarea examenului de  
bacalaureat și a examenului de  
competențe 
 

-cf graficelor 
de 
desfășurare a 
simulării 
examenelor 
naționale 
 
-cf. 
graficului de 
desfășurare 

- 
directori 
- 
profesori de la  
disciplinele de  
bacalaureat 
 
 
 

ISJ și  
MENCS 
 

-venituri 
proprii pentru 
camere web, 
hartie, toner 

-participarea tuturor 
elevilor și 
promovarea in 
procent de peste 
50% 
Creșterea 
procentului de 
promovabilitate la 
bacalaureat cu 
minin 20% față de 
anul școlar 
2017/2018 

6. Îmbunătățirea 
calității 
managementului 
școlar 

crearea unei culturi organizaționale 
bazată pe respect, sprijin reciproc, 
transparenta 

     

Monitorizarea şi redefinirea 
responsabilităţilor, rolurilor, 
funcţiilor şi atribuţiilor  membrilor 
din C.A. în condiţiile implementării 
-OMEC 5079/2016 ROUIFP 
 
-Eficientizarea mecanismelor 
decizionale la nivelul şcolii pentru 

-permanent -directori 
-membri C.A. 

-ISJ Iași - funcţionarea 
eficientă a C.A. 
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diferite tipuri de decizii. 
-luarea deciziilor prin consultarea 
cadrelor didactice responsabile de 
subcomisii, membri CEAC, CA 

-permanent -directori 
-membri C.A. 

-ISJ Iași - -transparenta în 
luarea deciziilor 

Monitorizarea implementării  
Sistemului de Control  
Managerial Intern  
la nivelul  
școlii 
 

- conform  
graficelor  
Primăriei 
 

-membri SCMI -Primărie 
Hirlau 

  Documentele  
realizate și  
prezentate la timp 
procent de  
implementare a  
acțiunilor 

 Dezvoltarea capacităţii de cooperare 
instituţională între şcoală şi: 
organizaţii  ale societăţii civile, 
instituţii de cultură, autorităţi 
publice, prin promovarea unor 
proiecte de educaţie nonformală care 
să contribuie la dezvoltarea 
comunităţii locale.(Consiliul Local, 
Poliţia Oraşului Hîrlău, Jandarmerie, 
Muzeu,etc.) 

-permanent -director, 
responsabil 
comisia 
diriginţilor 

 

-ONG-uri 
-autorităţi 
Locale 
 
 

-resurse 
proprii 

-nr. mai mare de 
parteneriate si 
proiecte 
educationale 
derulate 

Atragerea părinţilor în activităţi şi în 
elaborarea unor proiecte  de educaţie 
parentală la nivelul unităţilor de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2019/2020 

Consilier educativ 
Diriginti 

Comisia resp. Cu 
implementarea 
unor programe 

Parinţi 
ONG-uri 

Venituri 
proprii, 
extrabugetare 

Participarea a cel 
puţin 25% dintre 
părinţi la astfel de 
acţiuni 

-Recompensarea cadrelor didactice 
în funcţie de calitatea şi 
complexitatea activităţii, prin 
premii, distincții 

-sf.anului 
şcolar 
2019/2020 

-director, membri 
C.A. 
 
 

-ISJ 
-Fundatii, 
O.N.G-uri 

Venituri 
extrabugetare 
obtinute din 
sponsori 
zări 

Nr de cadre 
didactice 
recompensate 

7. Asigurarea calității - Consilierea elevilor, participarea -permanent -psihopedagog -CJRAE Venituri -Nr mai mare de 
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serviciilor de 
asistență 
psihopedagogică din 
școală. 

 

acestora la diferite activitati 
-Asigurarea serviciilor de  
consiliere și orientare școlară și  
profesională atât cadrelor  
didactice cât și elevilor și  
părinților 
 

-diriginți proprii pentru 
asigurarea 
materialelor si 
consumabi 
lelor necesare 
funcționării 
cab.de 
asistențăpsih 

elevi consiliati si 
rezolvarea cazurilor 
problemă 

II. ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR ELEVILOR LA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE 
Context 
Creşterea ratei de abandon şcolar reprezintă una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta fiecare şcoală. În condiţiile accentuării acestui fenomen este necesara 
elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar, cauzat de situații financiare precare, familii dezorganizate, tentațiile 
internetului, influenta mediului social. Elevii aflati în risc de abandon trebuie permanent monitorizati, antrenați în diferite activități. De asemenea școala va urmări 
dezvoltarea de parteneriate viabile cu mediul de afaceri, agenți economici, ONG uri și va promovava și eficientiza serviciilor educaționale pentru copiii cu 
cerințe speciale. 
Tinte: 
Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă  şcolară la educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare;  
Diminuarea absenteismului și prevenirea abandonului școlar. Scăderea nr. de  abs cu 10% față de anul precedent 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1. Asigurarea 
accesului elevilor 
la educație, 
eliminarea 
oricăror forme de 
discriminare și 
segregare 

Asigurarea accesului elevilor  
aparținând minorităților prin  
respectarea legislației în vigoare 
 
 
 
Eficientizarea reţelei şcolare şi 
optimizarea activităţii de învăţământ 
prin crearea unor facilităţi de 
transport pentru elevi şi cadre 
didactice. 

-permanent -directori 
-contabil 

ISJ 
Consiliul 
Local Hîrlău 

-bugetul de 
stat 

-număr de elevi  
aparținând  
minorităților ce  
sunt înscriși la  
școală 
-decontarea 
integrală a 
costurilor 
transportului pentru 
elevi şi cadre 
didactice 

2. Diversificarea şi Întocmirea proiectului Planului de Noiembrie  Membrii C.A. Primării,  - Respectarea 
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flexibilizarea 
ofertelor 
educaţionale în 
funcţie de nevoile 
şi interesele 
beneficiarilor. 
Reorganizarea şi 
recredibilizarea 
învăţământului 
tehnic şi 
profesional, prin 
dezvoltarea 
parteneriatului 
între instituţiile 
şcolare şi mediul 
de afaceri, 
explorarea 
oportunităţilor 
oferite de 
învăţământul dual 

şcolarizare pentru anul şcolar 2020- 
2021 în funcție de nevoile 
comunității , ale agentilor economici 
din zonă si optiunile elevilor. 

2019 Consilii 
locale, 
reprezentan
ţi ai 
agenţilor 
economici, 
CLD 

legislaţiei în 
vigoare şi a 
priorităţilor zonale 
 -clase cu domenii 
de pregătire functie 
de nevoile  
beneficiarilor 

 Popularizarea Ofertei educaţionale. 
-Organizarea ed. a XVII-a – ”Zilele 
Porților Deschise” 
-Caravana TÂRGUL 
MESERIILOR 

Aprilie-Mai 
2020 

Comisia resp cu 
OSP 
Resp. Ariei 
curriculare 
Tehnologii 

 -scolile 
gimnaziale 
din zona 
Hirau si 
comunle 
limitrofe 

-fonduri 
proprii pentru 
materiale 
publicitare 

-Cunoasterea 
Ofertei 
educationale de 
catre toti elevii 
claselor a VIII-a 
cunoașterea 
domeniilor de 
pregatire de către 
elevii și părinții 
acestora de pe site-
ul scolii, afișe, 
banere, activitatile 
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prilejuite de ” zilele 
portilor deschise” 

3. Diminuarea 
abandonului 
scolar prin 
implementarea de 
programe 
educaționale şi de 
formare a cadrelor 
didactice  
 

1.Monitorizarea zilnică și  
săptămânală a frecvenței elevilor  
la ore de către profesorul de  
serviciu și diriginte 
 

permanent 
- 
conform  
graficului de  
monitorizare  
transmis de IS 

 

-cadrele didactice 
-prof. de servici 
-diriginții 
-Directori 
-comisia de 
monitorizare a 
absentelor 
 

- 
ISJ 
 

- înregistrarea  
numărului de  
absențe în  
cataloage și în  
baza de date a  
școlii pentru a  
putea fi transmise  
ulterior la ISJ 
-existența bazei  
de date cu  
absențele  
înregistrate zilnic 

 Consilierea individuală și de  
grup a elevilor și părinților  
acestora privind diminuarea  
absenteismului, în special 
pentru copiii aparținând  
grupurilor dezavantajate 

permanent Diriginti 
psihopedagog 

CJRAE 
- 
ISJ 
 

- -nr. de ore de  
consiliere  
individuală și  
 

 Continuarea programului sociale, de 
susţinere a elevilor cu situaţie 
financiară precară-bursă „Bani de 
liceu”, ”Bursă profesională”, Burse 
sociale 
 

An școlar 
2019/2020 

directori 
-comisia 
responsabilă 
pentru acordarea 
burselor 
-consiliei locali, 
reprezentanti ai 
autoritatilor locale 
din C.A., CEAC 

-ISJ 
-Consiliul 
Local Hîrlău 

-buget de stat -mentinerea 
aceluiasi nr de 
bursieri pînă la 
sfîrșitul anului 
școlar 

4. Promovarea și 
eficientizarea 

Identificarea strategiilor  
adecvate de învățare a elevilor cu  

permanent Cadre didactie 
Părinți 
psihopedagog 

ISJ Iași 
CJRAE 

Venituri 
proprii 

-nr. de cadre  
didactice  
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serviciilor 
educaționale 
pentru elevii cu 
cerințe speciale, 
Dezvoltarea 
programelor 
educaţionale 
adresate 
grupurilor de risc 

CES  
 

implicate 
-nr de elevi aflati în 
risc de abandon 
recuperați 
 

III. SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA PERFORMANȚEI ÎN EDUCAȚIE 
Context: 
Din analiza efectuată la nivelul școlii s-a observat un interes deosebit pentru participarea la concursuri care pun în valoare calitățile artistice ale elevilor și o 
implicare activă în viața comunității, și nu în ultimul rând creșterea interesului elevilor pentru participare la concursuri și olimpiade școlare 
Tinte: 
Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participare la concursuri și olimpiade școlare 
 
Încurajarea şi 
susţinerea 
excelenţei în 
educaţie, a 
performanţelor 
elevilor cu 
aptitudini înalte 
prin organizarea 
olimpiadelor in 
scoala , a 
concursurilor şi 
valorizarea 
rezultatelor 
deosebite obţinute 

-Identificarea elevilor capabili de  
performanță la toate disciplinele  
de învățământ 
-pregătirea elevilor pentru olimpiadele 
școlare, concursuri și competiții 
sportive, culturale  

-permanent 
 

-cadrele didactice 
-consilier  
educativ 
 

-ISJ Iași 
-O.N.G.-uri 
-Fundații 
Culturale 
-Primăria 
Hîrlău 

-venituri 
proprii pentru 
pregătire 
elevilor 
 

-nr. De elevi 
identificati 

 Organizarea fazelor locale si  conform  Cadre didactice -ISJ Iași 
-O.N.G.-uri 

-venituri -desfășurarea în  
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județene ale olimpiadelor școlare, a 
concursurilor înscrise în CAEN-
asigurarea bazei materiale necesară 
 

graficelor ISj 
MEN 
 

de specialiate 
Responsabilul cu 
pregătirea 
Ansamblului”Rap
sodia Hîrlăului” 

-Fundații 
Culturale 
 

proprii condiții optime  
a concursurilor și  
olimpiadelor  
școlare 
-nr. cât mai mare de 
participanți la 
concursuri 

 Stimularea și motivarea cadrelor 
didactice și a elevilor participante la 
olimpiade și concursuri prin premierea 
acestora 
 

-sem al II-lea, 
an școlar 
2019/2020 

-director 
-contabil 

-ISJ Iași 
-O.N.G.-uri 
-Fundații 
Culturale 
-Primăria 
Hîrlău 

-venituri 
proprii 
Sponsori 
zări- 
-acordarea de 
premii(dona 
tii, fondul de 
premiere al 
Primăriei) 

-obținerea a cel 
putin un premiu 
județean la 
olimpiadele școlare 
pentru fiecare 
domeniu de 
pregătire 
-obținerea de  
premii la 
concursuri dedicate 
valorificarii 
tradiției culturale 

-creșterea proc de 
participare a elevilor 
la concursuri cu cel 
putin 10% față de 
anul școlar 
precedent 

IV. DEZVOLTAREA AUTONOMIEI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIN IMPLEMENTAREA UNOR STRATEGII MANAGERIALE 
EFICIENTE 

Pentru a asigura o funcționare eficientă a organizației este necesară o bună colaborare cu toți partenerii școlii nu numai o organizare internă de calitate. 
Implicarea școlii în diverse activități la nivel local a dus la o imagine favorabilă în comunitate. Respectarea legislației în vigoare asigură o derulare corectă și 
eficientă a întregii activității 
Ținte: 
Dezvoltarea sistemului de management practicat de echipa managerială. 



142 
 

Participarea  reprezentanților autorităților locale și a reprezentanților comunității la viața școlii. 
Aplicarea corectă a măsurilor legislative privind implementarea descentralizării. 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1.Dezv. unei 
oferte educ. 
corelate cu 
specificul local și 
regional și cu 
piața muncii 
 

Analiza de nevoi educaţionale ale 
elevilor claselor a VIII a, a X-a şi a 
XI-a şi a intereselor părinţilor 
acestora. 

-20 oct-10 
noiembrie 2019 

-director,  
responsabil OSP-
prof. Hriscu 
Dumitru, diriginţi 

-şcolile 
generale din 
zonă 
-CJRAE 

 -realizarea unei 
baze de date cu nr. 
de absolvenţi şi 
opţiunilor acestora 

 Corelarea planului de şcolarizare cu 
priorităţile şi tendinţele de dezvoltare 
economică zonală, cu evoldemografică 
a populaţiei şcolare şi nevoile 
educaţionale actuale, cu Planul Local 
de Acţiune pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic şi cu PRAI. 

-noiembrie 
2019 

-membri CA .-ISJ  -propuneri realiste 
pentru planul de 
şcolarizare care să 
corespundă nevoii 
forţei de muncă de 
pe piata muncii 

2.Dezvoltarea 
învăț. profesional 
și tehnic, 
explorarea 
oportunităților 
înv. dual 
Implementarea 
desc. 
școlii 

-Dezvoltarea capacităţii de cooperare 
instituţională si a parteneriatului 
scolaă-agenti economici, în vederea 
derulării învățământului dual 

 Anul școlar 
2019/2020 

Director 
Director adjunct 
Responsabili 
comisii metodice-
tehnologii, de la 
fiecare domeniu 
de pregătire 

  ISJ 
  Agenti 
economici 

-resurse 
provenite de la 
agenti 
economici 

Realizarea de 
Parteneriate cu 
agentii economici 
interesati de 
învățământul dual 

 

3.Asigurarea  
consultanței  
și sprijinirea 
membrilor  

-Constituirea C.A. Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar,aprobat prin 
O.M.E.C. nr.5079/2016; 

Octombrie 2019 Directori Primării, 
Consilii 
Locale, 
Consiliul 

- -existența legală a 
Consiliuli de 
Administrație 
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CA, șefilor de 
catedre  
și compartimente 
în vederea 
dezvoltării  
parteneria 
telor active în 
cadrul 
comunității  

 
-Definitivarea rolurilor, 
responsabilităţilor, funcţiilor şi 
atribuţiilor fiecărui membru al CA 

Reprezenta 
tiv  al 
Părinţilor. 

4.Conștienti 
zarea 
reprezentanților 
autorităților 
locale, a agenților 
economici și a 
altor instituții din 
comunitatea 
locală cu privire 
la rolurile sporite 
in relație cu 
dezvoltarea școlii. 

-Dezvoltarea capacităţii de cooperare 
instituţională (între şcoli, între unităţi 
de învăţământ şi Casa Corpului 
Didactic, universităţi, organizaţii ale 
societăţii civile, autorităţi publice, 
agenţi economici şi instituţii de cultură 
în vederea derulării de proiecte care să 
contribuie la dezvoltarea comunităţii 
locale); 

Permanent Directori, 
Consilier 
educativ 

ISJ, 
CCD, 
Universităţi, 
ONG-uri, 
instituţii de 
cultură, 
Primării, 
Consilii 
locale 

 Realizarea de 
parteneriate 
educaţionale 

 -Organizarea/ Monitorizarea 
acţiunilor reunite sub genericul  
/„Ziua porţilor deschise”/ Rolul 
familiei în viaţa şcolii, derularea 
proiectelor educaționale cu partenerii 
scolii 

 

Mai 2020 Directori, 
Responsabil 
OSP, 
Cadre didactice 
 

ISJ,CCD, 
Universi 
tăţi, ONG-
uri, instituţii 
de cultură, 
Primărie, 
Consilii loc 

Fonduri 
extrabugetare 
ISJ, 
Sponsori 
zări 
 
 

îmbunătăţirea 
imaginii unităţilor 
de învăţământ în 
comunitate 

 

V.FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT 
 
          Context: 
Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă au fost stabilite 
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următoarele deziderate: 
 dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate; 
 motivarea resurselor umane existente; 
   utilizarea la un înalt nivel a potenţialului uman existent.  
Schimbările succesive intervenite în educație implică o pregătire permanentă a cadrelor didactice. Implementarea noilor metode asigură o creștere a 
calității actului didactic dacă profesorii le aplică optim.   

 
           Ţinte: 
Evaluarea obiectivă și consilierea permanentă a cadrelor didactice prin inspecții curente și speciale,participarea la grade didactice a profesorilor. 
Evaluarea programului de formare a cadrelor didactice.  
Monitorizarea implementării la clasă prin asistențe 
Realizarea procesului de formare continuă prin creșterea calității activității metodico științifice 
Colaborarea școlii cu CCD ca principal furnizor de cursuri de formare 
Organizarea min 1 curs în colaborare cu CCD Iași. 
 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1. Evaluarea și 
consilierea 
cadrelor didactice 
prin inspecțiile la 
clasă, inspectii 
curente și speciale 

 
 

 

Monitorizarea activităţii şi consilierea 
profesorilor debutanţi şi necalificaţi, 
 orientarea acestora spre cursuri de 
abilitare curriculară 
 
 

-permanent 
 

- director, 
responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională, 
membrii Comisiei 
pentru Asigurarea 
Calităţii., 
responabili de  
arii curriculare 

-ISJ 
 

-resurse 
proprii 

-nr. de cadre 
didactice debutante 
consiliate – 
 

 Monitorizarea activităţii cadrelor 
didactice prin asistenţe la ore 

-permanent 
 

-directori 
-membrii CEAC 

-responsabili com. 
metodice 

-CCD 
 

-resuse 
financiare 
proprii pentru 
fise de 

- nr. de asistenţe la 
ore-fiecare cadru 
didactic 2 asistente 
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asistenta 
2. Sprijinirea 
cadrelor didactice 
debutante în 
procesul formării 
continue 

Identificarea nevoilor de formare 
pentru cadrele didactice debutante si 
sprijirea acestora în formarea continua 

-permanent -director 
-responsabili com 
metodice 

-ISJ 
-CCD 

 cadre didactice 
debutante inscrise 
la programe de 
formare continuă 

Participarea la cursuri de  
formare pentru profesorii  
debutanți  
 

-functie de 
graficul 

furnizorilor 
de formare 

-director 
-responsabil cu 
formarea 
continua 

-ISJ 
-CCD 
-furnizori 
de formare 

-rezurse –
bugetul de stat 

-număr de debutanti 
formati 

Popularizarea ofertei de formare  
a cadrelor didactice 
 

-functie de 
graficul 

furnizorilor 
de formare 

-director 
-responsabil cu 
formarea 
continua 

-ISJ 
-CCD 
-furnizori 
de formare 

-resurse –
bugetul de stat 

nr. de cursuri de  
formare /  
mobilități  
accesate 

Realizarea unei baze de date 
cuprinzând cadrele didactice 
participante la cursuri de formare  
dar și a celor care nu au acumulat  
90 credite transferabile 

-octombrie 
2019 

-responsabil cu 
prefectionarea 
Voinescu Anca 

-CCD  Baza de date 
reactualizata la 
timp 

3. Formarea 
cadrelor didactice 
în domeniul 
predării, învăţării 
şi evaluării din 
perspectiva 
competenţelor 
cheie 

 

Identificarea nevoilor de formare a 
personalului didactic.(înscriere la 
susţinerea gradelor didactice, cursuri 
de perfecţionare, abilitare curriculară). 
Participare la stagii de formare prin 
CCD, CJRAE., în vederea formării 
continue a personalului didactic 

 
-funcţie de 
graficul de 
desfăşurare 

 
-director, 
responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională, prof. 
Rădeanu Oana 
 

 
-ISJ 
-CJRAE 
-CCD 

-resurse –
bugetul de stat 

profesori înscrişi la 
programul de 
formare 

Formarea cadrelor didactice din 
perspectiva abordării predării şi 
învăţării bazate pe competenţe 

Semestrul I 
Semestrul al 
II- lea 

director, 
responsabil cu 
formarea 

CC 
Alţi 
furnizori de 
formare 
acreditaţi 

resurse –
bugetul de stat 

Creşterea cu 25% a 
personalului 
didactic format 
pentru predarea- 
învăţarea bazată pe 



146 
 

competenţe 
Pregătirea cadrelor didactice pentru 
evaluarea elevilor în scopul orientării 
şi optimizării învăţării 

Semestrul I 
Semestrul al 
II- lea 

director, 
responsabil cu 
formarea 

CCD 

Alţi 
furnizori de 
formare 
acreditaţi 

resurse –
bugetul de stat 

80% din numărul 
cadrelor didactice 
vor evalua elevii 
pentru a oferi feed-
back atât elevilor 
cât şi părinţilor, dar 
şi în scopul 
realizării planurilor 
individuale de 
învăţare 

 Dezvoltarea unor parteneriate 
instituţionale cu furnizorii acreditaţi 
de formare, în scopul optimizării 
activităţilor de formare şi dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice şi 
didactic auxiliare. 

-sem. I, an 
şcolar 
2019/2020 

-director, 
responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională, 
prof.Voinescu 
Anca 

-univ. 
-furnizori 
acreditaţi de 
formare 
-CCD 

resurse –
bugetul de stat 

-formarea cadrelor 
didactice prin 
cursuri de 
perfecţionare 
 

 -Asigurarea calităţii procesului de 
formare continuă prin activităţile 
metodico-ştiinţifice, 
psihopedagogice realizate la nivelul 
şcolii( în cadrul ZILELOR ŞCOLII, 
sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
comisii metodice, etc.) 

-conform 
planificărilor 
din comisiile 
metodice 

director,  
responsabili de 
subcomisii 
 

 
-şcoli 
similare din 
judeţ 

-resurse 
proprii pentru 
organizare 
evenimente(Zi
lele Scolii, 
com metodice) 

-nr. de activităţi 
metodice 
desfăşurate 

Organizarea şi monitorizarea 
activităţilor metodice şi psiho-
pedagogice la nivelul comisiilor 
metodice pe discipline 

-permanent director,  
responsabili de 
subcomisii 
 

ISJ -resurse 
proprii 

-nr. de activităţi 
metodice 
desfăşurate 
 

4. Creșterea 
calității 

Crearea unei culturi a calităţii 
activitătilor de formare continuă a 

-permanent 
 

-director, 
responsabil cu 

-univ. 
-furnizori 

 - cursuri din oferta 
de formare care 
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procesului de 
formare continuă 
prin activitățile 
metodico-
științifice 
desfășurate la 
nivel local 

personalului formarea şi 
dezvoltarea 
profesională 

acreditaţi de 
formare 
-CCD 

vizează asigurarea 
calităţii 

Stimularea participării la cursuri de 
masterat, postuniversitare. 
Asigurarea calităţii procesului de 
formare continuă prin activităţile 
metodico-ştiinţifice realizate la nivelul 
şcolii 

-funcţie de 
graficul 
furnizorilor de 
acreditare 

- directori CCD 
-furnizori de 
formare - 
profesională 

-buget de stat -nr. de cadre 
didactice înscrise la 
cursuri de 
perfecţionare 

 Evaluarea periodică a programelor de 
formare a personalului didactic din 
perspectiva eficienţei lor în procesul 
didactic şi a rezultatelor obţinute. 

- funcţie de 
graficul 
planificările 
activităţilor de 
la comisiile 
metodice. 

-directori 
-membrii CEAC 

-responsabili com. 
metodice 

-CCD -buget de stat studii de impact 

Creşterea calităţii procesului de 
formare continuă realizat prin 
activităţile metodico-ştiinţifice la 
nivelul comisiilor metodice din şcoală 
și județ. 
VI. PROMOVAREA EDUCAȚIEI NONFORMALE ȘI INFORMALE, OPORTUNITATE FORMATIVĂ 

COMPLEMENTARĂ  PENTRU ELEVI 
Context: 
Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării, evidențiat prin forme relaționale, parteneriate, dinamici colective care să se constituie într-o sursă a 
progresului economic și social. Interacțiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare și parteneriatau la bază obiective clare, nevoi reale 
și relații de calitate care se construiesc în timp prin încredere, loialitate, responsabilitate și respectarea angajamentelor. Constituită ca un sistem deschis, 
școala trebuie să răspundă necesităților sociale, exigențelor comunității din care face parte, să dezvolte și să mențină legăturile cu partenerii sociali și cu 
autoritățile. Managementul relațional consideră partenerii educaționali drept o soluție optimă pentru problemele cu care se confruntă învățământul românesc. 
Tinte: 
Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a personalității și cele ale societății –promovarea activităților în parteneriat 
Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, a voluntariatului și multiculturalismului 
Dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri, instituții de cultură, instituții de învățământ preuniversitar ieșean 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de Indicatori de 



148 
 

finanţare performanță 
1.Armonizarea 
intereselor legate 
de dezvoltarea 
personală a 
individului cu cele 
ale comunităţii 
imediate, locale şi 
regionale şi cu 
solicitările 
societăţii actuale 

Organizarea alegerilor la nivelul 
unității pentru Consiliul Elevilor-
Stabilirea sarcinilor fiecărui membru 
-Organizarea la nivelul unității  
pentru alegerea reprezentantului  
elevilor în CA 

-octombrie 
2019 

-consilier 
educativ 

-diriginti -resurse 
proprii pentru 
materiale 

-rezultatul 
alegerilor 

Organizarea de concursuri, acţiuni 
cultural-artistice care promovează 
valorile interculturale la nivel 
judeţean/naţional.Ex. ZIUA 
EUROPEI-, „Stefan cel Mare-
aparator al civilizatiei”, Ziua 
Persoanelor cu handicap. 

-cf. graficului 
activităţilor 
extraşcolare 
 

- responsabil 
com.diriginţilor,di
riginţi, prof. 
lb.română, lb. 
engleză, 
lb.franceză, 
religie, socio-
umane 

- instituţii de 
cultură 
-ONG-uri 
-autorităţi 
locale 
-CIA Hirlau 
 
 

 creşterea numărului 
de programe şi de 
participanţi 

Organizarea de vizite la muzeul din 
Hîrlău şi a unor excursii. 

-cf. graficului 
activităţilor 
extraşcolare 

-responsabil 
comisia 
diriginţilor,dirigin
ţi. 
 

-muzeul 
Hîrlău 
-soc. de 
transport 
-Primăria 

Venituri 
extrabugetare; 
Sponsori 

creşterea nr. de 
participanţi 

Identificarea de parteneri pentru şcoală 
în vederea derulării unor proiecte 
comunitare 

- permanent -dir., responsabil 
cu programe de 
integrare 
europeană 

-instituţii de 
cultură 
-ONG-uri 
 

Venituri 
extrabugetare; 
Sponsori 

-nr de proiecte 
derulate 

-Accentuarea caracterului 
interdisciplinar şi pluridisciplinar al 
educaţiei. 

-cf. 
Calendarului 

director, 
responsabil 
comisie metodică-
diriginţi, prof. 
Istorie, diriginţi, 
prof. lb. română 

-instituţii de 
cultură 
-ONG-uri 
 

Venituri 
extrabugetare; 
Sponsori 

-nr. mai mare de 
activitati cu 10% 
față de anul scolar 
2018/2019 -Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 

dedicate evenimentelor cu 
semnificaţie locală, naţional 

 Educarea elevilor în spiritul permanent Resp comisie -ONG-uri  nr. de activităţi 
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cunoaşterii/conservării specificului 
românesc în contextul procesului de 
integrare europeană 

 metodică-
diriginţi, 
responsabil cu 
programe de 
integrare 
europeană, 
diriginţi 

 desfăşurate 

 Atragerea elevilor în acţiuni cu 
caracter sportiv 

-cf. 
Calendarului 
activităţilor 
extraşcolare 
sportive 

-consilier 
educativ, prof. 
educaţie fizică 
 

-ISJ  
-Clubul 
Sportiv Iaşi 
 

Sponsorizari -participarea unui 
nr cat mai mare de 
elevi la activ 
sportive 

Realizarea de acţiuni de informare cu 
privire la prevenirea şi combaterea 
consumului de droguri, a situaţiilor 
de risc, a formelor de agresivitate, 
violenta a traficului de fiinţe umane. 
Realizarea de acţiuni de informare cu 
privire la situaţiile de risc şi a formelor 
de agresivitate 

-cf. calendarului 
activităţilor 

-director, 
responsabil 
comisia 
diriginţilor, 
poliţist de 
proximitate, 
diriginţi 

-serviciul 
antidrog 
-Politia 
Hirlau 
-Jandarmeria 
Hirlau 
 

Sponsorizari reducerea cu 5% 
față de anul 
2017/2018 a 
cazurilor de 
violență 

-Recunoaşterea educaţiei nonformale 
ca dimensiune fundamentală a 
procesului de instruire şi educaţie. 
Asigurarea complementarităţii 
educaţiei formale cu cea nonformală 
prin derularea de activităţi educative 
interdisciplinare diverse. 
Realizarea unui raport echilibrat între 
conţinutul educativ şi cel ştiinţific în 
activitatea didactică de predare-
învăţare. 
Consilierea şi evaluarea cadrelor 

-cf. calendarului 
activităţilor 

   
 

director, 
responsabil 
comisia 
diriginţilor, 
diriginţi 
 

-ISJ 
O.N.G.-uri 

 menţinerea nr. de 
participanţi şi de 
programe 
-creşterea nr. de 
programe şi de 
participanţi 
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didactice în activitatea şcolară şi 
extraşcolară pe baza criteriilor şi 
indicatorilor de calitate. 

2. Crearea unor 
oportunităţi 
pentru educaţia 
complexă, 
permanentă, în 
spiritul 
competenţelor 
cheie, al 
dezvoltării 
civismului, 
voluntaria 

tului, 
multicultura 

lismului, într-o 
societate 
complexă, 
dinamică 

-Realizarea programelor care să 
cuprindă proiecte educaţionale 
centrate pe nevoile elevilor . 
 

-Promovarea dezvoltării de programe 
educaţionale care au în vedere 
dimensiunea formativă a educației 

-permanent -diriginţi 
-psihopedagog 

ONG-uri,  
CJRAE Iaşi 
-instituții de 
cultură 
-politie 

Venituri 
extrabugetare; 
Sponsori 

Creşterea 
numărului de elevi 
şi cadre didactice 
implicate în 
activităţi extraş.şi 
extracurriculare 
centrate pe nevoile 
elevului 

Derularea de programe de acţiune 
comunitară şi de promovare a 
voluntariatului la nivelul comunităţii 
locale.-Ziua Legumelor donate, 
donatii pentru persoanle defavorizate 
de la CIA Hirlau, Revis Hirlau(sarb de 
iarna, Paste, 8 martie), Let s Do It! 

-cf. calendarului 
activităţilor 

-instituţii de 
cultură 
-ONG-uri 
-autorităţi locale 

Primaria 
Hirlau 
REVIS, 
Centrul de 
Ingrijire si 
Asistenta 
Hirlau 

Donatii de la 
parinti și elevi 

implicarea elevilor 
și cadrelor didactice 
în proiecte de 
voluntariat 

Promovarea drepturilor omului şi 
formarea competenţelor specifice 
cunoaşterii şi dezvoltării economice 
durabile prin derularea unor activitati 
in parteneriat cu Gr. Educativa, 
O.N.G.-uri, 

-cf. calendarului 
activităţilor 

-resp. com. dirig 
-psihopedagog 
-consilier 
educativ Hriscu 
Dumitru 

-instituţii de 
cultură 
-ONG-uri 
-autorităţi 
locale 

Resurse proprii -nr de activitati 
derulate cu 5% mai 
mult decât anul 
scolar 2017/2018 
-rezulate vizibile în 
comporelevilor 

3.Creşterea 
rolului şi 
optimizarea 
activităţilor 
extraşcolare şi 
extracurricu 
lare în procesul 

Realizarea proiectelor şi activităţilor 
educative  prin dezvoltarea relaţiilor 
de parteneriat cu alte instituţii şi ONG-
uri din afara şcolii 

anul şcolar 
2019/2020 

Cadre didactice -Primăria 
Hirlau 
-Ecosal  

Venituri 
extrabugetare 

Creşterea 
nrproiectelor de 
parteneriat 
educaţional 5% 

-Formarea competenţelor specifice 
societăţii cunoaşterii şi dezvoltării 
economice durabile prin implicarea 

Conform 
calendarului 
activităţilor 

-diriginţi, 
profesori, 
directori,  

-ITM Iaşi 
-ISJ Iaşi 
-Politia 

Venituri proprii Creşterea 
numărului de 
elevi 
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de educaţie elevilor în activităţi extracurriculare 
(Concursul naţional “Alege! Este 
dreptul tău”, Cu viaţa mea apăr viaţa”, 
„Educaţia rutieră- educaţia pentru 
viaţă” etc.) 

extraşcolare 
 

Hirlau participanţi şi 
premianţi la 
concursurile 

Organizarea de spectacole / activități 
educative specifice pentru marcarea 
momentelor semnificative din viața 
școlii, (Sărbătorile de Crăciun, Ziua  
Unirii 24 ianuarie, Paștele, Zilele 
Scoli.) 

cf. calendarului 
activităţilor 

-comisia pentru 
activităti 
extrascolare 
- 

-instituţii de 
cultură 
-ONG-uri 
-autorităţi 
locale 

Venituri 
extrabugetare 
Donatii pentru 
ansamblul scolii 

-nr de activități 
derulate 

-Organizarea si desfăşurarea unor 
spectacole, expoziţii, festivaluri şi 
concursuri metnografie şi folclor, 
cultură şi civilizaţie românească, 
dansuri populare şi moderne, creaţie 
literară(Ex. Tradiţii populare, Concurs 
1 Martie, Darul Moşului-24 
decembrie”. Participare ansamblul 
folcloric ”RAPSODIA 
HIRLAULUI”, trupa de teatru 

cf. calendarului 
activităţilor 

-comisia pentru 
activităti 
extrascolare 
-prof. coregraf 
Sandu Gabriela 

Consiliul 
Local Hirlau, 
Muzeul 
Hirlau,  
Asociaţia 
Culturală 
“Petru 
Rareş” 
“Asociaţia 
Mesterilor 
Populari 
“Iaşi 

Venituri 
extrabugetare 
Donatii pentru 
ansamblul scolii 

-nr de activități 
derulate cu 5% mai 
multe fata de anul 
precedent 

4.Creșterea 
rolului 
instituțiilor 
partenere în 
educația elevilor. 

Derularea activitatilor conform 
parteneriatelor incheiate 

-funcție de 
graficul propus 
pentru fiecare 
proiect 
educațional 

-responsabil 
activitati 
extrascolare 
-diriginti 

-partenerii 
scolii 

Venituri 
extrabuge 
tare; 
Sponsori 

nr. mai mare de 
activitati in care 
sunt implicati 
partenrii scolii 

VII. SUSȚINEREA EDUCAȚIEI PERMANENTE ȘI A EDUCAȚIEI ADULȚILOR 
Context: Schimbările intervenite în viața școlii ne-au demonstrate că familia, respectiv părinții nu sunt suficient de implicate în activitățile instructiv -
educative derulate în instituție, răspunsurile fiind sporadice și ne –au  determinat să căutam soluții eficiente și convingătoare pentru a -i aduce “mai aproape 
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de școală”.Schimbările și fluctuațiile de pe piața muncii, creșterea șomajului sau dispariția unor locuri de muncă influențează mișcarea forței de muncă spre 
alte domenii decât cele de formare inițială, ceea ce implică și o adaptare a ofertei școlare pentru adulți. 
Țintă:Identificarea unor strategii eficiente de formare a adulților. 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1.Crearea de 
oportunităţi 
pentru 
dezvoltarea 
rolului educativ al 
părinţilor  

Atragerea parintilor in viața scolii, 
consilierea acestora 
-Atragerea părinţilor în activităţi şi în 
elaborarea unor proiecte  de educaţie 
parentală la nivelul unităţilor de 
învăţământ 

Anul şcolar 
2019/2020 

Psihopedagog  
Feraru Daniela 
Diriginti 
Consilier 
educativ 

Parinţi 
ONG-uri 

Surse proprii Implicarea a cel 
putin 50% din 
părinți ân 
activitățile școlii, 
consilierea acestora 

2. Formarea şi 
dezvoltarea 
atitudinii de 
responsabilizare 
profesională şi 
cultural pozitivă a 
tuturor actorilor 
educaţionali faţă 
de educaţia 
permanentă, 
personală şi 
profesională 

-Dezvoltarea capacităţii de cooperare 
instituţională (între şcoli, între unităţi 
de învăţământ şi Casa Corpului 
Didactic, universităţi, organizaţii ale 
societăţii civile, autorităţi publice, 
agenţi economici şi instituţii de 
cultură în vederea derulării de 
proiecte care să contribuie la 
dezvoltarea comunităţii locale); 
Depunerea actelor necesare pentru 
acreditare 

Participare la licitații deschise-fonduri 
europene 

Permanent Directori, 
Consilier 
educativ 

ISJ, 
CCD, 
Universi 
tăţi, ONG-
uri, instituţii 
de cultură, 
Primării, 
Consilii 
locale 

Bugetul de 
stat 

Realizarea de 
parteneriate 

educaţionale 

3.Identificarea şi 
implementarea 
celor mai eficiente 
strategii de 
formare a 
adulţilor 

Realizarea de parteneriate cu furnizorii 
de formare profesionala a adulților 
Derularea unor proiecte de formare 
profesională in parteneriat O.N.G-uri 
si fundaţii, AJOFM Iași-Filiala Hîrlău 

Anul 
şcolar2019/ 

2020 

Director 
Contabil 

ISJ 
AJOFM 
O.N.G.-uri 
Furnizori de 
formare 
adulti 
Universităţi
, ONG-uri, 
instituţii de 

Resurse pentru 
acreditare/ 
Consiliul 
Local/extrabu 
Getare 
Fonduri 
nerambursa 

Realizarea de 
parteneriate 
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cultură, 
Primării, 
Consilii 
locale 

bile prin 
proiecte 
europene 

 VII. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ROMÂNESC CU CEL EUROPEAN 
SSTELUI EDUCAŢIONAL RMÂNE CEL EUROPEA VI. COPATILIZAREA SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ROMÂNEC CU CEL PEAN 
Context: Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe.Școala își propune să să iniţieze acţiuni care vizează 
cooperarea europeană , să le asigure un viitor european elevilor,șanse egale de afirmare și integrare socio-profesională a acestora, să creeze condițiile 
obținerii de satisfacții profesionale pentru toți cei care lucrează în instituție, să realizeze un parteneriat școală-părinți-comunitate locală, raportându-se 
permanent la standardele și bunele practici ale UE. De asemenea, se va avea în vedere dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor 
scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 
ŢINTE: Corelarea demersurilor școlii cu cele ale ISJ și MEN privind compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu învățământul european. 
Dezvoltarea și implementarea unor proiecte educaționale viabile și în acord cu nevoile și interesele elevilor 
–depunerea a minim 2 proiecte spre aprobare. 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1. Incurajarea 
cadrelor didactice 
să participe la 
mobilități, 
seminarii, vizite 
de studiu 
Dezvoltarea 
cunoaşterii şi 
înţelegerii 
diversităţii 
culturale şi 
lingvistice 
europene în 
rândul 
profesorilor şi 
elevilor; 

-Formarea echipei de lucru pentru 
proiecte europene- -Informare pe 
grupul de discuţii 
GSTHIRLAU@groups.com despre 
oferta de parteneriate 

  Erasmus K1, K2 
  

functie de 
graficul 

apelurilor 

Comisia 
responsabila cu 
proiecte 
europene:Budu 
Ioana, Iancu 
Lorela, Hriscu 
Dumitru 

ISJ 
 

UE Creşterea 
numărului de 
cadre didactice la 
participarea 
programelor 
europene  
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2.Implicarea 
școlii în proiecte 
de parteneriat cu 
unități similare 
din spațiul 
european 

-Identificarea de parteneri europeni 
pentru dezvoltarea unor proiecte 
educaţionale . 
 

-permanent -comisia  
responsabil cu 
programele de 
integrare 
europeană  

ISJ 
 

-fonduri 
nerambursabile 
 
 

-NR DE 
MOBILITATI 
PENTRU ELEVI 
SI PROFESORI 

IX.ASIGURAREA INFRASTRUCTURII NECESARE UNEI EDUCAŢII DE CALITATE 
Context: 
Un învățământ de calitate presupune crearea tuturor conditiilor optime prin modernizarea bazei materiele si a infrastructurii scolii. 
Tintă: 
-RK la corpul de clădire B 
-achizitionarea de materiale didactice pentru fiecare domeniu de pregătire 
-inceperea constructiei unei săli de sport/sală de festivități 
Obiectiv Măsuri/ acţiuni Termene Responsabilități Parteneri Sursa de 

finanţare 
Indicatori de 
performanță 

1.Obţinerea de 
fonduri necesare 
pentru RK-corp 
B şi construcţie 
sală de 
sport/amenajare 
teren de sport. 
 

Accesarea de proiecte europene cu 
fonduri nerambursabile pentru 
moderniyarea infrastructurii si const. 
Sala de sport 
 Realizarea unor proiecte şi fişe 
tehnice pentru obţinerea unor 
finanţări pentru clădirea corpului B 
Amenajarea unui teren de sport/săli 
de festivități 

  
-funcţie de 
fondurile 
aprobate de 
C.L. în anul 
financiar 2018 
-grafic finantari 
nerambursabile 

-director, contabil 
şef; 
 

- Consiliul 
Local Hîrlău 
 

-Buget de stat 
-Fonduri 
europene 

-scoala reabilitata-
corp B 
-inceput proiect 
sală de sport 

2.Modernizarea 
bazei materiale 

Achizitionarea de materiale didactice 
pentru fiecare domeniu. 

-anul scolar 
2019/2020 

director, contabil 
şef; 

Consiliul 
Local Hîrlău 
 

-Buget de stat 
-Venituri 
extrabugetare 

Ateliere si 
laboratoare 
moderne și dotate 
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Cap.4. Consultare, monitorizare şi evaluare 

 
4.1. Consultarea 

 
Conceperea Planului de Acţiune  al Şcolii vizează abordarea sistemică şi procesuală a 

organizaţiei. Priorităţile şi obiectivele sunt stabilite pentru a furniza o direcţie spre care să se 
îndrepte organizaţia. Acestea determină rezultatele avute în vedere şi ajută organizaţia să-şi 
utilizeze resursele pentru obţinerea rezultatelor scontate. Prefigurarea direcţiei viitoare de 
dezvoltare a organizaţiei se realizează de regulă, cu dificultate, ea fiind însă obligatorie.     

Exprimarea funcţiei de previziune a managementului se face în mai multe 
secvenţe, a căror materializare şi intercondiţionare fac posibilă conceperea şi apoi aplicarea 
strategiei organizaţiei. Planurile de acţiune trebuie să conţină în principiu: 

1. Analiza contextului 
2. Ţinta 
3. Acţiuni necesare 
4. Rezultate măsurabile 
5. Responsabilii pentru îndeplinirea acţiunilor 
6. Termene şi obiective intermediare 
7. Monitorizare şi evaluare 
8. Costuri şi alte alte resurse 

Analiza contextului poate fi realizată apelând la tehnicile şi instrumente ale 
managementului. 

Ele pot fi utilizate pentru:  
- a ordona şi sintetiza datele referitoare la indicatoriş 
- a lua decizii referitoare la continuarea sau schimbarea ofertei 

educaţionale, pe baza analizei rezultatelor unui eşantion de elevi, 
cadre didactice, agenti economici 

- a controla buna funcţionare a procesului, în scopul asigurării 
capacităţii acestuia de a obţine în mod constant nivelul de pregătire 
solicitat. 

 
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 
parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii 
„actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi 
local. Aceste 
informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi 
PLAI. 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 
vederea analizei mediului extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 
personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 
şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 
sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat 
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. 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 
obiectivelor priorităţilor. 
8. Elaborarea planurilor operaţionale. 
 
SURSE DE INFORMAŢII: 

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

 Documente ale Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității; 
  Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, 

comisiei diriginţilor, Consiliului 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 Iaşi; 
   PRAI Nord-Est, PLAI; 
   Date statistice - AJOFM Iaşi; 
  Chestionare, discuţii, interviuri 

 
 

4.2. Monitorizarea şi evaluarea 
 

        Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 
- întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 
Administraţie, Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, Consiliul elevilor, ale Consiliului 
profesoral, ale catedrelor; 
- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 
Administraţie; 
- revizuire periodică şi corecţii. 

 
 

4.3. Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare 
     
           Pentru implementarea PAS, s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi 
evaluare, precum şi responsabilităţile fiecăruia. 
Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici parteneri şi colaboratori. 
Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor şi indicatorilor asociaţi acestora pentru fiecare 
obiectiv. 
Se vor realiza rapoarte trimestriale privind stadiul implementării PAS. 
Coordonarea generală a activităţilor va fi realizată de directorul şcolii. 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 
 

Tipul activităţii Responsabilitatea 
monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Întocmirea seturilor de date care să 
sprijine monitorizarea ţintelor 

Iancu Lorela 
Hriscu Dumitru 
Coman Manuela 
Rădeanu Oana 

 
 

lunar 

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor individuale 

 
Iancu Lorela 

 
semestrial 

Comunicarea acţiunilor corective în 
lumina rezultatelor obţinute 

Macovei Cristina 
Hriscu Dumitru 

 
semestrial 

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în atingerea 

ţintelor 

Iancu Lorela 
Hriscu Dumitru 

Roiu Lăcrămioara 

 
anual 

Stabilirea metodologiei de evaluare 
şi a indicatorilor de evaluare a 

impactului comunităţii 

Iancu Lorela 
Hriscu Dumitru 
Coman Manuela 
Rădeanu Oana 

 
anual 

Prezentarea generală a progresului 
realizat în atingerea obiectivelor 

Coman Manuela 
Rădeanu Oana 

 
anual 

Evaluarea progresului în atingerea 
ţintelor.Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evalurii. 

Iancu Lorela 
Hriscu Dumitru 

 

 
anual 
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GLOSAR 
 
ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională 
AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
CA-Consiliul de Administrație 
CCD – Casa Corpului Didactic 
CDL-currriculum în dezvoltare locală 
CEAC-Comisia de Evaliare și Asigurare a Calității 
CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 
CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 
Formare Profesională 
FPC-formare profesională și continuă 
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 
ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 
IMM-întreprinderi mici și mijlocii 
INS-Institutul Național de Statistică 
ÎPT – Învăţământ profesional şi tehnic 
MEN – Ministerul Educaţiei Naționale 
ONG – Organizaţie Non-guvernamentală 
OSP-orientare şcolară şi profesională 
PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 
PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities 
(Oportunităţi), Threats (Ameninţări) 
SPP – Standarde de Pregătire Profesională 
SAM – Şcoala de Arte şi Meserii 
TVET (Technical and Vocational Education and Training)-Centrul Național 
de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 
UE-Uniunea Europeană 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ANEXA 1 
 

ZONA OCUPAŢIONALĂ HÎRLĂU 
 

 
Nr. crt. Zona HÎRLĂU 
1. Hîrlău 

2. Deleni+(Feredeni, Maxut, 

Slobozia, Poiana Deleni) 

3. Scobinţi+(Rediu, Sticlăria, 

Zagavia, Bădeni) 

4. Cepleniţa+Buhalniţa 

5. Cârjoaia 

6. Cotnari+(Hodora, 

Horodiştea) 

7. Coarnele Caprei 

8. Focuri 

9. Belceşti 

10. Frumusica, Rădeni-jud. 

Botoșani 
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ANEXA 2-EVOLUŢIE  PLAN  DE  ŞCOLARIZARE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anul școlar Număr 

de clase 

Număr 

de elevi 

1995/1996 14 375 

1996/1997 14 369 

1997/1998 11 285 

1998/1999 16 402 

1999/2000 18 417 

2000/2001 18 399 

2001/2002 23 549 

2002/2003 23 584 

2003/2004 21 568 

2004/2005 25 678 

2005/2006 28 719 

2006/2007 29 771 

2007/2008 34 927 

2008/2009 38 963 

2009/2010 39 1103 

2010/2011 36 1069 

2011/2012 39 1113 

2012/2013 38 1083 

2013/2014 35 979 

2014/2015 36 1013 

2015/2016 35 980 

2016/2017 35 1016 

2017/2018 36 1044 

2018/2019 35 955 

2019/2020 32 947 
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ANEXA 3 

 
Cadre didactice. Situaţia cadrelor didactice din şcoală 2016/2017 

-Cadre didactice-cultură generală-profesori-33 
-Cadre didactice-cultură tehnică-ingineri-14 

                                                     -profesori instruire-practică-13 
                                                     -prof.cu studii superioare in alte  domenii-2 
-personal didactic auxiliar-4   
-personal nedidactic-7 
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Situaţia normelor didactice 

 

Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 71,97 86,87% 

Didactic auxiliar norme 4 4,82% 

Nedidactic norme 7 8,43% 

TOTAL 82,97 100 

 
Raport număr elevi/număr de cadre didactice 

În anul şcolar 2016/2017 

Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

Liceal 62 1017 16,40 elevi/cadru didactic 
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Situaţia cadrelor didactice din şcoală 2017/2018 
 

        In anul școlar 2017/2018 personalul didactic este format din 62 profesori, 
ingineri și maiștri, structurați pe grade didactice. 
-profesori-35 
-ingineri-14 
-maiştri-instructori-17 
-personal didactic auxiliar-4 

-personal nedidactic-7 

0
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INGINERI

M.I.

DID AUX

NEDID

 
 

Situaţia normelor didactice 
Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 72,76 86,86% 

Didactic auxiliar norme 4 4,77% 
Nedidactic norme 7 8,35% 

TOTAL 83,76 100 
 

După cum se observă suntem deficitari la capitolul personal didactic auxiliar si 

nedidactic, raportat la nr de cladiri, nr de schimburi în care se efectuaeaza 

0
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Cadre

didactice/norme

Nr. elevi/nr.

cadre didactice

Liceal
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programul didactic si nr de elevi: in sensul că ar mai fi necesare următoarele 

posturi: 

-1 administrator de patrimoniu 
-1 muncitor de intretinere 
-2 paznici 
-1 îngrijitor 

Raport număr elevi/număr de cadre didactice 
În anul şcolar 2017/2018 

Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

Liceal 66 1044  15,81elevi/cadru didactic 

 
 

Cadre didactice. Situaţia cadrelor didactice din şcoală 2018/2019 
 
-profesori-33 
-ingineri-16 
-maiştri-instructori-18 

-personal didactic auxiliar-4 
-personal nedidactic-7 
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Situaţia normelor didactice 
Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 72,43 86,81% 
Didactic auxiliar norme 4 5% 
Nedidactic norme 7 8,39% 

TOTAL 83,43 100 
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Raport număr elevi/număr de cadre didactice 
În anul şcolar 2018/2019 

Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

Liceal 67 955  14,25elevi/cadru didactic 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cadre didactice. Situaţia cadrelor didactice din şcoală 2019/2020 
 
-profesori-29 
-ingineri-14 

-maiştri-instructori-17 
-personal didactic auxiliar-4 
-personal nedidactic-7  
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Situaţia normelor didactice 
 
 

Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 65,19 85,57% 

Didactic auxiliar norme 4 5,25% 
Nedidactic norme 7 9,18% 

TOTAL 76,19 100 
 
 

Raport număr elevi/număr de cadre didactice 
 

În anul şcolar 2019/2020 
Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

Liceal 69 907  13,15 elevi/cadru didactic 
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ANEXA 4 
 
 

Situaţia cadrelor didactice cu grade didactice 
An şcolar 2015/2016 

 Număr 
total de 
cadre 
didactice 

Număr 
cadre 
didactice 
titulare 

Suplinitori 
calificaţi 

 
Suplin. 
Necalif 

C. 
did. 
cu  
gr.I 

C. 
did. 
Cu  
gr.II 

Def. Deb. 

Nr. total de 
cadre 
didactice 

60 38 20 2 25 18 5 12 

  

 
 

Situaţia cadrelor didactice cu grade didactice 
An şcolar 2016/2017 

 Număr 
total de 
cadre 
didactice 

Număr 
cadre 
didactice 
titulare 

Suplinitori 
calificaţi 

 
Suplin. 
Necalif 

C. 
did. 
cu  
gr.I 

C. 
did. 
Cu  
gr.II 

Def. Deb. 

Nr. total de 
cadre 

didactice 

62 43 17 2 18 12 25 5 

 
 

 

 

SITUAȚIA CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC (IPT)   

  

      
  

Lic  
Tehnologic 

Hîrlău  
  
  

Număr cadre didactice 
· An școlar   

2014 
2015  

2015
2016  

2016 
2017  

2017 
2018 

2018
2019 

2019
2020 

Numar profesori din IPT 
debutanți 

10 8 9 8 
  

Număr profesori din IPT 
care au dobandit 
definitivarea in invatamant 

8 3 1 0 
  

Număr profesori din IPT grd. 
II 

13 13 14 15 
  

Număr profesori din IPT grd. 
I 

25 25 27 28 
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 Lic 
Tehnologic  

Hîrlău 
  
  
  
  

  

NUMĂR TOTAL 
PROFESORI din IPT 

56 49 51 51 
  

Număr maistri instructori 
debutanti 

8 8 8 8 
  

Număr maiștri instructori 
care au dobandit 
definitivarea in invatamant 

0 0 0 0 
  

Număr maiștri instructori 
grd. II 

3 3 3 3 
  

Număr maiștri instructori 
grd. I 

8 8 8 8 
  

NUMĂR TOTAL 
MAISTRI INSTRUCTORI 

19 19 19 19 
  

 

 

 

 

 

 

 

Situația statistică a cadrelor didactice încadrate-2018/2019: 
Gradul didactic Nr. cadre didactice 

Debutanți 13 

Definitivat 6 

Gradul II 14 

Gradul I 28 

 

 

 

 
 



JUDETUL.IAŞI ANEXA 5 AGENȚI ECONOMICI

Adresă, tel, fax, e-mail, website Reprezentant 
legal/persoană de contact

(Nume și prenume)

SC REALTO SRL MAXUT, COM DELENI VICHIRIUC DUMITRU TURISM SI ALIMENTATIE

SC VILA EXIM STL HÎRLĂU, STR GHEORGHE DOJA CURCĂ MARIA TURISM SI ALIMENTATIE

IIG łĂPUŞĂ MARIA HÎRLĂU, STR. PETRU RAREŞ, TEL 0747257321TĂPUŞĂ MARIA TURISM SI ALIMENTATIE

SC CONSUMCOOP HÎRLĂU HÎRLĂU, STR. LOGOFĂT TĂUTU AGAFIłEI PETRU TURISM SI ALIMENTATIE

SC CRISTINA ASI SRL HÎRLĂI, STR LOGOFĂT TĂUTU, NR. 42 0745301144
PLETAN AŞIBREINER 
CRISTINA TURISM SI ALIMENTATIE

SC PAN MORIS SRT HÎRLĂU  0749999666 ANDRICI IONELA

Res.nat. și 

prot.mediului/Industrie 

alimentară

SC ROMTERA SRL HÎRLĂU GULAI DOINA

Res.nat. și 

prot.mediului/Industrie 

alimentară

SC CRETU COMPANII RL HÎRLĂU, STR. PETRU RAREŞ, TEL 0744828248COJOCARIU STELIANA

Res.nat. și 

prot.mediului/Industrie 

alimentară

SC ADIANCENT SRL HÎRLĂU, 0749938219 VULPE GABRIEL
ConstrucŃii, instalaŃii şi lucrări 
publice

SC DESIGN VERTICAL SRL HÎRLĂU, STR. GHORGHE DOJA NECHITA CRISITNA INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI 
PIELĂRIE

SC NATHALI D SRL HÎRLĂU, STR GARI BLANGOCI DANA
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI 
PIELĂRIE

SC CONSUM COOP SRL HÎRLĂU, STR. LOGOFĂT TĂUTU AGAFIłEI PETRU
INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI 
PIELĂRIE

SC RICOMOB HIRLAU HÎRLĂU, STR ETERNITATE 0740519016 DRĂGAN LUCIAN
Fabricarea produselor 

din lemn

SC TIN COMPANI COM DELINI TEL 0745262074 GĂINĂ CATINCA MECANICĂ

Domeniile de formare 
profesională în care sunt 

încheiate convenŃii de 
practică

1

LICEUL 
TEHNOLOGIC 
HÎRLĂU

Lista partenerilor de practică relevanŃi cu care unităŃile de învăŃământ au încheiate convenŃii de practică pentru elevii din IPT

Date de contact ale agentului  economic/institu ția publică partenerăNr. 
crt.

Unitatea de 
învăŃământ

Denumirea completă a 
partenerilor de practică cu care 

este încheiată convenŃie de 
practică



Anexa nr.4
Aviz, CLDPS, Aviz, CNDIPT,
Președinte/Vicepreședinte Inspector

................................................. .................................................
(numele și prenumele) Semnătura (numele și prenumele) Semnătura

Domeniul de 
formare

Calificarea 
profesională

Nr. locuri 
solicitate

Nr. locuri 
Gradul de 

satisfacere a 
solicitărilor

Unitatea de învăŃământ ObservaŃii1)

1.
S.C. VERTICAL 
DESIGN S.R.L.

CURCĂ CRISTINA
STR. GHEORGHE 

DOJA, NR.4., 
HÎRLĂU/0232/720518

INDUSTRIE 
TEXTILĂ ȘI 
PIELĂRIE

CONFECȚIONER 
PRODUSE 
TEXTILE

14
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

2.
S.C. TEROX BHS 

IMPEX S.R.L.
VICHIRIUC 
BEATRICE

PUNCT DE LUCRU 

HÎRLĂU/ 0231/562044

INDUSTRIE 
TEXTILĂ ȘI 
PIELĂRIE

CONFECȚIONER 
PRODUSE 
TEXTILE

14
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

3.

S.C. DEJIDA S.R.L.
BLANGOCI 
DANIELA

STR. HATMAN LICA 
ARBORE/0746578255

INDUSTRIE 
TEXTILĂ ȘI 
PIELĂRIE

CONFECȚIONER 
PRODUSE 
TEXTILE

28
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

4.
Î.I SPIRIDON IOAN SPIRIDON IOAN

SAT MAXUL, COM. 
DELENI/0745841409

MECANICĂ MECANIC AUTO 7
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU
5.

P.F.A. MACOVEI 
SEBASTIAN

MACOVEI 
SEBASTIAN

STR. TĂTĂRANU, NR.18, 

HÎRLĂU/baoseby@yaho

o.com/0740678923

MECANICĂ MECANIC AUTO 7
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

6.
S.C. TIN COMPANY 

S.R.L.
GĂINĂ IONEL

PUNCT DE LUCRU 
SCOBINȚI/company_tin
@yahoo.com/074526207

4

MECANICĂ MECANIC AUTO 7
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

Proiectul cifrei de școlarizare la învățământul profesional, pentru anul școlar 2019-2020, din județul Iași

Nr. 
crt.

Denumirea 
operatorului 

economic

Date de contact: 
Adresa de e-mail / nr. 
de telefon/ nr. de fax

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesionalPersoana de contact 
din partea 

operatorului 
economic

Solicitarea de şcolarizare



7.
S.C. TRANSTIN 

S.R.L.
ISTRATE 

GHEORGHE

STR. BOGDAN VODĂ 

NR.46, 

HÎRLĂU/transtinharlau

@yahoo.com/07471010

75/0232/720513

MECANICĂ MECANIC AUTO 7
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

8.

S.C. FRĂȚIAM S.R.L.
MARIAN 

CONTANTIN

STR. LOGOFĂT 
TĂUTU NR. 26, 

HÎRLĂU/0741219110
MECANICĂ

LĂCĂTUȘ 
MECANIC 
PRESTĂRI 
SERVICII

14
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

9.
S.C. CONSTRUCT 

S.A.
DÎSCĂ EUGEN

STR. DEALUL VIILOR 
NR. 21, HÎRLĂU

MECANICĂ

LĂCĂTUȘ 
MECANIC 
PRESTĂRI 
SERVICII

14
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

10. S.C. RICOMOB S.R.L. DRĂGAN RADU
STR. VALEA VIILOR 

NR. 4, 
HÎRLĂU/0740518016

FABRICAREA 
PRODUSELO
R DIN LEMN

TÂMPLAR 
UNIVERSAL

28
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

11.
S.C. ADIACENT 

S.R.L.
VULPE LUMINIȚA

STR. ETERNITATE 
NR. 21, 

HÂRLĂU/vlpmonica@y
ahoo.com/0744428088

CONSTRUCȚI
I, INSTALAȚII 
ȘI LUCRĂRI 
PUBLICE

ZIDAR-PIETRAR-
TENCUITOR

28
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

12.
S.C. JOHN & GIANY 

S. R. L.
CIORNEI IONUȚ

STR. LOGOFĂT 
TĂUTU NR. 4, 

HÎRLĂU/0747571075

TURISM ȘI 
ALIMENTAȚI
E

OSPĂTAR(CHEL
NER), 
VÂNZĂTOR ÎN 
UNITĂȚI DE 
ALIMENTAȚIE

10
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

13.

S.C. AMERICAN 
INVEST GROUP 

S.R.L.
CHIRILĂ SORINA

PUNCT DE LUCRU 
HÎRLĂU

TURISM ȘI 
ALIMENTAȚI
E

OSPĂTAR(CHEL
NER), 
VÂNZĂTOR ÎN 
UNITĂȚI DE 
ALIMENTAȚIE

10
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU



14.
S.C. CRISTINA ASY 

S.R.L.
CRISTINA PLETAN 

ASIBREINER

STR. ȘTEFAN CEL 
MARE ȘI SFÂNT NR. 
10, BL 19, PARTER, 
HÎRLĂU/0754438429

TURISM ȘI 
ALIMENTAȚI
E

OSPĂTAR(CHEL
NER), 
VÂNZĂTOR ÎN 
UNITĂȚI DE 
ALIMENTAȚIE

8
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

15.

S.C. BRUTĂRIA 
”MOLDOVENCEI” 

S.R.L.

DAVIDESCU 
DORINA

PUNCT DE LUCRU 
HÎRLĂU/ 0747071836

INDUSTRIE 
ALIMENTAR
Ă

BRUTAR-
PATISER-
PREPARATOR 
PRODUSE 
FĂINOASE

10
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

16.
S.C. RIN EXCLUSIVE 

S.R.L.
ȚĂPUȘĂ FLORIN

STR. VASILE 
GHEORGHIU NR. 26, 
HÎRLĂU/0747257321

INDUSTRIE 
ALIMENTAR
Ă

BRUTAR-
PATISER-
PREPARATOR 
PRODUSE 
FĂINOASE

10
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

17.

S.C. JOHN & GIANY 
S. R. L.

CIORNEI IONUȚ
STR. LOGOFĂT 
TĂUTU NR. 4, 

HÎRLĂU/0747571075

INDUSTRIE 
ALIMENTAR
Ă

BRUTAR-
PATISER-
PREPARATOR 
PRODUSE 
FĂINOASE

8
LICEUL TEHNOLOGIC 

HÎRLĂU

224

Director, 
PROF. IANCU PAULA LORELA

168

TOTAL
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ANEXA 6 

CALENDARUL ACTIVITATILOR DE OSP 
LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLAU 

Nr. 
Crt. 

Domeniu de 
activitate 

Activitatea 
/actiunea 

Termen Responsabili Beneficiari Observatii 

1. INFORMARE 
OSP 

Mapa OSP 

 

 
 

Septembrie 

2019 

Permanent 

Prof. psih.  

Feraru Daniela 

Elevi Parinti 

Cadre 

didactice 

 

Panou 

OSP(popularizarea 

activităţilor 

desfăşurate în 

unitate, informaţii, 

materiale realizate 

de către elevi etc.) 

Septembrie 

2019 

Permanent 

Prof. psih.  

Feraru Daniela 

Elevi Parinti 

Cadre 

didactice 

 

Actiuni de 

informare a 

dirigintilor privind 

OSP 

Octombrie 

2019 

Permanent 

Prof. psih.  

Elev responabil 

OSP 

Cadre 

didactice 

 

Actiuni de 

informare a elevilor 

privind OSP 

Octombrie 

2019 

Permanent 

Prof. psih.  

Feraru Daniela 

Cadre 

didactice 

 

Lectorate cu 

parintii privind 

consilierea si OSP 

Noiembrie 

2019 

Prof. psih.  

Feraru Daniela 

Parinti Cadre 

didactice 

Elevi 
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170 

Promovarea 

imaginii scolii in 

cadrul comunitatii 

Permanent Prof. psih.  

Directori 

Elevi Parinti 

Cadre 

didactice 

 

2. ACTIVITATI 
EDUCATIVE 

Activitati 

demonstrative 

privind orientarea 

scolara si 

profesionala a 

elevilor 

Conform 

graficului de 

activitati 

Prof. psih.  
 

Cadre 

didactice 

Elevi 

 

Intalniri cu 

absolventi ai 

Liceului tehnologic 

Harlau 

Aprilie 2020 Prof. psih.  

Profesori diriginti 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 
 

 

3. ACTIVITATI 
DE 

CONSILIERE 
INDIVIDUALA 

SI DE GRUP 

Consiliere 

individuala si de 

grup 

Permanent Prof. psih.  

Elev responabil 

OSP 

 

 

Cadre 

didactice 

Elevi 

 

Programul activitatilor 

de orientare scolara si profesionala la nivel de unitate 
 

Domeniu Obiective Activitati Termen Loc de 
desfasurare 

1. Activitati 
organizatorice 

- elaborarea programului de 

activitati de orientare scolara si 

profesionala de la nivelul unitatii 

  septembrie 

2019 

 in scoala 
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171 

2. Promovarea 
Cabinetului OSP 

- informarea cadrelor didactice 

despre rolul OSP si despre 

avantajele colaborarii. 

- participarea la sedintele cu 

parintii. 

- afise 

 

 pliante 

 panou OŞP (popularizarea 

activităţilor desfăşurate în 

unitate, informaţii, materiale 

realizate de către elevi etc.).  

 permanent  in scoala 

3.Realizarea unei 
baze de date privind 

situatia 

- intocmirea bazei de date privind 

situatia disciplinara, absenteismul, 

delicventa; 

- discutii cu profesorii dirigintii si 

cu celelalte cadre didactice in 

vederea stabilirii problemelor 

specific fiecarei clase si 

semnalarea cazurilor deosebite. 

-  permanent  

4. Orientarea scolara 
si profesionala a 

elevilor 

- realizarea unor investigatii in 

randul elevilor pentru a evidential 

prioritatile educative; 

- administrarea, cotarea si 

interpretarea unor teste ce privesc 

interesele, aptitudinile; 

- activitati de informare si consiliere 

de grup pe teme ca: alcatuirea unui 

CV, participarea la un interviu, 

profile ocupationale, fisa postului; 

- informarea elevilor privind oferta 

educationala si profesionala  

existenat; 

- furnizarea unor modalitati 

eficiente de analiza a ofertelor 

educationale si profesionale; 

- interviuri individuale in cabinetul 

 activitati de consiliere in 

grup/colectiv pe teme ca:” 

Sunt pregătit pentru 

inteviu?”,” Ştiu să mă 

prezint!” 

 chestionare de 

interese/aptitudini in mod 

individual sau/si in grup 

 chestionare de valori 

profesionale 

 inventare a deprinderilor de 

munca 

 teste de personalitae 

 model de CV european 

 model fisa postului 

 colaborarea cu prof. diriginti 

si cu celelalte cadre didactice 

 permanent  in scoala 
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de consiliere 

 

in realizarea profilului 

aptitudinal al elevilor 

5. Consilierea 
cadrelor didactice 

-sprijinirea activităţilor de predare- 

învăţare şi consiliere-dirigenţie 

-discutii cu profesorii diriginti in 

vederea satbilirii problemelor 

specifice fiecarei clase si 

identificarea cazurilor deosebite; 

- elaborarea si comunicarea unor 

materiale informative pe teme ca: 

managementul clasei, 

managementul timpului, stil de 

invatare, managementul stresului; 

- sprijinirea cadrelor didactice in 

solutionarea unor situatii 

conflictuale profesori-elevi-parinti; 

- cunoasterea elevilor; 

-prevenirea si combaterea esecului 

si dezadaptarii scolare 

 

-   activităţi la comisii pe 

discipline, dirigenţie cu tema: :” 

Sunt pregătit pentru inteviu?”,” 

Ştiu să mă prezint!” 

-  asigurarea de suport psihoafectiv 

profesorilor aflaţi în situaţii – 

problema; 

- consiliere individuală /de grup pe 

teme ca: comunicarea eficienta cu 

părinţii /elevi, conflicte, rezolvare 

de probleme  

- consiliere individuală pe teme ca: 

autocunoaştere şi dezvoltare 

personală, îmbunătăţirea 

abilităţilor de comunicare şi 

relaţionare, formarea abilităţilor de 

rezolvare a conflictelor, formarea 

capacităţii de luare a deciziilor, 

tehnici de organizare a învăţării, 

identificarea stilului de invatare.    

 

 periodic 

 

 

 

 

 

 

 

 la solicitarea 

dirigintilor 

 in scoala 

6. Consilierea 
parintilor 

- optimizarea relaţiei familie/părinte 

– copil 

- optimizarea relaţiei părinte-cadru 

didactic 

- informarea/ formarea părinţilor 

privind integrarea şcolară şi 

- consultanţă psihopedagogică a 

familiei/ părintelui în vederea 

integrării socio-profesionale a 

copiilor lor; 

 

 -  consiliere colectivă a părinţilor 

 periodic  in scoala 
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profesională a elevilor/ 

prevenirea situaţiilor de risc pentru 

copii 

- informare privind resursele de 

consiliere (cabinete şcolare, cabinet 

OSP, resurse materiale ca teste, 

chestionare, etc); 

 - cunoasterea copilului de catre  

părinte prin chestionare, interviuri, 

focus grupuri; 

- participare la lectoratele, şedinţele, 

întâlnirile cu părinţii organizate de 

cadrele didactice; 

(sedinte cu parintii) 

 

 lectorate cu părinţii 
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ANEXA 7  

SITUAŢIA ABSOLVENŢILOR PENTRU PERIOADA 
2000-2019 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR 
2000/2001, 2001/2002 

 
 
Anul 
absolvirii 

 
 
Specializarea 

 
 
Număr de 
absolvenţi 

 
 
Încadraţi în 
soc. com. 

 
 
Continuarea  
studiilor 

 
 
Şomeri 

Alte situaţii 
(plecaţi în 
străinătate, 
asoc.fam) 

 
 
 
2000/2001 

Confecţioner 
produse textile 

28 24 2 2 - 

Lăcătuş 
construcţii 
metalice 

 
20 

 
9 

 
2 

 
6 

 
3 

Mecanic auto 25 16 3 5 1 
Tinichigiu 
vopsitor auto 

15 8 2 2 3 

Lenjer 20 18 ----- 2 ----- 
TOTAL 108 78(69%) 9(8%) 17(17%) 7(6%) 
 
 
 
 
2001/2002 

Confecţioner 
produse textile 

19 16 1 2 ----- 

Mecanic auto 25 17 2 6  
Lăcătuş mecanic 20 11 1 8  
Instalator 
tehnico-sanitari 
şi gaze 

18 11 3 3 1 

Dulgher, 
tâmplar-
parchetar 

21 14 - 4 3 

TOTAL 103 69(67%) 7(6,8) 23(22,3%) 4(3,9%) 
 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR 
                                                                       2002/2003;      2003/2004 
 
 
Anul 
absolvirii 

 
 
Specializarea 

 
 
Număr de 
absolvenţi 

 
 
Încadraţi în 
soc. com. 

 
 
Continuarea  
studiilor 

 
 
Şomeri 

Alte situaţii 
(plecaţi în 
străinătate, 
asoc fam) 

 
 
 
2002/2003 

Confecţioner 
produse textile 

28 17 11 ----- ----- 

Lăcătuş 
construcţii 
metalice 

 
15 

 
5 

 
1 

 
8 
 

 
1 

Mecanic auto 24 12 3 7 2 
Tinichigiu 
vopsitor auto 

26 18 2 5 1 

Tâmplar 
universal 

22 15 2 4 1 

Lenjer 22 22 ----- ----- ----- 
TOTAL 137 89(64%) 19 (14%) 24 (18%) 5 (4%) 
 
 
 
 

Confecţioner 
produse textile 

45 37 7 1 ----- 

Mecanic auto 28 14 5 8 1 
Lăcătuş mecanic 14 5 2 6 1 
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2003/2004 Tinichigiu 
vopsitor auto 

19 13 1 3 2 

Electromecanic, 
reparaţii maşini 
şi echipamente 
electrice 

 
20 

 
14 

 
2 

 
2 

 
2 

Instalator 
tehnico-sanitari 
şi gaze 

 
23 

 
17 

 
1 

 
3 

 
2 

Dulgher, 
tâmplar-
parchetar 

 
19 

 
15 

 
1 

 
2 

 
1 

Ospătar, 
vânzător în 
unităţi de 
alimentaţie 
publică 

 
 
27 

 
 
20 

 
 
5 

 
 
1 
 

 
 
1 

TOTAL 195 135(70%) 24(12%) 26(13%) 10(5%) 

Situatia socio-profesionala 2002-2003

Incadrati in soc. 

com.

64%

Continuare studii

14%

Someri

18%

Alte situatii

4%

Incadrati in soc. com.

Continuare studii

Someri

Alte situatii

 
 

Situatia socio-profesionala 2003-2004

Incadrati in soc. 

com.

70%

Continuare studii

12%

Someri

13%

Alte situatii

5%

Incadrati in soc. com.

Continuare studii

Someri

Alte situatii

 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR-AN ŞCOLAR 2004/2005 
 

Specializarea  Număr de 
absolvenţi 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale în 
profilul absolvit 

In 
cadraţi 
în alt 
profil 

Continuarea 
studiilor 

Alte 
situaţii(plecaţi în 

străinătate, 
şomaj,sit. nec.) 

Confecţioner 
produse textile 

28 17 2 6 4 
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Mecanic de 
mecanică fină 

16 2 7 - 7 

Mecanic auto 29 6 9 1 13 
Sudor 18 4 8 - 6 

Tâmplar 
universal 

22 9 8 - 5 

Fierar -betonist 20 17  - 3 
TOTAL 133 55(41%) 34(25%) 7(5%) 38(28%) 

 
SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

OBLIGATORIU 
 

Total absolvenţi clasa a X   a 
 

Număr elevi care 
continuă studiile 

Număr elevi 
angajaţi în 
societăţi 
comerciale 

Alte 
situaţii(şomaj, 
plecaţi în 
străinătate) 

256 168(65%) 24(9%) 64(25%) 
 

 
SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL1 

AN ŞCOLAR 2005/2006 
 
 

Total absolvenţi clasa a X-a(nivel 
1) 

Absolvenţi care continuă studiile Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Şomeri 

245 211(86%) 21(9%) 13(5%) 
 
 

0

50

100

150

200

250
Absolvenţi
care continuă
studiile-
211(86%)

Încadraţi în
societăţi
comerciale-
21(9%)

Şomeri-13(5%)

 
 
 

 SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL2-ÎN 
ŞCOLAR 2005/2006 

 
Specializarea  Număr de 

absolvenţi 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale în 

profilul absolvit 

Continuarea 
studiilor-nivel 

3 

Alte 
situaţii(plecaţi în 

străinătate, 
şomaj,sit. 

necunoscute, etc) 
Confecţioner 

produse textile 
48 14 28 6 

Confecţioner 
produse din 

27 5 16 6 
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aluminiu şi mase 
plastice 

Mecanic auto 27 3 14 10 
Zidar-pietrar-

tencuitor 
22 12 6 4 

Tâmplar universal 21 8 6 7 
TOTAL 145 42(29%) 70(48%) 33(23%) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL1 
AN ŞCOLAR 2006/2007 

 
Total absolvenţi clasa a X-a(nivel 

1) 
Absolvenţi care continuă studiile Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Şomeri 

204 196(96%) 5(2,4%) 3(1,6) 
 

0

50

100

150

200

250

total absolvenţi

continuă studiile

încadraţi

şomeri

 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL2-ÎN ŞCOLAR 
2006/2007 

 
Total absolvenţi clasa a XI-

a(nivel 2) 
Absolvenţi care continuă 

studiile 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Şomeri+plecaţi în 
străinătate 

184 120(65%) 28(15%) 36(20%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

Absolvenţi
încadraţi în
societăţi
comerciale-
45(29%)

Continuarea
studiilor-niv.3-
70(48%)

Alte
situaţii(şomeri,
plecaţi în
străinătate)-
33(23%)
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0

50

100

150

200 total absolvenţi

continuă studiile

încadraţi

şomeri+plecaţi în
străinătate

 
 
 
 
 
 
 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL1 
                                                                          An şcolar 2007/2008 
Total absolvenţi clasa a X-a(nivel 

1) 
Absolvenţi care continuă studiile Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Şomeri 

172 170(99%) 0 2(1%) 
 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Trim 1

înscrişi

cont. 

şomeri

 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL2 
  

Total absolvenţi clasa a XI-
a(nivel 2) 

Absolvenţi care continuă 
studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Şomeri+plecaţi în 
străinătate 

199 136(69%) 21(11%) 42(21%) 
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

absolvenţi

cont. Studiile

încadraţi

şomeri

 
 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2007/2008 

 
Clasa Total absolvenţi  Absolvenţi care 

continuă studiile 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Studenţi Alte situaţii 
(şomeri, plecaţi în 
străinătate, etc. 

a X- a 199 193 - - 6 
a XI- a 147 131 6 - 10 

a XIIIa 51 - 5 37 9 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL1 
 

An şcolar 2008/2009 
 

Total absolvenţi clasa a X-a(nivel 
1) 

Absolvenţi care continuă studiile Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Şomeri 

160 148(92,5%) 10(6,25%) 2(1,25%) 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

înscrişi

cont. 

angajaţi

someri
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SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL2 
An şcolar 2008/2009 

  
Total absolvenţi clasa a XI-

a(nivel 2) 
Absolvenţi care continuă 

studiile 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Şomeri+plecaţi în 
străinătate 

155 150(96,77%) 4(2,58%) 1(0,65%) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

absolvenţi

cont. Studiile

încadraţi

şomeri

 
 

 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL 3 
An şcolar 2008/2009 

  
Total absolvenţi clasa a XI-

a(nivel 2) 
Absolvenţi care continuă 

studiile 
(facultate+postliceală) 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Şomeri+plecaţi în 
străinătate 

89 49(55%) 11(12,35%) 29(32,65%) 

0

10

20
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40

50

60

70

80

90

absolvenţi

cont. Studiile

încadraţi

şomeri

 
 
 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2008/2009 

 
Clasa Total absolvenţi  Absolvenţi care 

continuă studiile 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Alte situaţii 
(şomeri, plecaţi în 
străinătate, etc. 

a X- a 160 148 - 12 
a XI- a 155 150 4 1 

a XIIIa 89 49 11 29 
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SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2009/2010 

 
Clasa Total absolvenţi  Absolvenţi care 

continuă studiile 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Alte situaţii 
(şomeri, plecaţi în 
străinătate, etc. 

a X- a 144 138 2 4 
a XI- a 121 96 5 20 

a XIIIa 105 16: 14 înv. 
Superior 

2inv. postliceal 

28 61 

 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2009/2010 

 
Clasa Total absolvenţi  Absolvenţi care 

continuă studiile 
Încadraţi în 

societăţi 
comerciale 

Alte situaţii 
(şomeri, plecaţi în 
străinătate, etc. 

a X- a 250 200 2 48 
a XI- a 197 84 29 113 

a XIIIa 135 18 11 106 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2010/2011 

Clasa Total absolvenţi  Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Alte situaţii 
(şomeri, plecaţi în 
străinătate, etc. 

a X- a 250 200 2 48 
a XI- a 197 84 29 113 

a XIIIa 135 18 11 106 
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Insertia absolventilor de clasa  a XIII-a din anul scolar 2009-2010 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
 
 

 
crt. 

Unitate Scolara 
Profil/ 

domeniul/specializare 
 

Numar absolventi  de 
clasa a XII-a, a XIII-a 

Numar absolventi inscrisi in invatamantul superior 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

Universitatea 
 “Alex. I. Cuza” 

Teologi
e 

Agronom
ie 

Arte Medicina 
la 

sfarsitul 
anului 
scolar 

 din care 
cu 

bacalaure
at 

1. 
Grup Scolar Tehnic 

 Harlau 

         

Tehnic/Textile – Pielarie 
Tehnician în industrie textilă-ruta 
progresivă 

12 3 - - - - -  

Tehnic/Mecanica 
Tehnician mecanic pentru intretinere 
si reparatii 

14 1 1 - - - - - 

Tehnic/Construcţii şi lucări publice 
Tehnician in constructii si lucrari 
publice 

19 4 - 1 - 3 - - 

Servicii/ 
Tehnician in gastronomie 

38 22 - 6 - 3   

  
Tehnic/Textile – Pielarie 
Tehnician în industrie textilă-ruta 
progresivă-seral 

22 10 - - - - - - 

2. TOTAL  105 40 1 7 - 6 - - 
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Insertia absolventilor de clasa  a XIII-a din anul scolar 2010-2011 
 

Nr. 
crt. 

Unitate Scolara 
Profil/ 

domeniul/specializare 
 

Numar absolventi  de 
clasa a XII-a, a XIII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. Înv. postliceal 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

Universitatea 
 “Alex. I. Cuza” 

 
la 

sfarsitul 
anului 
scolar 

 din care 
cu 

bacalaure
at 

1. 
Grup Scolar Tehnic 

 Harlau 

      

Tehnic/Textile – Pielarie 
Tehnician în industrie textilă-
ruta progresivă 

17 1 - - 3 

Tehnic/Resurse naturale ;i 
protec’ia mediului 

21 0   2 

Tehnic/Construcţii şi lucări 
publice 
Tehnician in constructii si lucrari 
publice 

17 1   2 

Servicii/ 
Tehnician in gastronomie 

48 0   7 

  
Tehnic/Textile – Pielarie 
Tehnician în industrie textilă-
ruta progresivă 

21 2   4 

2. TOTAL  127 4   18 
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SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2011/2012 

 
 
 
 

Clasa Total absolvenţi Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Alte situaţii 
(şomeri, plecaţi în 

străinătate, etc. 
a XI- a 33 6 17 10 
a XII-a 44 11 15 18 
a XIII-a 76 18 32 26 
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Insertia absolventilor de clasa  a XII-a si a XIII-a din anul scolar 2012-2013 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:1,2,3 
AN ŞCOLAR 2012/2013 

Clasa Total absolvenţi Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Alte situaţii 
şomeri plecaţi în 

străinătate 
a XI- a 54 16 11 17 10 
a XII- a 150 24 38 41 47 
a XIII-a 53 9 15 17 12 

Nr. 
crt. 

Unitate 
Scolara 

Profil/ 
domeniul/specializare 

 

Numar absolventi  de 
clasa a XII-a, a XIII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. Înv. postliceal 

Promovati Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

Universitatea 
 “Alex. I. Cuza” 

 la sf an 
scolar 

 din care 
cu ba 

1. 

Liceul 
Tehnolog

ic 
 Harlau 

Tehnic/Textile – Pielarie 
Tehnician designer vestimentar- ruta directa 

20 1   4 

Tehnic/mecanică/tehnician mecatronist-ruta directa 16 - - - 1 

Tehnic/mecanică/tehnician mecanic întreținere și 
reparații – ruta progresiva 

15 - - - - 

Tehnic/Construcţii şi lucări publice 
Tehnician desenator  in constructii si lucrari 
publice-ruta directă directă 

24 - - - 2 

Tehnic/Construcţii şi lucări publice 
Tehnician in constr si lucrari publice-rută 
progresivă 

14 - - - 3 

 
Tehnic/prelucrarea lemnului/tehnician designer 
mobilă și amenajări interioare-rută directă 

21 1 - - 2 

 
Tehnic/Resurse naturale  și protecția mediului/ 
tehnician în morărit , panificație și produe făinoase- 
rută directă 

21 5 1 - 7 

 Servicii/Tehn.in gastronomie-rută directă 48 8 4 - 3 

 Servicii/Tehnician in gastronomie-rută progresivă 24 3 2 - 4 

2. TOTAL  203 18 7  26 
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Insertia absolventilor de clasa  a XII-a din anul scolar 2013-2014 
 

 

 
 
 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:3 si 4 
AN ŞCOLAR 2013/2014 

 
 

Clasa Total absolvenţi Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Alte situaţii 
şomeri plecaţi în 

străinătate 
a XI- a 113 26 25 29 33 
a XII- a 119 16 18 58 27 

Nr. 
crt. 

Unitate 
Scolara 

Profil/ 
domeniul/specializare 

 

Numar absolventi  
de clasa a XII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. 

Înv. 
postliceal 

Ocupă un loc 
de muncăîn 
țară/străinăta
te 

Este în șomaj 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

 
Universitatea 

Agronomică”I.
I. de la Brad” 

Universitatea 
 “Alex. I. 

Cuza” 
la sfarsitul 

anului scolar 

 din care 
cu 

bacalaure
at 

Tehnic/industrie textilă și pielărie 
Tehnician designer vestimentar 

26 1 - 1 - 3 2/15 5 

Tehnic/mecanică 
Tehnician mecatronist 

32 - - - - 2 2/12 16 

Servicii/turism și alimentație 
Tehnician în gastronomie 

28 8 - 1  2 6 17 

Servicii/turism și alimentație 
Tehnician in gastronomie 

33 13 1 3 - 3 4 22 

1. 
Liceul 

Tehnologic 
Hîrlău 

2. TOTAL 
 119 22 1 5 - 10 14/27 60 
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Insertia absolventilor de clasa  a XII-a din anul scolar 2014-2015 
 

 

SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:3 si 4 
AN ŞCOLAR 2014/2015 

 
 

Clasa Total absolvenţi Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Alte situaţii 
şomeri plecaţi în 

străinătate 
a XI- a 148 12 31 54 51 
a XII- a 198 29 27 98 44 

Nr. 
crt. 

Unitate 
Scolara 

Profil/ 
domeniul/specializare 

 

Numar absolventi  
de clasa a XII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. 

Înv. 
postliceal 

Ocupă un loc 
de muncăîn 
țară/străinăta
te 

Este în șomaj 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

 
Universitatea 

Agronomică”I.
I. de la Brad” 

Universitatea 
 “Alex. I. 

Cuza” 
la sfarsitul 

anului scolar 

 din care 
cu 

bacalaure
at 

Tehnic/industrie textilă și pielărie 
Tehnician designer vestimentar a XII-a A 

27 3 1 1 1 1 7 16 

Tehnic/mecanică 
Tehnician mecatronist a XII-a B 

32 2 - - - - 6 24 

Tehnic/constructii si lucrari publice 
Tehnician in constructii a XII-a C 

29 1 - - - 1 9 18 

Tehnic/resurse naturale si protectia 
mediului 
Tehnician mobile si amenajari interioare 
XII-a D 

26 - - - - - 6 20 

Ind. alim 
Tehnician în ind. Alimentara a XII-a E 

22 2 - - 2 2 10 8 

Servicii/turism și alimentație 
Tehnician in gastronomie a  XII-a, F,G 

61 39 3 2 5 3 29 19 

1. 
Liceul 

Tehnologic 
Hîrlău 

2. TOTAL 
 198 47 4 3 8 14            67    98 
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Insertia absolventilor de clasa  a XII-a din anul scolar 2015-2016 

 
SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL:3 si 4 

AN ŞCOLAR 2015/2016 
 

Clasa Total absolvenţi Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
societăţi 

comerciale 

Alte situaţii 
şomeri plecaţi în 

străinătate 
a XI- a 119 22 34 18 45 
a XII- a 133 33 26 46 28 

Nr. 
crt. 

Unitate 
Scolara 

Profil/ 
domeniul/specializare 

 

Numar absolventi  
de clasa a XII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. 

Înv. 
postliceal 

Ocupă un loc 
de muncăîn 
țară/străinăta
te 

Este în șomaj 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

 
Universitatea 

Agronomică”I.
I. de la Brad” 

Universitatea 
 “Alex. I. 

Cuza” 
la sfarsitul 

anului scolar 

 din care 
cu 

bacalaure
at 

Tehnic/industrie textilă și pielărie 
Tehnician designer vestimentar a XII-a A 

23 1 - - - 6 10 7 

Tehnic/mecanică 
Tehnician mecatronist a XII-a B 

20 0 - - -- 2 12 6 

Tehnic/constructii si lucrari publice 
Tehnician in constructii a XII-a C 

15 1 1 - - - 9 5 

Ind. alim 
Tehnician în ind. Alimentara a XII-a D 

23 4 2 1 1 6 6 7 

Ind. alim 
Tehnician în ind. Alimentara a XII-a E 

23 4 - - 1 3 11 8 

Servicii/turism și alimentație 
Tehnician in gastronomie a  XII-a F 

29 15 4 2 1 5 6 11 

1. 
Liceul 

Tehnologic 
Hîrlău 

2. TOTAL 
 133 25 7 3 3 20                54 46 



 
 

189 
 

SITUAȚIA ABSOLVENȚILOR DE   LICEU 2016/2017 
 
 

absolventi LICEU - 
promotia 2017 Continuă studiile NU continuă studiile 

NU s-au 
obtinut 

informatii 
Observatii 

TOTAL 

Cu 
examen 
de BAC 

promovat 

FARA 
examen 
de BAC 

promovat 

Continuă studiile universitare sau postliceale în judeţul Iaşi 

Continuă 
studiile 
în alt 
judeţ 

Continuă 
studiile în 

străinătate - 
vezi foaia 

<strainatate> 

şomaj 
angajat 
în ţară 

angajat în 
strainatate 

alte 
situatii ( 
se vor 

enumera 
la 

observatii) 

Iaşi: 
Univ. 
"Al. 

I. 
Cuza" 

Iaşi: 
Univ. 

Tehnică 
"Gh. 

Asachi" 

Iaşi: 
Univ. de 
Medicină 
"Gr. T. 
Popa" 

Univ. de 
Agronomie 
"I. I. de la 

Brad" 

Conservatorul 
de Artă "G. 

Enescu" 

Invatamant 
superior 

particular 

Scoala 
postliceala 

77 32 45 10 1 0 2 0 0 10 0 0 5 9 18  22  
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SITUAȚIA  SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENȚILOR DE   LICEU ANUL ŞCOLAR 2017/2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

absolventi LICEU - 
promotia 2018 

Continuă studiile NU continuă studiile 
NU s-au 
obtinut 

informatii 

TO 
TAL 

Cu ex 
de 

BAC 
promo

vat 

FARA 
examen 
de BAC 
promo 

vat 

Continuă studiile universitare sau postliceale în judeţul Iaşi 

Continuă 
studiile 
în alt 
judeţ 

 

şomaj 
angajat 
în ţară 

angajat 
în straina 

tate 

 
 

Iaşi: 
Univ. 
"Al. I. 
Cuza" 

Iaşi: Univ. 
Tehnică "Gh. 

Asachi" 

Iaşi: 
Univ. de 
Medici 
nă "Gr. 

T. Popa" 

Univ. de 
Agronomie 
"I. I. de la 

Brad" 

Conser
vatorul 
de Artă 

"G. 
Enescu

" 

Invatamant 
superior 

particular 

Scoala 
postlice

ala 

110 37 73 2 2 0 5 0 1 23 0 17 28 12   20 
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INSERŢIA ABSOLVENŢILOR, NIVEL 4, ANUL SCOLAR 2018/2019 

Nr. 
crt. 

Profil/ 
domeniul/specializare 

 

Numar absolventi  de clasa a 
XII-a 

Nr. absolventi inscrisi in inv. Sup. 

Înv. 
Post 
liceal 

Ocupă un loc de 
muncăîn  

So 
meri 

Alte 
situa
ţii 

Nu s-
au obti 
nut 
inform
atii 

Promovati 
Universitatea 
Tehnica “Gh. 

Asachi” 

 
Universitatea 

de 
medicina/Univ 
Agronomica  

Universitatea 
 “Alex. I. 

Cuza” 

ţară Străină 
tate 

la 
sfarsitul 
anului 
scolar 

 din care cu 
bacalaureat 

Fără ex 
de 

bacalaure
at 

1. 
Tehnic/industrie textilă și pielărie 
Tehnician designer vestimentar a 
XII-a A 

30 8 22 2 0 1 2 3 12 7 0 3 

2. 
Tehnic/mecanică 
Tehnician mecatronist a XII-a B 

29 2 27 0 0 0 2 4 14 2 2 5 

3. 
Tehnic/constructii si lucrari publice 
Tehnician in constructii a XII-a C 

    26 5 21 4 0 0 1 6 1 2 8 4 

4. 
Servicii/turism și alimentație 
Tehnician in gastronomie a  XII-a 
D 

33 20 13 5 2 1 2 3 10 6 4-
jandar
merie 

0 

5. 
 118 35 83 11 2 2 7      16       37 17 11 12 
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SITUAŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR NIVEL 3 AN ŞCOLAR 2018/2019 

DOMNENIU/Clasa Total 
absolvenţi 

Absolvenţi care 
continuă studiile 

Încadraţi în 
soc.comerciale 

Alte situaţii 
şomeri plecaţi în străin 

Industrie textilă și pielărie a XI- a C 13 1 0 9 3 

Mecanică/ lăcătuș mecanic prestări servicii     a 
XI- a D 

26 3 6 
10 7 

Fabricarea produselor din lemn  a XI- a E 12 2 7 0 3 

Construcții, instalații și lucrări publice,a XI- a F 20 0 5 9 6 

Construcții, instalații și lucrări publice a XI- a G 24 5 8 2 9 

Turism și alimentație a XI- a H 28 9 3 14 2 

Turism și alimentație a XI- a I  25 12 3 9 1 

Industrie alimentară a XI- a J 24 10 1 7 6 

Industrie alimentară a XI-a K 24 11 5 6 2 

TOTAL 196 53 38 66 39 
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Situatia absolventilor, nivel 3

TOTAL ABS

CONTINUA STUDIILE

INCADRATI

SOMERI

PL IN STRINATATE
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ANEXA 8-ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT 
 COLABORĂRI COMUNITATE LOCALĂ, ONG-URI, 

INSTITUŢII DE CULTURĂ, FUNDAŢII, INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Nr. 
crt. 

Instituţia/Instituţii parteneră/e Protocol de colaborare 

Alte activităţi-
voluntariat, 

caritate 

Derulare de proiecte 
educaţionale, 

concursuri 
1. PRIMĂRIA HÎRLĂU X  
2. POLITIA HÎRLĂU X  
3. Univ. Nationala de Arte ”GEORGE ENESCU” IASI X  
4. CONSILIUL JUDETEAN IASI-Centrul de îngrijire 

și asistență pentru persoane lipsite de autonomie 
Hîrlău REVIS 

X  

5. Facultatea de inginerie Chimica și Protectia Mediului X  
6. CABINET MEDICAL INDIVIDUAL-dr. Lidia 

Covaliu 
X  

7. Muzeul VIEI SI VINULUI MOLDOVA X Proiecte educative 
8. Agenți economici-dosar com metodice de 

specialitate 
X-formarea 

aptitudinilor practice 
 

9. JA ROMÂNIA  Implementare proiect 
PROGRAM “JUNIOR 

ACHIEVEMENT”-
turism şi servicii 

10. FICE ROMÂNIA  Proiect educaţional “19 
zile de prevenire a 

abuzurilor şi violentelor 
asupra copiilor si 

tinerilor” 
11. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI  Derularea proiectului 

POCU/90/6.13/6.14-
Multiplicarea metodelor 
de Educaţie şi a 
Competenţelor prin 
Adaptarea la Nevoile 
Industriilor Competitive-
EMPLOZ 
MECHANICS, Cod 
SMIS 108847 

12. ACVO -alte activitati-
fomarea aptitudinilor 

de comunicare 

 

13. Colegiul Tehnic “Alexe Marin” SLATINA  Concurs 
Naţional”Chimia verde-
chimia durabilă”. Editia 

a VI-a 
14.  Liceul Tehnologic ”SF. DIMITRIE”Teregova, jud. 

Caras-Severin 
 Proiect educational 

”Firma de exercitiu, o 
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rampa de lansare in 
cariera”, editia a III-a 

15. Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna ” 
Galati 

X Concurs  JUNIOR 
MASTER CHEF 

16.  Scoala Profesionala Gropnita X Proiect educational 
”Eco-Schools” 

17. Asociaţia “ELIBERARE” Bucureşti  Activităţi 
extracurriculare 

18. Asociatia “SEMPER MUZICA”   Derularea campaniei 
“Prevenirea HIV prin 

metoda stand-up 
comedy” 

19. Scoala Gimnazială „G. Călinescu” Iaşi  Concurs “Cantec, joi si 
voie bună-istorie, 
obiceiuri si 
traditii”CAEJ 2017-ed.a 
II-a 

20. Scoala Gimnazială Cîrjoaia 
 

 Proiect Educational”Din 
trăistuţa cu datini şi 

obiceiuri” 
21. Scoala Gimnazială POIANA DELENI 

 
 Proiect “Un colinnd, un 

dar pentru suflet” 
22. Colegiul Ion Holban X Proiectul ECO-ART 
23. Colegiul „Stefan cel Mare” Hîrlău Festivalul De Impact 

e Toleranţă” 
 

24. Asociaţia pentru Promovarea Invăţământului în 
Industria  Ospitalităţii-APIO” 

X X 
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ANEXA 9 

Rezulatate la învăţătură 2007/2019 
 

numărul elevilor promovaţi 

 An 

 Şc 

 2007/ 

2008 

% An  

Şc. 

 2008/ 

2009 

% An 

şc 

2009/ 

2010 

% An  

Şc 

2010/ 

2011 

% An 

şc 

2011/ 

2012 

% An  

Sc 

2012/ 

2013 

% An 

sc 

201

3/2

014 

% An sc 

2014/ 

2015 

% 

Total 

elevi 

prom. 

755 82,60 778 86,83 897 83,91 861 83,26 988 95,55
% 

1033 84,41
% 

979 94,9
6 

1019 87,63
% 

 
 

 

 

An scolar 
 

TOTAL NR.  
ELEVI 

PROMOVAȚI % 

2012/2013 1033 872 84,41 

2013/2014 979/934 ramasi la sf 

anului 

887 94,96 

2014/2015 1019/ 872 87,63% 

2015/2016 978 877 89,77% 

2016/2017 1016 712 70% 

2017/2018 1044 742 71,03% 

2018/2019 955 813 85,13 
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ANEXA 10-Populaţia şcolară pe medii de rezidenţă în intervalul 2003-2025 

în zona Hîrlău 

     Evolutia populatiei de varsta prescolara si scolara, pe judet, pe 

intervalul 2003-2025 

Grupe de varsta 

(ani) 
2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Iasi 274.6 264.6 236.8 216.4 207.3 198.8 

3-6 38.8 40.9 40.2 39.3 35.5 31.5 

7-14 88.2 81.3 78.0 79.9 77.7 71.3 

15-24 147.7 142.5 118.6 97.2 94.1 96.0 

PROIECŢIA POPULAŢIEI DE 
VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 

    

Sursa: date prognozate furnizate de INS    

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea 
NORD-EST 
Grupe de vârstă 2005 2015 2025 2015-2005 2025-2005 

    Abs. % Abs. % 
3 - 6 ani 40.8 39.9 32.2 -0.9 -2.2% -8.6 -21.1% 

7-14 ani 78.6 79.3 73.6 0.7 0.9% -5 -6.4% 

15-24 ani 142.9 97.6 97.6 -45.3 -31.7% -45.3 -31.7% 

Prognoza populatiei din grupa de varsta 
3-6 ani  

   

 2005 2015 2025 2015-2005 2025-2005 

    Abs. % Abs. % 
România 867.4 831.3 663 -36.1 -4.2% -204.4 -23.6% 

Regiunea Nord Est 182.9 165 139.4 -17.9 -9.8% -43.5 -23.8% 

Jud Iaşi       40.8 39.9 32.2 -0.9 -2.2% -8.6 -21.1% 

Prognoza populatiei din grupa de varsta 
7-14 ani  

   

 2005 2015 2025 2015-2005 2025-2005 

    Abs. % Abs. % 
România 1872.8 1692.5 1545.3 -180.3 -9.6% -327.5 -17.5% 

Regiunea Nord Est 374 339.2 310.4 -34.8 -9.3% -63.6 -17.0% 

Jud Iaşi       78.6 79.3 73.6 0.7 0.9% -5 -6.4% 

Prognoza populatiei din grupa de varsta 
15-24 ani  

   

 2005 2015 2025 2015-2005 2025-2005 

    Abs. % Abs. % 

România 3345.4 2308.8 2105.5 -1036.6 -31.0% -1239.9 -37.1% 

Regiunea Nord Est 607.3 457 411.4 -150.3 -24.7% -195.9 -32.3% 

Jud Iaşi       142.9 97.6 97.6 -45.3 -31.7% -45.3 -31.7% 

 



 

                                                                    

 

                                                   

 

 

ANEXA 11 

 

Evoluţia ratei de părăsire timpurie a şcolii 

în perioada 2000-2019 
 

An şcolar Total înscrişi Rămaşi la sfârşitul 

anului şcolar 

Abandon şcolar 

2003/2004 678 608 50 

2004/2005 719 659 60 

2005/2006 771 679 75 

2006/2007 835 683 79 

2007/2008 914 771 53 

2008/2009 973 778 41 

2009/2010 1069 973 50 

2010/2011 1034 886 69 

2011/2012 1113 1034 14 

2012/2013 1103 1033 35 

2013/2014 979 934 37 

2014/2015 1019 956 43 

2015/2016 980 926 11 

2016/2017 1016 861 51 

2017/2018 1044 929 93 

2018/2019 955 333-inv liceal 

609-inv profesional 

97 

 

 

 
 

ABANDON SCOLAR 2017/2018 

Nr. crt. TOTAL ELEVI ABANDON % 

1. 1044 55-cl a IX-a 5,27% 

27-cl. a X-a 2,58% 

11-cl. a XI-a 1,05% 

2. 1044 93 8,9% 

 

ABANDON SCOLAR 2018/2019 

Nr. crt. TOTAL ELEVI ABANDON % 

1. 955 47:cl a IX-a liceu-2 

prof 45 

4,9% 

26 cl. a X-a liceu 3 

Prof 23 

2,7% 

24-cl. a XI-a liceu -2 exm 

22 prof 

2,5% 

2. 955 97 10,15% 



 

                                                                    

 

  

 

 
 

 

total elevi

procent abandon sc

0

200

400

600

800

1000

1200

2017/2018
2018/2019

total elevi

abandon scolar

procent abandon sc

 
 

 

 



200 

 

 

Anexa 12 
Evolutia prognozata a populatiei de varsta scolara 

 Evolutia populatiei de varsta prescolara si scolara, pe judet, pe intervalul 2003-2025 

Grupe de varsta (ani) 2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Iasi 274.6 264.6 236.8 216.4 207.3 198.8 

3-6 38.8 40.9 40.2 39.3 35.5 31.5 

7-14 88.2 81.3 78.0 79.9 77.7 71.3 

15-24 147.7 142.5 118.6 97.2 94.1 96.0 

 
  Variatia estimată a categoriei de vârstă 15-24 ani 
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3-6 ani
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15-24 ani

 
 - în zona Hîrlău se observă o creştere lenta a populaţiei şcolarizate, 

atat in mediu urban, cat si rural 

 

 
 

Variatia estimata a categoriei de varsta 15-24 ani, 

pe judete
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PROIECTIA EVOLUTIEI DEMOGRAFICE 2003-2025       
Sursa: INCSMPS, conf.INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025» (realizată în 2003) - 
varianta medie. 

 

 

Valorile pentru anii intermediari proiecţiei INS au fost stabiliţi de INCSMPS printr-o procedură de interpolare.   

             

  

  
2003 2005 2010 2013 2015 2020 2025 

2013-2005 2025-2005  

Nr. % Nr. %  

România (total) 21,733.6 21,614.7 21,226.3 20,961.5 20,696.6 20,026.4 19,243.4 -653.2 -3.0 
-

2,371.3 -11.0  

0-14 3,632.7 3,432.5 3,152.9 3,088.7 3,024.6 2,798.7 2,511.8 -343.8 -10.0 -920.7 -26.8%  

15-64 14,993.1 15,033.4 14,990.2 14,798.1 14,606.0 13,956.6 13,384.0 -235.3 -1.6 
-

1,649.4 -11.0%  

65 si peste  3,107.8 3,148.8 3,083.2 3,074.7 3,066.0 3,271.1 3,347.6 -74.1 -2.4 198.8 6.3%  

Regiunea…….. 
(total) 3734.6 3732.6 3693.1 3,662.5 3,631.9 3,547.5 3,444.9 -70.1 -1.9% -287.7 -7.7%  

0-14 685.3 677.0 649.8 638.7 627.6 590.8 546.0 -38.3 -5.7% -131.0 -19.4%  

15-64 2512.5 2517.9 2,531.7 2,519.0 2506.4 2,427.7 2,358.4 1.1 0.0% -159.5 -6.3%  

65 si peste  536.7 537.7 539.3 519.3 498.0 529.1 540.6 -18.4 -3.4% 2.9 0.5%  

Jud Iaşi total) 816.0 816.6 825.8 837.3 808.3 794.1 775.0 20.7 2.5% -41.6 -5.1%  

0-14 158.1 152.3 148.5   147.1 137.8 125.2 -152.3 
-

100.0% -27.1 -17.8%  

15-64 557.2 561.4 572.6   561.2 545.0 534.0 -561.4 
-

100.0% -27.4 -4.9%  

65 si peste  100.6 102.8 104.7   100.0 111.4 115.7 -102.8 
-

100.0% 12.9 12.5%  

15-64               0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!  

65 si peste                0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!  

Jud………(total)               0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0!  
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ANEXA 13- RATA DE ABSOLVIRE 
 

 

ŞCOALA An şcolar Nr. elevi Liceal 
(zi+seral) 

Profesional/ 
ucenici 

SAM Total 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPUL 
ŞCOLAR 
TEHNIC 
HÎRLĂU 

2002/2003 Inscrişi  83  83 

Absolvenţi  82  82 

Procentaj  99%  99% 

2003/2004 Inscrişi  116  116 

Absolvenţi  116  116 

Procentaj  100%  100% 

2004/2005 Inscrişi  136 217 353 

Absolvenţi  134 217 351 

Procentaj  99% 100% 99,5% 

2005/2006 Inscrişi   408 408 

Absolvenţi   405 405 

Procentaj   99% 99% 

2006/2007 Inscrişi   375 375 

Absolvenţi   368 368 

Procentaj   98% 98% 

2007/2008 Inscrişi 56  858 914 

Absolvenţi 51  720 771 

Procentaj 91%  83,91% 84,35% 

2008/2009 Inscrişi 161  812 973 

Absolvenţi 132  646 778 

Procentaj 81,98%  79,55% 79,95% 

 

 

 

 

 

 



203 

 

 

 

ŞCOALA An şcolar Nr. elevi Liceal 
(zi+seral/ruta 
progresivă) 

SAM An de 
completare/ 
Stagii de 
pregătire/inv 
prof 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL 
TEHNO 
LOGIC 
HÎRLĂU 

2009/2010 Inscrişi 147 168 157 472 

Absolvenţi 119 151 124 394 

Procentaj 81% 90% 79% 83% 

2010/2011 Inscrişi 151 - 135 286 

Absolvenţi 135 - 107 242 

Procentaj 89% - 79% 85% 

2011/2012 Inscrişi 44+76+31(seral) - 33 184 

Absolvenţi 42+67+29 - 33 171 

Procentaj 95%88%94% - 100% 93% 

2012/2013 Inscrişi 163+62=225 - 70 295 

Absolvenţi 150+53=203 - 54 257 

Procentaj 93%85%90% - 77% 87% 

2013/2014 Inscrişi 119-cl a XII-a - 250 369 

 Absolvenţi 117 - 229 342 

 Procentaj 98% - 91,60 94,8% 

2014/2015 Inscrişi 208-cl a XII-a --- 270 208 

 Absolvenţi 198 - 267 198 

 Procentaj 95% - 98,88 96,94% 

 

 

2015/2016 Inscrişi 134  253 387 

 Absolvenţi 133  245 378 

 Procentaj 99,25%  96,83% 98,04% 

 2016/2017 Inscrişi 80  76  

 Absolvenţi 76  76  

 Procentaj 95%  100% 97,5% 

 2017/2018 Inscrişi 117  102  

 Absolvenţi 108  97  
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 Procentaj 92,3%  95,1% 93,7% 

 2018/2019 Inscrişi 124  203  

 Absolvenţi 119  197  

 Procentaj 96%  97% 96,5% 
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ANEXA 14-RATA DE  PROMOVARE la examenele de absolvire-de 

competente și bacalaureat 
            

 

 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 
Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-niv.1şi 2 2008/2009 

Nr. elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 1-160 159 99,37% 

Nivel 2-155 155 100% 

Nivel 3-89 89 100% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-niv.1şi 2 2009/2010 

Nr. elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 1-144 140 97,22% 

Nivel 2-121 121 100% 

Nivel 3-105 101 96,19% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-niv.1şi 2 2010/2011 

Nr. elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 2-108 105 97% 

Nivel 3-133 131 98% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-niv.1şi 2 2011/2012 

Nr. elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 2-33 32 96,96% 

Nivel 3-108 8 74% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-niv.1şi 2 2012/2013 

Nr. elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 2-54 53 98,14% 

Nivel 3-203 203 100% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-niv.2şi 3 2013/2014 

Nr. elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 2-113 113 100% 

Nivel 3-116 116 100% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-nivel3, 4  2014/2015,  

Nr. Elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 4-119 119 100% 
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Nivel 3-148 148 100% 

Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-nivel 3,4  2015/2016 

Nr. Elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 4-134 133 99,25% 

Nivel 3-119 112 94,11% 

 Rezultatele la examenele de certificarea competenţelor-nivel 3,4  2016/2017 

Nr. Elevi 

înscrişi 

promovaţi % 

Nivel 4-76 76 100% 

Nivel 3-135 121 89,62% 

Rezultatele la examenul de certificare a competenţelor- nivel 3 şi 4  2017/2018 

Nr. Elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

promovati 

% 

Nivel 4-102 92 92 100% 

Nivel 3-140 126 126 100% 

 

 

REZULATATE LA EXAMENUL DE COMPETENTE NIVEL 4-2018/2019 

 

Nr. crt. Nr. elevi 

inscrisi 

%PROMOVABILITATE 

1 120 91,66 

 

REZULATATE LA EXAMENUL DE COMPETENTE NIVEL 3-2018/2019 

 

Nr. crt. Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. 

elevi 

prezenti 

Nr.elevi 

promovati 

% 

PROMOVABILITATE  

1 203 197 197 97,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

2007/2019(Vezi Anexa16) 
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ANEXA 15-EVOLUŢIA PONDERII ŞOMERILOR ÎN ZONA HÎRLĂU 
 

Din punct de vedere al vârstei, se poate remarca o pondere ridicată a șomerilor peste 50 de ani (39,70%) în timp ce pentru grupa de vârstă 25-29 ani 

ponderea şomerilor este de doar 3,47%. 

Total 
şomeri 

înregistraţi 
- 

decembrie 
2017 

Pers. 

<25 ani 

Pers. 

25-29 

ani 

Pers.  

30-39 

ani 

Pers.  

40-49 

ani 

Pers.  

50-55 

ani 

Pers. 

>55 

11960 1052 415 2126 3618 2054 2695 

% 8,80% 3,47% 17,78% 30,25% 17,17% 22,53% 

       

 
 



 

ANEXA 16 
SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII LA EXAMENUL DE 

BACALAUREAT 
2007/2019 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT 

SESIUNEA 2008 
 

Nr.crt. Nr. elevilor 
înscrişi 

Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 
respinşi 

Procent de 
promovabilitate 

1. 51 35 16 69% 
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REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT  

SESIUNEA 2009 
Nr.crt Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 

respinşi 
Procent de 

promovabilitate 
1. 116 103 13 88,79% 

 
 

Anul Înscrişi Rata de 
succes 

Mediu de rezidenta % 

      Urban Rural  
1  3 4 5  

2007/2008 51 35 17 18 69% 
2008/2009 116 103 56 47 88,79% 
2009/2010 109 43 18 25 39,44% 
2010/2011 127 4 0 4 3,1% 
2011/2012 75 3 1 2 4% 
2012/2013 80 20 3 17 25% 
2013/2014     63 23 7 16 36% 
2014/2015  80 47 12 35 59% 
2015/2016 70 33 14 19 47% 
2016/2017 70 32 12 20 45.71% 
2017/2018 102 70 12 25 52,85% 
2018/2019 130 41 15 26 34,16% 



 

REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT 
SESIUNEA 2010 

Nr.crt. Nr. elevilor 
înscrişi 

Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 
respinşi 

Procent de 
promovabilitate 

1. 109 43 66 39,44% 
 

SESIUNEA IULIE 2010 
Anexa 1 

Nr. 
Crt. 

Nr.de elevi 
înscrişi  

2008/2009 

Nr. 
elevilor  
înscrişi  

2009/2010 

Nr. 
promovaţi 
2008/2009 

Nr. 
promovaţi 
2009/2010 

Nr. de 
elevi 

respinşi – 
2008/2009 

Nr. de elevi 
respinşi  

2009/2010 

1. 4 105 3 31 1 67 

Anexa 2 
Nr. 
Crt. 

Nr. elevi înscrişi Nr. elevi      promovaţi Nr. elevi respinşi Procent de 
promovabilitate 

1. 109 43 66 38,53% 

 
Anexa 3-SESIUNEA IULIE 

Nr. 
Crt. 

Clasa Nr. 
elevilor 
înscrişi 

Nr. 
elevilor 
promovaţi 

Nr. 
elevilor 
respinşi 

Procent de 
promovabi 
litate 

1. 13 A-tehnician în ind. textilă 12 - 12 0% 
2. 13 B-tehn. mecanic, 

întreţinere şi reparaţii 
14 1 13 7,14% 

3. 13 C-tehn. în construcţii şi 
lucrări publice   

19 3 16 15,79% 

4. 13 D-tehn. în gastronomie 17 9 7 58,82% 

5. 13 E-tehn. În gastronomie 21 10 11 47,62% 

6. 13F- tehnician în ind. textilă 22 8 14 36,36% 

7. 2009 4 3 1 75% 

8. TOTAL  109 34 74 32,11%  

 
 

Anexa 4 
Situaţia la Limba şi literatura română 

Nr. total de 
elevi 

Note: 

2,00-499 

Note: 

5,00-6,99 

Note: 

7,00-8,99 

Note: 

9,00-10,00 

Neprez. 

109 26 68 11 1 3 
Anexa 5 

Situaţia la Matematică 
Nr. total de 

elevi 
Note: 

2,00-4,99 

Note: 

5,00-6,99 

Note: 

7,00-8,99 

Note: 

9,00-10,00 

Neprez.

109 36 60 10 0 3 



 

 Anexa 6 
Media cea mai mică: 6,06 
Media cea mai mare: 8,11 

REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  
SESIUNUNIA AUGUST  2010 

Anexa 1 
Nr.crt. Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 

respinşi 
Procent de 

promovabilitate 
1. 74 9 65 12,16% 

  REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT 
Nr.crt. Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 

respinşi 
Procent de 

promovabilitate 
1. 109 43 66 39,44% 

 
REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT 

SESIUNEA 2011 
Nr.crt. Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 

respinşi 
Procent de 

promovabilitate 
1. 127 3+1 123 3,1% 

 
REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT 

SESIUNEA 2012 
Nr.crt. Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 

respinşi 
Procent de 

promovabilitate 
1. 75 3 72 4% 

 
REZULTATE FINALE EXAMEN DE BACALAUREAT 

SESIUNEA 2013 
Nr.crt. Nr. elevilor 

înscrişi 
Nr. elevilor promovaţi Nr. elevilor 

respinşi 
Procent de 

promovabilitate 
1. 80 20 40 25% 

 
 
 
 



 

 
REZULTATELE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 
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REZULATATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 
Rezultatele la ex de bacalaureat 2016/2017 

Nr.crt. Nr. elevilor 
înscrişi 

Nr. elevilor 
promovaţi in 

sesiunea iulie+august 
2017 

Nr. elevilor 
respinşi 

Nr. elevi 
absenti 

 

Procent de 
promovabilitate 

1. 70 32 32 5 45,71% 
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Anul Examene nationale Înscrişi Rata de 
succes 

% 

1 2  3  
 2013/2014 examenul de 

bacalaureat 
    63 23 36% 

     
2014/2015 

examenul de 
bacalaureat 

    72 40 56% 

2015/2016 Examen de 
bacalaureat-ses. iulie 

   78 22 28% 

 Examen de 
bacalaureat-ses. 
august 

  40 11 40% 



 

 
Rezultatele la ex de bacalaureat2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

An scolar. Nr. elevilor 
înscrişi 

Nr. 
Elevi 

prezenti 

Nr. elevilor  
promovaţi in  

sesiunile iulie-
august iulie 

2018 

Nr. 
elevilor 
respinşi 

Nr. elevi 
absenti 

 

Procent de 
promovabilitate 

2016/2017 
 

70 65 32 33 5 45,71% 

2017/2018 102 70 32+5 33 30 52,85% 
       

       

2018/2019 130 120 29+12 79 10 34,16 
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ANEXA 17 

REZULTATELE LA CONCURSURI JUDEȚENE, NAȚIONALE 
2009-2019 

Anul  şcolar 2009/2010 
DENUMIRE CONCURS REZULTAT  PROFESORI 

COORDONATORI 
ELEVI PARTICIPANŢI 

Festivalul 
Interjudeţean de 
Etnografie şi Folclor 
“Balada”-ed. A IV-A-
IAŞI 

Menţiune Lache Florentina 
Hortopan Delia 

25 de elevi clasele a 
IX-a, a X-a 

Concurs Interjudeţean 
de limba franceză 
“N.I.POPA”-IAŞI 

DIPLOMĂ DE 
MERIT 

Prof. Silion Oana Stoica Nicoleta a X-a A 
Amariţei Marinica 

Concurs Judeţean-
“Ştefan cel Mare-
apărător al civilizaţiei 
europene”-ed. A IV-A-
HÎRLĂU 

PREMIUL III Prof. Alina Poiană 
Prof. Ioana 
Asăvoaie 

Barău Mădălina 
Iancu Andrei-a IX-a F 

Festivalul Regional 
“Căntă Bucium pe 
CEAHLĂU”-Piatra-
Neamţ 

DIPLOMĂ DE 
MERIT 

 Echipa de dans 

Concurs Internaţional 
de Oină “SPORT 
CLUB CRONOS”-
Bârlad 

LOCUL I Prof. Ciobanu Ion Echipa de oină 

Activitatea de 
ecologizare-“ORAŞ 
CURAT, ORAŞ 
CIVILIZAT”-Hîrlău 

DIPLOMĂ DE 
PARTICIPARE 

Prof. Rădeanu Oana 
M-i. Pavel Dumitru 

cl. a IX-a I 
cl. a XII-a E 

Concurs Judeţean- 
“ HAI LA TEATRU” 

DIPLOMĂ DE 
MERIT 

Prof. Petrea Alina Trupa de teatru-KLIP 

Concurs Judeţean- 
“ HAI LA TEATRU” 

DIPLOMA DE 
MERIT PT. 
CEL MAI BUN 
ROL ÎN 
INTERPRETAR
E MASCULINĂ 

Prof. Petrea Alina Găină Florin 

Concurs de creativitate 
“D. Mangeron” 

Diplomă de 
excelenţă 

Ing. Faraon C-tin Echipaj Grupul Şcolar 
Tehnic Hîrlău 

Concursul judeţean 
« Ştiu şi aplic » 

Diplomă de 
merit 

m.i. Haldan C-tin Ozoreanu G. 
Savin A. 
Dan C. 
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Concursul judeţean 
« Cu viaţa mea apăr 
viaţa » 

Locul II  Ing. Neghină A. Echipaj Grupul Şcolar 
Tehnic Hîrlău 

Concurs 
interjudeţean « Copilul 
cetăţean european  cu 
drepturi şi 
responsabilităţi » 

Locul II Prof. Hriscu D-tru. Buznea O. 

Menţiune  Tăbăcelea L. 

Rezultate la concursuri locale si judetene, anul scolar 2010/2011 

Denumire concurs Rezultat 
Profesor 

coordonator 
Elevi participanti 

Concurs international "Maini 
dibace" desfasurat la Cluj 

Premiul I 
M.i. Gheorghiescu 
R.  

Cojocariu Cosmin 

Concurs Judetean "Fii 
intreprinzator de succes" IASI 

Premiul II Prof. Perju Alina Cojocariu Cosmin 

Concurs Judetean "Fii 
intreprinzator de succes" IASI 

Premiul III Prof. Perju Alina Tesu Cosmin 

Concurs Judetean "Fii 
intreprinzator de succes" IASI 

Premiul III Prof. Perju Alina Gafitei Danut 

Concurs Judetean-"Stefan cel 
Mare-aparator al civilizatiei 
europene"-ed. A V-A-
HIRLAU 

Premiul III 
Prof. Ioana 
Asavoaei 

Elevi clasa a X-a 

"Festivalul curcubitaceelor" - 
editia a II-a desfasurat la G.S. 
Agricol Podu Iloaei 

Premiul I 
M.i. Gheorghiescu 
R., M.i. Petrei L. 

Ivanciuc Constantin, 
Cojocariu Cosmin 

Concursul international de 
oina "Sport club CRONOS" - 
Barlad 

Locul I Prof. Ciobanu Ion Echipa de oina 

Activitate de ecologizare "Sa 
facem orasul ca o floare"-
Hirlau 

Diploma de 
participare 

Prof. Petras 
Mihaela, Prof. 
Ursache Elena, 
M.i. Pavel Dumitru 

Clasa a X/a A, F, clasa a 
XII-a E 

Concurs interjudetean "D. 
Manderon" 

Premiul III 
Prof. Faraon 
Constantin 

Avarvarei Marcel 

Activitate extrascolara-
concurs, Iasi, SSM "Stiu si 
aplic"-editia a III-a 

Diploma de 
participare 

ing. Neghina A. elevi clasa a XI-a 

Diplomă pentru contribuţie 
remarcabilă la susţinerea 
educaţiei în contextual 
european 

Diplomă de 
merit 

Prof. Rădeanu O. 
Grupul Şcolar Tehnic 
Hîrlău 
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Rezultate la concursuri locale si judetene, anul scolar  2011/2012 
 
 

Denumire concurs Rezultat 
Profesor 

coordonator 
Elevi 

participanti 

Concurs naţional de creativitate 4 menţiuni 
Ing. Faraon C-tin 
Ing. Cozmescu B. 

Busuioc G. 
Lăcureanu A. 
Poruşniuc C. 
Avarvarei M. 

Acţiune de ecologizare « Oraşul 
nostru mai curat pentru un Paşte 
Binecuvântat » 

Diplomă de 
merit 

Diriginţii claselor 
a – IX –a 

Grupul Şcolar 
Tehnic Hîrlău 

 
 
 

Rezultate la concursuri locale si judetene, anul scolar  2012/2013 
 
 

Denumire concurs Rezultat 
Profesor 

coordonator 
Elevi participanti 

Concursul 
interjudeţean 
ECOART 

Locul II 

Ing. Coman 
Manuela 

Sumanariu Andreea 

Menţiune Găină Maria 

Diplomă de 
participare 

Tudor Dana 

Concurs  « Tinerii – 
cetăţeni activi pentru 
consum responsabil » 

Diplomă de 
merit 

Prof. Hriscu D-
tru. 

Echipaj Liceul Tehnologic Hîrlău 

Festivalul Tradiţii pe 
uliţa lui Lăpuşneanu 

Diplomă de 
excelenţă 

Prof. Sandu G. 
Ansamblul folcloric “Rapsodia 
Hîrlăului” 

Concursul Naţional de 
dans « Împreună 
pentru viitor » 

Diplomă de 
merit 

Prof. Sandu G. 
Ansamblul folcloric “Rapsodia 
Hîrlăului” 

Festivalul 
Internaţional al 
Educaţiei 

6 diplome 
de merit 

Ing. Roiu L. 
m.i. 
Gheorghiescu 
R. 
m.i. Hortopan 
D. 
m.i.Petriei L. 

Elevi de la domeniile: turism şi 
alimentaţie, inds. alimentară, inds. 
textile-pielărie,fabricarea 
produselor din lemn.  
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 Rezultate la concursuri locale si judetene, anul scolar  2013/2014 
 

Denumire concurs Rezultat 
Profesor 

coordonator 
Elevi participanti 

Concursul interjudeţean 
ECOART 
ed a III-a 

Locul I Prof. Iancu L. 
Dolhăscu Georgiana, 
Tudor Dana 

Locul II 
Prof. Iancu L. , 
Coman M. 

Tudor Dana, Rîndașu 
Oana 

Locul III Prof. Coman M. 
Luca Constantin, 
Tudor Dana 

 Mențiune 
Prof. Iancu L. , 
Coman M. 

Tudor Dana 

Festivalul Interjudețean de 
Datini și Obiceiuri de Iarnă – 
Botoșani 

Diplomă de 
excelenţă 

Prof. Sandu G. 
Ansamblul folcloric 
“Rapsodia Hîrlăului” 

Concursul Kudokai – 
Provocarea tinerilor campioni 
ediția a V a Sibiu 

Locul I Scorpions Hîrlău Galben Ionuț 

 
REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE 

Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. PÎRLEA VALENTIN  a XI a B PREMIUL I Concurs Național de 
informatică ”Iulian 
Grimbei” 

2. RÎNDAȘU OANA  a XII-a A MENȚIUNE Faza națională-
Olimpiada de 
industrie textilă și 
pielărie 

3. RACHIERU IOANA a XII-a C PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

4. TEȘU COSMIN a XII-a C PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

5. ROȘU-PAȘCU COSMIN a XII-a C PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

6. PLESCĂCIUC DANIELA a XI-a C MENȚIUNE Concursul 
transdisciplinar de 
fizică ”Apa în toți și în 
toate” 

7. UNGUREANU RALUCA a XI-a C MENȚIUNE Concursul 
transdisciplinar de 
fizică ”Apa în toți și în 
toate” 
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8. ZAMINSNICU 
MARCELA 

a XI-a C MENȚIUNE Concursul 
transdisciplinar de 
fizică ”Apa în toți și în 
toate” 

9. ULMANU FLORIN a XI-a C MENȚIUNE Faza județeană –
Olimpiada tehnică-
fabricarea produselor 
din lemn 

10. GĂINĂ PETRONELA a XI-a G MENȚIUNE Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

11. TUDOR DANA a XI-a G MENȚIUNE Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

12. BORȘ CODRIN a XI-a G MENȚIUNE Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

 
 
REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE  

2014/2015 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. MUTILA ANDREEA  a XII-a A MENȚIUNE Faza judeteana-
Olimpiada de 
industrie textilă și 
pielărie 

2. ULMANU FLORIN   a XII-a C MENȚIUNE Faza judeteana-
Olimpiada fabricarea 
produselor din lemn 

3. GILCĂ ANDREEA a XII-a G PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

4. SĂPĂTORIU MARIA a XII-a G PREMIUL II Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

5. TÎRGOVĂȚU ANDREI a IX-a J PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

6. SACARĂ DUMITRU a IX-a J PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

7. IANCU IONUT a IX-a J PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

8. Ansamblul ”Rapsodia 
Hirlaului” 

 Diploma de 
Excelență 

Concurs de dans 
”Dansam Impreună” 

9. TUDOR DANA a XII-a G PREMIUL I EcoArt 
10. BARABASA NICOLETA a XII-a A PREMIUL II EcoArt 
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REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE  

2015/2016 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. CRISTEA ANDREEA a X a A PREMIUL I EcoArt 
2. DUMBRAVĂ DIANA a X a A PREMIUL III EcoArt 
3. CIBOTĂRICĂ  MARIA a X a C PREMIUL I Tradiții și creativitate 
4. BATINCU  AIDA a X a C PREMIUL I Tradiții și creativitate 
5. DUMBRAVĂ  DIANA a X a A PREMIUL I Tradiții și creativitate 
6. IVANCIUC  TABITA a X a A PREMIUL II Tradiții și creativitate 
7. PÎRTICĂ  MARIUS a XII a F PREMIUL III Concursul Județean 

”Europa – Casa 
noastră” ediția a IV a 
L.T. Tg Frumos 

8. CRISTEA  LODRIGO a XII a F MENȚIUNE Concursul Județean 
”Europa – Casa 
noastră” ediția a IV a 
L.T. Tg Frumos 

9. Holban Maria 
Florișteanu  Oana 
Minea Gabriela Cosmina 

a X a PARTICIPARE Concursul Județean 
”Europa – Casa 
noastră” ediția a IV a 
L.T. Tg Frumos 

10. Jandoschi Andreea  a X a PARTICIPARE Concursul Județean 
”Europa – Casa 
noastră” ediția a IV a 
L.T. Tg Frumos 

11. SĂPĂTORIU  PETRU a IX a D PARTICIPARE Științele pământului 
12. RAPSODIA HÎRLĂULUI IX – XII PREMIUL I Iași Dance Fest 
13 
. 

RAPSODIA HÎRLĂULUI IX – XII PREMIUL I  

 
 
 
REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI NAȚIONALE ȘI JUDEȚENE  

2016/2017 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. DUHAN MARIA 
MĂDĂLINA 

11E I Concursul ”Cântec, joc și voie 
bună ” și Concursul ”Ritm și 
armonie” Iași noiembrie 2016 

 
2. 

FUIOR ALEXANDRU 11C  

3. CEUCĂ ANA MARIA 12B I Concursul Grigore Cobălcescu 
Iași marie 2017 4. BUZĂMURGĂ 
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PETRONELA 
5. CURCĂ ELENA 
6. CIOBANU ADRIAN 12A III Concursul Grigore Cobălcescu 

Iași marie 2017 
7. MUSCĂ ROBERT 

FLORIN 
11B III Concursul ”Cupa mecanicului” 

Iași noiembrie 2016 
8. SLĂBUȚU VLĂDUȚ 

DANIEL 
9. SOROHAN DENISA 11A 

 
I Concursul Regional EcoART, 

Iași decembrie 2016 10. CRISTEA ANDREEA II 
11. CURCĂ PETRONELA 

ALINA 
III 

12. PRIGOREANU 
ANDREEA 

10A I Concursul național ”Tradiții și 
creativitate” Iași aprilie 2017 

13. DAVID LOREDANA II 
14. IVANCIUC TABITA 

DANIELA 
11A II 

 
 

Rezultatele concursului "Am Talent!" 
 

1. Locul I - Liceul Tehnologic Harlau, Aghinitei Cristina si Trofin 
Corina – Premiul Special la Proiectului European PIE (Parent 
Involvement Education); 
2. Locul II - Liceul Tehnologic Harlau, Ansamblului de dansuri populare 
Rapsodia Harlaului –  

3. Locul III la Festivalul Catalin Pop; 

4. . Liceul Tehnologic Harlau, Amaritei Vasile (Locul III), Balan 
Marian (Locul II si Locul III), Nechitus Mihai (Locul II si Locul III) si 
Creanga Mihai (Locul II) - Campionatul National de Kickbox LOW 
KICK/ FULL CONTACT; 

5.  Liceul Tehnologic Harlau, Buzamurga Petronela (Locul I), Ceuca 
Ana Maria(Locul I), Curca Elena (Locul I) si Ciobanu Adrian (Locul II) 
la Concursul Grigore Cobalcesu; 
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REZULTATE PARTICIPARE LA CONCURSURI 
2017/2018 

 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. AMARITEI VASILE a XI a I LOCUL I  
 
 
 
 

CONCURSUL ” RITM ȘI 
ARMONIE”  IAȘI noiembrie 

2017 
 
 
 
 

CONCURSUL ” CÂNTEC, 
JOC ȘI VOIE BUNA”  IAȘI 

decembrie  2017 
 
 
 
 

CONCURSUL ”ARMONII 
DANSANTE” PAȘCANI mai 

2018 

2. BALAN COSMIN a XI a I LOCUL I 
3. BUCUR ADELINA a XI a D LOCUL I 
4. CARJAN PETRONELA a XII a C LOCUL I 
5. CANDALUTA FLORIN a XI a D LOCUL I 
6. PORUSNIUC GIANINA a IX a A LOCUL I 
7. PINTILIE DANIEL a XII a C LOCUL I 
8. GAGEA CARMEN a IX a I LOCUL I 
9. SOROHAN DENISA a XII a A LOCUL I 
10. TROFIN CORINA a XI a I LOCUL I 
11. TURCU COSMIN a XI a D LOCUL I 
12. GALCA FLORIN a IX a I LOCUL I 
13.  BUCATARU DANIEL a IX a I LOCUL I 
14. LUTIC LAVINIA a X a A LOCUL I 
15. PRIGOREANU  

ANDREEA 
a XI a A LOCUL I 

16. PETREI LAURENȚIU 
GABRIEL 

a XI a B LOCUL I 

1. AMARITEI VASILE a XI a I LOCUL I 
2. BALAN COSMIN a XI a I LOCUL I 
3. BUCUR ADELINA a XI a D LOCUL I 
4. CARJAN PETRONELA a XII a C LOCUL I 
5. CANDALUTA FLORIN a XI a D LOCUL I 
6. PORUSNIUC GIANINA a IX a A LOCUL I 
7. PINTILIE DANIEL a XII a C LOCUL I 
8. GAGEA CARMEN a IX a I LOCUL I 
9. SOROHAN DENISA a XII a A LOCUL I 
10. TROFIN CORINA a XI a I LOCUL I 
11. TURCU COSMIN a XI a D LOCUL I 
12. GALCA FLORIN a IX a I LOCUL I 
13.  BUCATARU DANIEL a IX a I LOCUL I 
14. LUTIC LAVINIA a X a A LOCUL I 
15. PRIGOREANU  

ANDREEA 
a XI a A LOCUL I 

16. PETREI LAURENȚIU 
GABRIEL 

a XI a B LOCUL I 

17. FUIOR ALEXANDRU a XII a C LOCUL I 
18. MURARIU ȘTEFAN a X a H LOCUL I  
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CRISTIAN CONCURSUL NAȚIONAL 
PE DOMENIUL TEHNIC ȘI 

ȘTIINȚE 
APLICATIVE”TRADIȚII ȘI 
CREATIVITATE” IAȘI mai 

2018 

19. BOCA  ALEXANDRU a X a H LOCUL II 
20. PRICOP PETRU a XI a D LOCUL I 
21. BÎGU  DĂNUȚ a XI a D LOCUL II 
22. PRIGOREANU 

ANDREEA 
a XI a A LOCUL II 

23. DAVID LOREDANA a XI a A LOCUL I 
24. CÎRJAN LAVINIA a X a A LOCUL II 
25. ENACHE ADELINA a X a A LOCUL I 
26. SANDU ALEXANDRU a X a A PREMIUL 

SPECIAL  
 
 

CONCURSUL ”ARTĂ ȘI 
CREATIVITATE” ȘCHEIA 

martie 2018 

27. GHEORGHIAN  
GABRIELA 

a XI a A LOCUL I 

28. CURCĂ  PETRONELA  
ALINA 

a XII a A LOCUL I 
 

29. CRISTEA  ANDREEA  a XII  a A LOCUL I 
30. MUSCĂ  ROBERT  

FLORIN 
a XII  a B LOCUL II    

 CONCURSUL ”CUPA 
MECANICULUI” IAȘI, 

noiembrie 2017 
31. SANDU  EMIL 

GABRIEL 
a XII a B LOCUL II 

32. SLĂBUȚU  FLORIN  
DANIEL 

a XII  a B LOCUL II 

33. STECLARIU  VLĂDUȚ  
DANIEL 

a XII  a B LOCUL II 

 
 
 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURI JUDETENE, 
REGIONALE,NATIONALE 
ANUL SCOLAR 2018/2019 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE CONCURS PRE- 
MIUL 
OBTI- 
NUT 

NUME SI 
PRENUME 
ELEV/NR 

MEMBRI ECHIPA 

PROF 
COORDONA

TOR 

1. C

O

CONCURSUL NATIONAL de 
dans „RITM ŞI ARMONIE”, 

Iaşi, noiembrie 2018 

 
I 

Ansamblul „Rapsodia 
Hîrlăului” 

Prof. Gabriela 
Sandu 

2.  CONCURSUL NATIONAL de 
dans „ARMONII 

DANSANTE” 

 
I 

Ansamblul „Rapsodia 
Hîrlăului” 

Prof. Gabriela 
Sandu 

3.  CONCURSUL NATIONAL pe 
domeniul Tehnic şi Stiinte 

 
I 

Cl. a X-a Nechifor 
Leon 

Prof. 
Gheorghiescu 
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Aplicative „TRADIŢII şi 
CREATIVITATE” 

Rodica 
Prof. Iancu 

Lorela 
 
I 
 

Cl a XI-a Murariu 
Stefan 

Prof. Prof. 
Gheorghiescu 

Rodica 
Prof. Roiu 

Lăcrămioara 
II 
 

Cl a XI-a Boca 
Alexandru 

Prof. Prof. 
Gheorghiescu 

Rodica 
Prof. Roiu 

Lăcrămioara 
 

III 
Cl. a X-a-Scurtu 

Georgiana 
Prof. 

Gheorghiescu 
Rodica 

Prof. Iancu 
Lorela 

4.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ 
A SPORTULUI ŞCOLAR-

CAMPIONATUL 
NAŢIONAL DE FOTBAL-

INV. LICEAL 

III Echipa-9 elevi Prof. 
Coordonator 
Acasandrei 

Ionuţ 

5.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ 
A SPORTULUI -OINĂ 

Menţi 
une 

Echipa-13elevi Prof. Maftei 
Iulian 

6.  OLIMPIADA NAŢIONALĂ 
ŞCOLARĂ LA DISCIPLINE 
DIN ARIA CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII 

Partici 
Pare-locul 

7 

Enache Adelina-cl a 
XI-a 

Prof. Coman 
Manuela 

7.  TÂRGUL 
ÎNTREPRINDERILOR 

SIMULATE 

II Echipaj LTH Prof. Muntean  
Ancuţa 

8.  „CUPA ROMÂNIEI ÎN 
GASTRONIMIE”-Bucătarul 

Junior al Anului 2019” 

-2 medalii 
AUR 

-2 medalii 
ARGINT

probe 
indiv 

-2 medalii 

Nechifor Leon 
Coşofreţ Andrei 
Niculaico Ionut 

Poruşniuc Marinel 

Prof. 
Indrumator 

Gheorghiescu 
Rodica 

Pavel Cristina 
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ARGINT 
proba pe 
echipe 

9.  „MASTER CHEF JUNIOR”-
Proiect Educaţional Regional 

mentiune Scurtu Georgiana 
Presnac Vlad 

Prof. 
Gheorghiescu 

Rodica 
 

10.  Concurs de creativitate CUPA 
MECANICULUI 

mentiune Echipaj 5 elevi Prof. Coman 
Dan 
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ANEXA18- REZULTATE OLIMPIADE 
 
REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

REZULTATELE FINALE LA OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA 
CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

Specializarea Tehnician designer vestimentar-ruta directă 

Faza judeţeană – 2009/2010 
Nr. crt. Nume 

prenume 
elev 

Calificarea 
profesională 

Cadrele 
didactice 
care i-au 
pregătit 

clasa Locul 
obţinut 

Nota obţinută 

Proba 
scrisă 

Proba 
practică 

Nota 
finală 

1. Boghiu 
M. 

Mihaela 
Petronela 

Tehnician 
designer 

vestimentar 

ing. Coman 
Manuela 

ing. 
Hortopan 

Delia 
ing. Lache 
Florentina 
prof. Darie 

Ramona 

XI A locul II 6,10 7,10 6,60 

2. Tăbăcelea 
C. Laura 

locul III 5,50 7,00 6,25 

 
REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PROFESIONAL 

Faza judeţeană – 2009/2010 
Nr. 
crt. 

Nume 
prenume 

elev 

Calificarea 
profesională 

Cadrele 
didactice 
care i-au 
pregătit 

clasa Locul 
obţinut 

Nota obţinută 

Proba 
scrisă 

Proba 
practică 

Nota 
finală 

1. Poruşniuc 
Constantin 

confecţioner 
tâmplărie de 
aluminiu şi 

mase plastice 

ing. Faraon 
C-tin 

m.i. Isac C-
tin 

XI D premiu II   9,23 

2. Romanescu 
Adrian 

menţiune   8,07 

3. 
 

Viţelariu I. 
Ionela 

confecţioner 
produse textile 

ing. Coman 
Manuela 

m.i. Baziluc 
Elena 

XI C  
premiu I 

 
8,70 

 
9,20 

 
9,03 

4. Buznea 
Ovidiu 

Costinel 

ospătar(chelner) 
în unităţi de 
alimentaţie 

m.i Chelariu 
Maria 

m.i. Roiu 
Lăcrămioara 

XI 
G 

premiu VI    

5. Turcu 
Andrei 

premiuVIII    

6. Silimon 
Florentina 

brutar-patiser-
preparator 

produse 
făinoase 

m.i. Roiu 
Lăcrămioara 
m.i. Andrieş 

Elena 

XI 
H 

premiu III   8,22 

7. Pîndaru 
Ana 

Cristina 

menţiune   8,20 
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8. Buburuzanu 
Ştefan 

zidar, pietrar, 
tencuitor 

ing. 
Bejenaru 

Ghe. 
m.i. 

Poşişnicu 
Daniela 

m.i.Pavel D-
tru 

XI F premiu VI    

10. Chitariu 
Marius 

premiu V    

11. Stoica 
Alexandru 

mecanic auto m.i. Haldan 
C-tin 

XI E menţiune 5,20 9,50 8,07 

12. Barnea 
Adrian 

premiu X 5,32 6,30 5,97 

REZULTATELE FINALE LA OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ 
TEHNOLOGII 

  Faza judeţeană 2010/2011 

Nr.crt. Profilul Domeniul clasa Locul 
obţinut 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Şcoala de 
provenienţă 

Cadre 
didactice 
care au 
pregătit 
elevul 

1. 

servicii 
turism-

alimentaţie 
a-XI 

-a 

II 
Călin 

Georgiana 

Grupul 
Şcolar 
Tehnic 
Hîrlău 

m.i. 
Gheorghiescu 

R. 
m.i.Chelariu 

M. 
2. IV 

Opincă 
Ana Maria 

3. 
resurse 
naturale 

şi 
protecţia 
mediului 

industrie 
alimentară 

a-XI 
-a 

II 
Creangă 
Maria 

Magdalena 
m.i. Roiu L. 
m.i. Andrieş 

E. 
4. V Deleanu M. 

Rezultate finale la Olimpiadă- aria curriculară „Tehnologii” 
Faza judeţeană – 2010/2011 

Nr.crt. Profilul Domeniul clasa Locul 
obţinut 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Şcoala de 
provenienţă 

Cadre 
didactice 
care au 
pregătit 
elevul 

1. tehnic 
industrie 
textilă şi 
pielărie 

a-XI 
-a 

II 
Amariţei 
Marinica 

Grupul 
Şcolar 
Tehnic 
Hîrlău 

ing. Coman 
M. 

ing. Hortopan 
D. 

Prof. Darie R. 
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Rezultate finale la Olimpiadă- aria curriculară „Tehnologii” 
Faza judeţeană – 2010/2011 

 
 

Nr.crt. Profilul Domeniul clasa Locul 
obţinut 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Şcoala de 
provenienţă 

Cadre 
didactice 
care au 
pregătit 
elevul 

1. tehnic 
industrie 
textilă şi 
pielărie 

a-
XII-

a 
I 

Rândașu 
Oana 

Liceul 
Tehnologic 

ing. Coman 
M. 

 
 

2. tehnic 
Fabricarea 
prod din 

lemn 

a XI-
a 

Mențiune 
Ulmanu 
Florin 

Liceul 
Tehnologic 

m.i. Petriei 
Lucica 

 

Anul şcolar 2012-2013 
 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. PÎRLEA VALENTIN  a XI a B PREMIUL I Concurs Național de 
informatică ”Iulian 
Grimbei” 

2. RÎNDAȘU OANA  a XII-a A MENȚIUNE Faza națională-
Olimpiada de 
industrie textilă și 
pielărie 

3. RACHIERU IOANA a XII-a C PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

4. TEȘU COSMIN a XII-a C PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

5. ROȘU-PAȘCU COSMIN a XII-a C PREMIUL I Concursul județean 
”Grigore Cobălcescu” 

 

Anul școlar 2013-2014 
 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI 
PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. MUTILA 
ANDREEA 

 a XII-a 
A 

MENȚIUNE Faza judeteana-
Olimpiada de industrie 
textilă și pielărie 
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2. ULMANU 
FLORIN  

 a XII-a 
C 

MENȚIUNE Faza judeteana-
Olimpiada fabricarea 
produselor din lemn 

 

Anul şcolar 2014-2015 
 

Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

1. MUTILA ANDREEA  a XII-a A MENȚIUNE Faza judeteana-
Olimpiada de 
industrie textilă și 
pielărie 

2. ULMANU FLORIN   a XII-a C MENȚIUNE Faza judeteana-
Olimpiada fabricarea 
produselor din lemn 

 
Anul  școlar 2015-2016 

Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV/FORMATIE 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

15. ELEVI AI LIC. 
TEHNOLOGIC 

IX – XII PREMIUL III   CONCURSUL 
NATIONAL SCOALA 
ALTFEL 

 
 
 

Anul şcolar 2016-2017 
Nr. 
Crt. 

Denumirea concursului Premiul 
obținut 

1. ECO ART 2 PREMII I 
3 PREMII II 

1 MENȚIUNE 
2. CONCURSUL JUDEȚEAN TEHNIC”CUPA 

MECANICULUI” 
3 MENȚIUNI 

3. CONCURSUL JUDETEAN DE GEOGRAFIE GRIGORE 
COBĂLCESCU 

1 PREMIU I 
1 PREMIU III 
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Anul școlar 2018-2019 
 
 
Nr. 
crt. 

NUME ȘI PRENUME 
ELEV 

CLASA PREMIUL 
OBȚINUT 

DENUMIREA 
CONCURSULUI 

OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ A 

SPORTULUI ŞCOLAR-
CAMPIONATUL 
NAŢIONAL DE 

FOTBAL-INV. LICEAL 

III 
Echipa-9 

elevi 
Prof. Coordonator 
Acasandrei Ionuţ 

OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ A 

SPORTULUI -OINĂ 

Menţi 
une 

Echipa-
13elevi 

Prof. Maftei Iulian 

OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ ŞCOLARĂ 

LA DISCIPLINE DIN 
ARIA CURRICULARĂ 

TEHNOLOGII 

Partici 
Pare-

locul 7 

Enache 
Adelina-cl a 

XI-a 

Prof. Coman 
Manuela 
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Raport anual de evaluare internă a calităţii

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE
NOTĂ:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se reflectă direct în calitatea serviciilor 
educaţionale sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru 
o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare

Raport pentru anul şcolar 2018 - 2019 Finalizat,având starea  finalizat

14.10.2019la data de de către CEAC având următoarea componenţă:

Membrii comisiei CEAC

Persoana Calitate Ceac Grad Specializare

Anca Voinescu Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul II Istorie

Andreea Olivia Lefter Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul II Geografie

Corina Andreea Rosu Secretar (Membru 
CEAC)

Cu definitivat Limba si literatura 
romana

Gabriela Liliana Onofrei Reprezentant 
Consiliu Parinti

Gheorghe Onofrei Reprezentant 
Consiliu Local

Manuela Coman Membru 
(Reprezentant Corp 
Profesoral)

Gradul I Tehnologia tricotajelor 
si confectiilor

Oana Radeanu Coordonator Gradul I Matematica

Rodica Gheorghiescu Reprezentant 
Sindicat

Gradul I Învăţamântul tertiar 
non-universitar 
(postliceal) - Industrie 
alimentară - Tehnician 
controlul calităţii 
produselor 
agroalimentare

Vasilica Loredana David Reprezentant Elevi
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D01 Denumire completă Cod Sirues Judeţ Localitate

LICEUL TEHNOLOGIC, 
HÎRLAU

3011775 IAŞI HÂRLĂU

D02 Mediul de rezidenţă:

Urban

D03 Poziţionarea şcolii în localitate:

Zonă semiperiferică

D04 Şcoala sau structurile coordonate sunt situate 
într-o zonă dezavantajată:

Zonă dezavantajată din punct de vedere socio-
economic (somaj ridicat/ comunităţi 
defavorizate etc.)

Da

Zonă cu probleme de acces (zonă izolată, 
drumuri desfundate pe ploaie, inzăpeziri 
frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale 
ferată, trafic stradal intens etc.)

D05 Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, 
completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012):
Grup şcolar tehnologic

D06 Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare:

buget

D07 Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de 
finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – 
bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:

Buget pe anul anterior Buget pe anul în curs

7078.00 8338.00

I. Date de identificare a unităţii de învăţământ 
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D08 Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie:

Unitate de învăţământ tradiţional

D09 Responsabilităţi în reţea:

unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate

D10 Dacă este unitate coordonatoare:

numărul total de unităţi coordonate (structuri) din subordine 0.00

numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea 
coordonatoare

0.00

D11 Nivelurile de învăţământ din unitate, 
menţionate distinct pe unitatea 
coordonatoare şi structuri:

Unitatea 
coordonatoare

Structurile 
subordonate

antepreşcolar

preşcolar

primar

gimnazial

liceal Da

profesional Da

postliceal

D12 În cazul liceului, filierele prezente în unitate sunt:

Tehnologica

D12a În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate

Real

Uman

D12b În cazul filierei tehnologice, profilurile de formare profesională din unitate sunt:

Resurse naturale şi protecţia mediului Da

Tehnic Da

Servicii Da

D12c În cazul filierei vocaţionale, profilurile de formare vocaţionala din unitate sunt:

Teologic

3

LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLAU



Teatru

Coregrafie

Militar

Arte vizuale

Patrimoniu cultural

Sportiv

Muzică

Artistic

Pedagogic

D13 Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „Învăţământ de zi”:

D14 Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala în învăţământul de zi:

Unitatea coordonatoare Structurile subordonate

două schimburi

Atenţie! 
Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se 
regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se 
colectează şi  la nivelul celorlalte forme existente în unitate.

D15 Limba maternă / limbi de predare în unitate (coordonatoare şi structuri) 

limba română Da

limba maghiară

limba germană

alte limbi

D16 Limbi străine studiate in unitate (coordonatoare şi structuri) :

limba engleză Da

limba franceză Da

limba germană

alte limbi
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D17a Numărul de clase / grupe  de elevi/copii din învăţământul de zi / cu 
program normal din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), în anul 
şcolar curent:
Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonat
e

Program 
de studiu 
bilingv

Program 
de studiu 
intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Total 
unitate

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
grupe din 
învăţământul 
preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
liceal (IX-XII/XIII)

10.00 0.00 10.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a IX-
a

22.00 0.00 22.00

Numărul de 
clase la stagiile 
de practică după 
finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de 
clase din 
învăţământul 
postliceal

0.00 0.00 0.00

Total 32.00 0.00 32.00
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D18a Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), 
în anul şcolar curent 
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate Total 

unitate

Numărul de copii din 
învăţământul antepreşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de copii din 
învăţământul preşcolar

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

296.00 0.00 296.00

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a IX-a

611.00 0.00 611.00

Numărul de elevi la stagiile 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului 

0.00 0.00 0.00

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0.00 0.00 0.00

Total 907.00 0.00 907.00

Total grădiniţă 0.00 0.00 0.00

Total niveluri şcoală 907.00 0.00 907.00

D17b Numărul de clase pregătitoare din învăţământul de zi (şcoala coordonatoare 
şi structuri), în anul şcolar curent:
Unitate 
Coodonatoare

Structuri 
Subordonate

Program de 
studiu bilingv

Program de 
studiu intensiv

Clase cu 
predare în altă 
limbă de 
circulaţie

Numarul de 
clase 
pregatitoare

0.00 0.00
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D19a Numărul copiilor /elevilor cu CES, pe 
niveluri de învăţământ (din cei raportaţi la 
D18), fără clasa pregătitoare:
Total elevi CES unitate

Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar 0.00

Numărul de copii din învăţământul preşcolar 0.00

Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) 0.00

Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-
VIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-
XII/XIII)

0.00

Numărul de elevi din învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani după clasa a IX-a

1.00

Numărul de elevi la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului 

0.00

Numărul de elevi din învăţământul postliceal 0.00

Total 1.00

D20 Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe 
("Învăţământ seral", "Cu frecvenţă redusă", "Program "A doua şansă""),  
numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme este:

Total unitate şi forme de 
învăţământ

Număr de 
clase

Număr de elevi Total Clase Total Elevi

Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
primar 

0.00 0.00 (ante)prescolar 0 0

D18b Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din 
învăţământul de zi din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri), în anul şcolar curent, pentru clasa 
pregătitoare
Unitate Coodonatoare Structuri Subordonate

Numarul de copii 0.00 0.00

D19b Numărul copiilor /elevilor cu CES, din clasa 
pregătitoare:
Unitate Coodonatoare

Numarul de copii 0.00
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Programul „A 
doua şansă” - 
învăţământ 
secundar inferior

0.00 0.00 primar 0 0

Cu frecventa - 
seral:  
învăţământ liceal

1.00 40.00 gimnaziu 0 0

Cu frecventa - 
seral: - 
învăţământ 
postliceal 

0.00 0.00 liceu 11 336

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
primar

0.00 0.00 postliceal 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ 
gimnazial

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul inferior

0.00 0.00 0 0

Cu frecvenţă 
redusă -  
învăţământ liceal 
ciclul superior

0.00 0.00 0 0

Total 1.00 40.00 11 336

Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri şi specializări

D21 Filiera teoretică

D21a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0

Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D21b Numărul de clase şi elevi cuprinşi în alte forme de învăţământ 
decat cel de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil umanist Filologie 0.00 0
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Profil umanist Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil real Matematică–informatică 0.00 0

Profil real Ştiinţe ale naturii 0.00 0

D22 Filiera tehnologică

D22a Numărul de clase şi de elevi din învăţământul de 
zi:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 2.00 64

mecanică 2.00 58

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 3.00 90

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 2.00 59

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 1.00 25

Total 10.00 296

D22b Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, în învățământul profesional cu 
durata de 2 ani după clasa a IX-a:
Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 3.00 77

electronică automatizări 0.00 0
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producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 4.00 109

mecanică 6.00 166

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 4.00 117

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 3.00 89

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 2.00 53

Total 22.00 611

D22c Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la stagiile de practică după 
finalizarea ciclului inferior al liceului:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 0.00 0

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0
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agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

Total 0.00 0

D22d Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22e Numărul de clase şi de elevi din învăţământul  de 
zi din unitate, la şcoala de maiştri:
Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0
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minier, petrol şi gaze 0.00 0

energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D22f Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate,  învăţământul 
liceal profil tehnologic:

Număr Clase Număr Elevi

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

electronică automatizări 0.00 0

producţie media 0.00 0

construcţii instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

mecanică 1.00 40

electric 0.00 0

industrie textilă şi pielărie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

electromecanică 0.00 0

chimie industrială 0.00 0

tehnici poligrafice 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

economic 0.00 0

comerţ 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

agricultură 0.00 0

silvicultură 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

12

LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLAU



Total 1.00 40

D22g Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala 
postliceală:
Număr Clase Număr Elevi

mecanică 0.00 0

informatică 0.00 0

electronică  automatizări 0.00 0

energetică 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

transporturi 0.00 0

fabricarea produselor din lemn 0.00 0

silvicultură 0.00 0

agricultură 0.00 0

industrie alimentară 0.00 0

protecţia mediului 0.00 0

servicii 0.00 0

comerţ 0.00 0

turism şi alimentaţie 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

producţie media 0.00 0

economic 0.00 0

estetica şi igiena corpului omenesc 0.00 0

sănătate şi asistenţă pedagogică 0.00 0

sportiv 0.00 0

Total 0.00 0

D22h Numărul de clase şi de elevi din învăţământul 
„Învăţământ seral” din unitate, la şcoala de 
maiştri:
Număr Clase Număr Elevi

mecanic 0.00 0

electric 0.00 0

chimie 0.00 0

minier, petrol şi gaze 0.00 0
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energetic 0.00 0

metalurgie 0.00 0

materiale de construcţii 0.00 0

construcţii, instalaţii şi lucrări publice 0.00 0

fabricarea produselor din  lemn 0.00 0

transporturi 0.00 0

textile-pielărie 0.00 0

industria alimentară 0.00 0

agricultură 0.00 0

Total 0.00 0

D23 Filiera Vocaţională

D23a Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil artistic Arhitectură 0.00 0

Profil artistic Arte ambientale şi design 0.00 0

Profil artistic Arte plastice şi decorative 0.00 0

Profil artistic Muzică 0.00 0

Profil artistic Coregrafie 0.00 0

Profil artistic Arta actorului 0.00 0

Total 0.00 0

D23b Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil pedagogic Învăţător-educatoare 0.00 0

Profil pedagogic Bibliotecar-documentarist 0.00 0

Profil pedagogic Instructor-animator 0.00 0

Profil pedagogic Instructor pentru activităţi 
extraşcolare

0.00 0

Profil pedagogic Pedagog şcolar 0.00 0

Total 0.00 0
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D23c Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Sportiv Profil sportiv 0.00 0

D23d Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil teologic teologic ortodox 0.00 0

Profil teologic patrimoniu cultural 0.00 0

Profil teologic alte culte teologice 0.00 0

Total 0.00 0

D23e Numărul de clase şi elevi din învăţământul de zi:

Număr Clase Număr Elevi

Profil militar Ştiinţe sociale 0.00 0

Profil militar Matematică–informatică 0.00 0

Total 0.00 0

D24 În cadrul unităţii (coordonatoare şi structuri), 
se regăsesc următoarele situaţii (DA/NU): 
Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

în grădiniţă activitatea cu copiii este 
organizată pe grupe eterogene din punctul de 
vedere al vârstei copiilor

în şcoală (începând cuînvăţământul primar) 
există clase cu predare simultană

D25 Dacă unitatea a organizat clasa pregătitoare, numărul 
de clase şi de elevi cuprinşi în acest nivel de studiu şi 
locaţia, pe unitate (coordonatoare şi structuri) este:
Număr Clase Număr Elevi

organizate în grădiniţă 0.00 0

organizate în şcoală 0.00 0

II. Caracteristici ale mediului familial 
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D26a Structura etnică a elevilor din unitate (şcoala coordonatoare şi 
structuri) în anul şcolar curent, pentru învăţământul de zi este 
(estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Alte Etnii 0 0 0 0

Rromi 0 0 0 0

Română 0 907 0 100

Maghiară/Secui 0 0 0 0

Total 0 907 0 100

D27 Distribuţia efectivelor de elevi din învăţământul de zi, în anul şcolar 
curent, în funcţie de nivelul educaţional al familiei (coordonatoare şi 
structuri) este (estimare):

În grădiniţă număr 
copii

În şcoală număr 
elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

Cel putin un parinte 
are studii generale (8 
clase absolvite)

0 722 0 79.60

Cel putin un parinte 
are studii medii (liceu 
absolvit)

0 145 0 15.99

Cel putin un parinte 
are studii superioare

0 5 0 0.55

Nici un parinte nu are 
studii generale (sub 8 
clase absolvite)

0 35 0 3.86

Total 0 907 0 100

Număr mediu ani 
studiu

0 8.53

D28 Dacă în unitate (şcoala coordonatoare şi structuri), pentru elevii de la 
învăţământul cu  forma „Învăţământ de zi” şi /sau din programul „A 
doua şansă” există elevi aparţinând unor grupuri vulnerabile, numărul 
de elevi din fiecare grup vulnerabil este următorul: Spaţiul rezervat 
(liniile 13, 14 şi 15 din tabelul de mai jos) conţine, dacă este cazul, alte 
situaţii din unitate, cu precizarea  caracteristicii grupului aparţinător şi 
a numărului de elevi

Formă învăţământ Grup Vulnerabil În şcoală număr elevi

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

D26b Câţi dintre elevii de etnie rromă sunt înregistraţi în 
evidenţe pe baza autoidentificării din partea familiei
În grădiniţă În şcoală

Elevi autodeclarati 0.00 0.00
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III. Condiţii de acces la unitatea şcolară unde este înscris elevul 

D29 Distribuţia elevilor  în funcţie de timpul mediu de 
deplasare la şcoală este (se vor estima condiţiile de acces 
atât pentru elevii din şcoala coordonatoare, cât şi pentru 
elevii din unităţile subordonate, numai pentru elevii de la 
învăţământul forma "Învăţământ de zi"):
În grădiniţă 
număr copii

În şcoală 
număr elevi

În grădiniţă 
procente [%]

În şcoală 
procente [%]

sub 30 de minute 0 452 0 49.83

intre 30 si 60 de minute 0 400 0 44.10

peste 60 de minute 0 55 0 6.06

Total 0 907 0 100

Timp mediu 0 32.78

D30 Distribuţia elevilor din învăţământul forma 
"Învăţământ de zi" din unitate aflaţi în 
următoarele situaţii  (atât pentru elevii din 
şcoala coordonatoare, cât şi pentru elevii din 
unităţile subordonate) este:
Număr elevi Număr elevi procente 

[%]

Cu domiciliul în aceeaşi localitate cu şcoala: 35 3.86

Cu domiciliul în altă localitate, care fac navetă 
zilnică

872 96.14

Din alte localităţi care stau in gazda sau la 
internat

0 0

Profilul liceului (militar / teologic) implica 
organizarea activitatiii in regim de internat

0 0

Total 907 100

D31 Prezenţa mijloacelor de transport pentru 
deplasarea domiciliu-şcoală a cadrelor 
didactice şi elevilor (se vor menţiona toate 
situaţiile existente):
Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Cu mijloace de transport în comun permanent, cu orar 
adecvat programului 
şcolii

Cu mijloace de transport special destinate 
(transport scolar)

Fără mijloace de transport  în comun
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D32 Comunicarea dintre unitatea coordonatoare şi 
structurile subordonate:

Prezenţa mijloacelor de transport

telefon

fax

e-mail

IV. Baza materială 

(1) Infrastructura şcolară

D33 Spaţiul de învăţământ (pentru toate tipurile de unităţi):

Număr săli

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării tehnice

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Spaţiu 
excedentar 
în 
conservare

Neutilizate 
din cauza 
stării 
tehnice

săli de clasă 16 0 0 0 0 0

laboratoare/ 
cabinete 
şcolare

3 0 0 0 0 0

ateliere şcolare 8 0 0 0 0 0

D34 Baza sportivă / sala de sport:

există Da

utilizată pt. procesul propriu Da

închiriată altor unităţi de 
învăţământ
închiriată pt. beneficiari externi

D35 Informaţii suplimentare privind clasa pregătitoare

D35a Numărul de clase pregătitoare care funcţionează în:

Număr clase

săli de clasă proprii 0

săli cu altă destinaţie (săli de clasă, 
laboratoare , sală de sport, etc.) 
amenajate pentru clasa pregătitoare 

0
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D35b Numărul sălilor de clasă utilizate exclusiv pentru 
activităţile cu clasa pregătitoare

numărul sălilor de clasă 0

D36 Informaţii suplimentare privind grădiniţa

D36a Grădiniţa funcţionează:

D36b În cazul grădiniţei cu program prelungit (GPP) sau săptămânal 
(GPS), activitatea cu copiii se desfăşoară:

(2) Servicii oferite de unitatea şcolara (pentru toate tipurile de unităţi)

D37a Unitatea dispune de următoarele servicii de masă şi/sau 
cazare:

Cantină / sală de mese

Internat / spaţii de dormit 
pentru copii

Semiinternat şi / sau activitate 
„before school” / „after school”

D37b Dacă "Da", condiţiile de masă şi cazare sunt:

Număr locuri

Utilizate pt. 
procesul 
propriu

Închiriat altor 
unităţi de 
învăţământ

Închiriat pt. 
beneficiari 
externi

Neutilizate, în 
conservare

Numărul de locuri în sala de 
mese

0 0 0 0

Numărul  locurilor de cazare 0 0 0 0

D37c Pregătirea hranei pentru cantină este asigurată prin:

Bucătăria proprie, având 
capacitatea de pregătire 
suficientă
Servicii de catering

Combinat: bucătărie proprie 
şi catering

D38a Servicii medicale: unitatea dispune de cabinet medical

cabinet medical
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D38b Dacă "Da", se va preciza

Asigurarea asistenţei cu 
medic şcolar
Asigurarea asistenţei cu 
cadre medii sanitare

D39a Cabinet de asistenţă psihopedagogică 

Cabinet de asistenţă 
psihopedagogică 

Da

D39b Dacă "Da", încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor 
defectolog/ logoped/ consilier etc) este:

Cu normă intreagă Da

Cu norma parţială

D40 În unitate este organizat program "After-school" (DA/NU):

(3) Utilităţi

D41 Condiţii din şcoală

D41a Unitatea coordonatoare:

Curent electric Da

Apă curentă Da

Telefon Da

D41b Structuri subordonate:

Curent electric

Apă curentă

Telefon

(4) Elemente de dotare

D42a Mobilierul din sălile de clasă în care se desfăşoară activitatea 
didactică este fix sau mobil:

mobilier mobil în toate sălile de clasă

D42b În cazul claselor  cu mobilier fix, care poziţionarea majoritară a 
acestuia este:
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D43 Numărul de clase pentru care a fost achiziţionat mobilierul 
necesar clasei pregătitoare, specificate MECTS (mobilier: 
OMECTS 4310 /01.06.2012) este:

0

D44 Informaţii suplimentare privind grădiniţa:

Instalaţiile sanitare sunt adaptate vârstei 
copiilor (dimensiune, amplasare etc.) 

Mobilierul este adaptat vârstei copilului

(5) Resurse materiale

D45 Nivelul de dotare în ce priveşte resursele materiale şi 
mijloacele de învăţământ necesare procesului 
didactic din unitate:

Unitatea coordonatoare Structuri subordonate

dotare medie

D46 Numărul de clase pentru care au fost achiziţionate materialele 
didactice necesare clasei pregătitoare, specificate MECTS 
(mobilier: HG 564/302.05.2012) este:

0

D47 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
a laboratoarelor, cabinetelor şi atelierelor, destinate formării 
profesionale iniţiale din şcoală, în raport cu cerinţele 
standardelor de pregătire profesională pe domeniile de 
formare profesională din cadrul şcolii este:

fabricarea produselor din lemn corespund parţial

electronică automatizări

producţie media

construcţii instalaţii şi lucrări 
publice 

corespund parţial

mecanică corespund parţial

electric

industrie textilă şi pielărie corespund integral

materiale de construcţii

electromecanică

chimie industrială

tehnici poligrafice
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turism şi alimentaţie corespund integral

economic

comerţ

estetică şi igiena corpului 
omenesc

agricultură

silvicultură

protecţia mediului

industrie alimentară corespund integral

D48 Nivelul de dotare cu mijloace de învăţământ şi echipamente 
destinate formării iniţiale din şcoală, specifice profilului 
vocaţional organizat în unitate este:

profil artistic

profil pedagogic

profil sportiv

D49 Fondul de carte din biblioteca şcolară este (apreciere):

Există un fond minim, care să acopere nevoile din unitate

D50 Dacă există bibliotecă şcolară, cum acoperă fondul 
de carte din biblioteca şcolară nevoile unităţii

Biblioteca asigură sistematic variantele 
de manuale alternative, pe discipline şi 
niveluri de studiu

Biblioteca asigură necesarul de legi, 
materiale şi alte documente adresate 
cadrelor didactice

Da

Biblioteca asigură auxiliare didactice şi 
mijloace de învăţământ, altele decât 
manualul şcolar

Da

D51 Dacă există bibliotecă şcolară, cine sunt utilizatorii 
bibliotecii 

Elevii şi cadrele didactice din unitatea coordonatoare
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D52 Numărul de computere din şcoală şi din unităţile 
subordonate este:

Unitatea 
coordonatoare

Structuri 
subordonate

Total

Număr de calculatoare utilizate în 
administraţie (cabinet director, 
cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)

6 0 6

Număr de calculatoare utilizate exclusiv 
de cadrele didactice

15 0 15

Număr de calculatoare utilizate în 
activităţi cu elevii şi de către elevi

45 0 45

Număr de calculatoare cu acces la 
internet, utilizate în activităţi cu elevii şi 
de către elevi

45 0 45

Total 66 0 66

D53 În ce priveşte utilizarea computerelor în procesul 
de învăţământ, gradul de utilizare efectivă a 
computerelor, în raport cu numărul planificat de 
ore este (estimare):

Unitate coordonatoare Structuri subordonate

75-90% din orele planificate

D54 În ce priveşte utilizarea tehnologiei informaţionale (TIC), se 
va preciza dacă unitatea şcolară

nu există soft educaţional la dispoziţia cadrului didactic

D55 Unitatea a creat  şi gestionează un site internet al şcolii

Da

D56 În ce priveşte dotarea cu IT, se va preciza dacă în pregătirea 
şi derularea activităţilor cu elevii în şcoala dvs. se folosesc:

enciclopedii electronice

filme pe CD/DVD, fotografii 
digitale

Da

platformă de e-learning

V. Resursele umane 

(1) Informaţii privind  cadrele didactice din unitate
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D57 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic 
angajat în unitate ( şcoala coordonatoare şi structuri) în 
anul şcolar curent:
Număr cadre didactice Structură [%]

Număr cadre didactice cu 
doctorat

0 0

Număr cadre didactice cu gradul 
I

30 46.88

Număr cadre didactice cu gradul 
II

8 12.5

Număr cadre didactice cu 
definitivat

9 14.06

Număr cadre didactice fără 
definitivat

14 21.88

Număr personal didactic 
necalificat

3 4.69

Total 64 100

D58 Cadrele didactice care predau în unitate (şcoala 
coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice Total unitate 

[%]

Numărul total de cadre didactice 
din şcoală (pentru toate 
disciplinele)

64 100

Numărul de cadre didactice 
calificate

61 95.31

Numărul de cadre didactice care 
domiciliază în altă localitate decât 
şcoala în care predau (navetişti)

33 51.56

Numărul cadrelor didactice nou 
venite în şcoală

7 10.94

Numărul de cadre didactice 
colaboratori

0 0

D59 Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat 
(unitate coordonatoare şi structuri) în anul şcolar curent:
Număr cadre didactice

Numărul total de norme 
didactice (pentru toate 
disciplinele)

65.19

(2) Informaţii privind  acoperirea normelor didactice
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Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice

63.85

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii la plata cu ora

1.34

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu 
ora

0.00

D60 Acoperirea disciplinelor cu personal didactic titular:

Disciplină de studiu Grad de acoperire

Alte Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Biologie, şt.naturii Acoperire integrală

Chimie Acoperire integrală

Consiliere Acoperire integrală

Cultură civică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Discipline de specialitate Acoperire integrală

Discipline economice Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie antreprenorială Acoperire integrală

Educaţie fizică Acoperire integrală

Educaţie muzicală Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie plastică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educaţie tehnologică Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Educatoare Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Fizică Acoperire integrală

Geografie Acoperire integrală

Informatică, IT Acoperire integrală

Invăţător / institutor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Istorie Acoperire integrală

Limba latină Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Limba română Acoperire integrală

Limbi moderne Acoperire parţială

Maiştri instructori Acoperire integrală

Matematică Acoperire integrală

Puericultor Nu este cazul pentru unitatea evaluată

Religie Acoperire integrală
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Ştiinte socio-umane Acoperire integrală

D61 Acoperirea cu personal didactic auxiliar a posturilor 
rezultate din normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(3) Informaţii privind personalul auxiliar şi nedidactic

D62 Acoperirea cu personal nedidactic a posturilor rezultate din 
normativele în vigoare:

În grădiniţă În şcoală

sub normative

(4) Informaţii privind personalul de conducere

D63a Informaţii privind personalul de conducere: număr de 
directori:

număr de directori conform 
normativelor

2

număr de directori existent în 
unitate

2

D63b Informaţii privind directorii (pentru fiecare dintre directorii din unitate)

Calificare Grad didactic Vechimea 
didactică

Participarea la cursuri 
de formare în 
management

Director Chimie Gradul I 25 Da

Director Adjunct Discipline de 
specialitate

Gradul I 28 Da

Director Adjunct 0

Director Adjunct 0

D64 Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din 
unitate (şcoală coordonatoare şi structuri) la programe de 
formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior:
Ore Număr mediu ore pe cadru 

didactic

Număr ore de participare 360 5.62

(5) Formarea continuă

26

LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLAU



D65 Numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care, în ultimii 3 ani au participat la sesiuni de formare 
pentru folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în 
procesul didactic (numărul de participanţi la stagii de formare 
TIC):

Unitatea coordonatoare Structuri 
subordonate

Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare TIC

0 0 0

D66 Dacă în unitate sunt organizate clase pregătitoare, precizaţi 
numărul cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) care au participat la stagiile de formare organizate în 
acest scop (numărul de participanţi la stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare) este:
Unitatea coordonatoare Structuri 

subordonate
Total

Numărul de participanţi la 
stagii de formare pentru 
clasa pregătitoare

0 0 0

Situaţii ale unităţii, din anul şcolar anterior 

D67a Efective şcolare din învăţământul de zi, pe niveluri

Număr elevi

Numărul de copii din învăţământul 
antepreşcolar

0

Numărul de copii din învăţământul 
preşcolar

0

Numărul de elevi din învăţământul primar 
(I-IV)

0

Numărul de elevi din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil teoretic (IX-XII/XIII)

0

Numărul de elevi din învăţământul liceal, 
profil tehnologic (IX-XII/XIII)

344

Numărul de elevi din învăţământul din 
învăţământul profesional cu durata de 3 
ani după clasa a X-a

611

Numărul de elevi în stagii de practică 
după finalizarea ciclului inferior al liceului

0

Numărul de elevi din învăţământul  liceal, 
profil vocational (IX-XII/XIII)

0

D67 - Efectivele şcolare pe niveluri de învăţământ existente anul şcolar anterior în unitate 
(şcoala coordonatoare şi structuri) :
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Numărul de elevi din învăţământul 
postliceal

0

Total 955

Total grădiniţă 0

Total niveluri şcoală 955

Total liceu 344

Total profesional 611

VI. Participarea elevilor în anul şcolar anterior

D68a Dacă a existat nivelul preşcolar în anul şcolar 
anterior, numărul total de zile absente este:
Absente

numărul de absenţe motivate 0

numărul de absenţe nemotivate 0

Total absenţe pe an 0

Număr mediu absenţe pe copil 0

D68b Numărul de absenţe ale elevilor din învăţământul  
forma "Învăţământ de zi",  în anul şcolar anterior 
(număr ore de absenţă pe an):
Absente

numărul de absenţe motivate 8907

numărul de absenţe nemotivate 28964

Total absenţe pe an 37871

Număr mediu absenţe pe copil 39.66

D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D67c Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ (" A doua şansă", " Învăţământ 
seral", " Cu frecvenţă redusă") din şcoala 
coordonatoare şi structuri
Număr Elevi

Efective şcolare cuprinse în alte forme de 
învăţământ 

0

D67b Efective şcolare pentru învăţământul de zi, pentru 
clasa pregătitoare
Număr Elevi

Numarul de copii 0

28

LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLAU



D69 - Efectivele şcolare din anul şcolar anterior, pe niveluri  (şcoala coordonatoare şi 
structuri):

D69a Efectivele şcolare din învăţământul de zi 

Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Numărul de copii 
din învăţământul 
antepreşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de copii 
din învăţământul 
preşcolar

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
primar (I-IV)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
gimnazial (V-VIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil teoretic 
(IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
liceal, profil 
tehnologic (IX-
XII/XIII)

344 316 1 3 4 338

Numărul de elevi 
din învăţământul din 
învăţământul 
profesional cu 
durata de 3 ani 
după clasa a X-a

611 497 0 1 20 590

Numărul de elevi în 
stagii de practică 
după finalizarea 
ciclului inferior al 
liceului

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul  
liceal, profil 
vocational (IX-
XII/XIII)

0 0 0 0 0 0

Numărul de elevi 
din învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0

Total 955 813 1 4 24 928

Total grădiniţă 0 0 0 0 0 0
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Total niveluri 
şcoală

955 813 1 4 24 928

D69b Pentru unităţile care au organizat şi alte forme de învăţământ 
("Învatamânt seral", "Cu frecventa redusa", "Program "A doua sansa"") 
în anul şcolar anterior, situaţia elevilor cuprinşi în aceste forme este:
Înscrişi la 
început

În evidenţă 
la sfârşit

Înscrişi pe 
parcurs

Transferaţi Elevi 
care au 
abondon
at

Situaţie 
finală

Total elevi (toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0

VII. Situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar precedent

(1) Flux şcolar

D70a Situaţia elevilor din învăţământul de zi

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul de elevi din 
învăţământul primar (I-IV)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul gimnazial 
(V-VIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
teoretic (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul liceal, profil 
tehnologic (IX-XII/XIII)

6 3 0 6 0

Numărul de elevi din 
învăţământul profesional 
cu durata de 3 ani după 
clasa a X-a

0 37 20 55 0

Numărul de elevi în stagii 
de practică după 
finalizarea ciclului inferior 
al liceului

0 0 0 0 0

D70 - Situaţia şcolară a elevilor  (total şcoala coordonatoare şi structuri), la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
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Numărul de elevi din 
învăţământul  liceal, profil 
vocational (IX-XII/XIII)

0 0 0 0 0

Numărul de elevi din 
învăţământul postliceal

0 0 0 0 0

Total 6 40 20 61 0

D70b Situaţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ din şcoală:

Situaţia la final de an, înaintea 
examenului de corigenţă

Situaţie finală, după 
examenul de corigenţă

Repetenţi Corigenţi Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Repetenţi 
după 
corigenţă

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată 
după corigenţă

Numărul total de elevi din 
unitate, în alte forme de 
învăţământ 

0 0 0 0 0

D70c Pentru unităţile de învăţământ care au organizat în acest an şcolar 
clase pregătitoare, numărul de elevi din aceste clase care au 
frecventat anterior gradiniţa este:

0

(2) Rezultate şcolare pentru nivelurile existente în unitate la sfârşitul anului şcolar anterior 

D71 Distribuţia elevilor cuprinşi în învăţământul primar, forma 
"Învăţământ de zi", în funcţie de calificativele la sfârşitul anului 
şcolar anterior:
Număr de elevi din clasele I-IV în distribuţie pe discipline

Nesatisfăcăto
r

Satisfăcător Bine Foarte bine Total

Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0

D72a Distribuţia elevilor cuprinşi în  învăţământul  forma "Învăţământ de zi",  în 
funcţie de mediile la sfârşitul anului şcolar anterior, pe niveluri
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Învăţământul 
gimnazial

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
liceal

2 80 123 94 17 0 316
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D73a Numărul elevilor din unitate care au absolvit în anul 
şcolar anterior (şcoala coordonatoare şi structuri):
Nr absolvenţi învăţământ 
"cu frecvenţă zi"

Nr absolvenţi alte forme

Numărul absolvenţilor inv.primar 
(clasa a IV-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de gimnaziu 
(clasa a VIII-a)

0 0

 Numărul absolvenţilor de liceu- 
ciclu inferior (clasa a X-a)

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasele a XII-a si a XIII-a)

119 0

Numărul absolvenţilor stagiilor de 
pregătire practică după finalizarea 
ciclului inferior al liceului 

0 0

Numărul absolvenţilor de 
învăţământ profesional cu durata de 
3 ani după clasa a X-a

189 0

Numărul absolvenţilor din 
învăţământul postliceal

0 0

Numarul de elevi 0 0

(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

Învăţământul 
postliceal

0 0 0 0 0 0 0

Învăţământul 
profesional

5 168 244 77 3 0 497

D72b Distribuţia elevilor cuprinşi în alte forme de învăţământ, în funcţie de mediile 
la sfârşitul anului şcolar anterior:
Număr de elevi, pe grupe de medii

5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Situaţie 
neîncheiat
ă

Total

Total elevi 
(toate 
nivelurile)

0 0 0 0 0 0 0

D73b Numărul de elevi, din anul şcolar anterior, în cazul ultimei 
clase de liceu (clasa a XII-a sau clasa aXIII-a)

Număr elevi la 
început de an

Număr 
absolvenţi

Număr 
repetenţi

Situaţie 
şcolară 
neîncheiată

Numarul de elevi 124 119 0 0
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(2) Condiţii de intrare în liceu pentru elevii cuprinşi în clasele IX-XII

D74 În cazul unităţilor cu nivel liceal, media minimă de intrare 
în clasa a IX-a la forma "Învăţământ de zi", pentru 
ultimele patru generaţii de elevi ai şcolii s-a situat în 
intervalul de notare:

Elevi cuprinşi în acest an Media minimă de intrare în liceu, în anul de referinţă

clasa a IX-a Sub 5

clasa a X-a Sub 5

clasa a XI-a Sub 5

clasa a XII-a Sub 5

D75 În cazul unităţilor cu nivel liceal, ponderea elevilor 
cuprinşi în acest an şcolar, în cei patru ani de studiu din 
invăţământul de zi, intraţi în liceu pe baza repartiţiei 
conform opţiunii exprimate, după promovarea testelor 
naţionale la finalul clasei a VIII-a, a fost (estimare):
Ponderea elevilor care au promovat testele naţionale 
(examenul de capacitate) la finalul clasei a VIII-a

Elevii din clasa a IX-a sub 25%

Elevii din clasa a X-a sub 25%

Elevii din clasa a XI-a 25-50%

Elevii din clasa a XII-a 25-50%

(3) Rezultate la evaluări naţionale susţinute în anul şcolar anterior

D76 Rezultate la tezele naţionale cu subiect unic (testarea naţională ); 
informaţii referitoare numai la absolvenţii de gimnaziu din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Numărul elevilor cu note în intervalul

Denumire Sub 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Limba maternă 0 0 0 0 0 0 0

Limba romană 0 0 0 0 0 0 0

Matematică 0 0 0 0 0 0 0

D77 Rezultate la examenul de bacalaureat, pentru absolvenţii din anul 
şcolar anterior (fără serii anterioare):
Sub 6 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 Total

Învăţământ forma "cu 
frecvenţă-zi"

55 13 13 3 0 84

Total 55 13 13 3 0 84
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D78 Rezultate la examene de certificare a competenţelor, în 
anul şcolar anterior  (absolvenţi înscrişi la examen şi 
absolvenţi care au promovat examenul):
Număr absolvenţi înscrişi la 
examen

Număr absolvenţi

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Liceu-ciclul inferior (certificare de 
nivel 2) - alte forme

0 0

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

203 197

Liceu-ciclul superior (certificare de 
nivel 3) - alte forme

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - învăţământ "cu frecvenţă-
zi"

0 0

Învăţământ postliceal (certificare de 
nivel 3+) - alte forme

0 0

D79 Numărul absolvenţilor şcolii din anul şcolar anterior care 
se regăsesc în anul şcolar curent în diferite unităţi de 
învăţământ:
Învăţământ  "cu frecvenţă - zi" Alte forme

Numărul de copii care au terminat 
nivelul antepreşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
nivelul antepreşcolar şi s-au înscris 
la gradiniţă

0 0

Numărul de copii care au terminat 
nivelul preşcolar în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul de copii care au finalizat 
grădiniţa in anul şcolar anterior şi 
care s-au înscris în clasa I

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a IV-a în anul şcolar 
precedent

0 0

Numărul absolvenţilor de clasa a IV-
a ai acestei şcoli, care s-au înscris 
în clasa a V-a în orice unitate 
şcolară

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
clasa a VIII-a în anul şcolar 
precedent

0 0
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Numărul absolvenţilor de clasa a 
VIII-a ai acestei şcoli, care s-au 
înscris în clasa a IX-a de liceu

0 0

Numărul absolvenţilor clasei a IX-a 
ai şcolii din anul şcolar anterior care 
continuă studiile în învăţământul 
profesional în anul şcolar curent in 
diferite unitati de învăţământ

0 0

Numărul elevilor care au absolvit 
ciclul inferior al liceului,  în anul 
şcolar precedent 

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea cu stagiul de practică 
de 6 luni

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu-ciclu 
inferior care au optat pentru 
continuarea liceului  (ciclul superior )

0 0

Numărul absolvenţilor de liceu 
(clasa a XII-a şi clasa a XIII-a) în 
anul şcolar precedent

119 0

Numărul absolvenţilor de liceu care 
s-au înscris într-o forma de 
învăţământ postliceal

7 0

Numărul absolvenţilor de liceu ai 
şcolii care s-au înscris în învăţământ 
superior 

15 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal în anul 
şcolar precedent

0 0

Numărul absolvenţilor 
învăţământului postliceal din unitate 
care s-au înscris în învăţământul 
superior 

0 0

IX. Experienţa în evaluări internaţionale

România a participat la evaluări internaţionale (PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere 
a lecturii a elevilor de clasa a IV-a; TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a 
la matematică şi ştiinţe; PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza 
competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării 
obligatorii).  
În legătură cu experienţa unor astfel de evaluări, se va preciza dacă:
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D80a Şcoala a participat, prin elevi de vârstă 
corespunzătoare, la evaluări în cadrul:
Varianta Dvs

PIRLS

TIMSS

PISA

D80b În şcoala au existat acţiuni de diseminare a 
informaţiilor obţinute din experienţa participării 
României la astfel de evaluări (analize de obiective, de 
instrumente, de rezultate şi/sau de aspecte 
metodologice specifice):

Nu

XI. Alte realizări în activitatea şcolii

(1) Date referitoare la elevi

D81 Diversificarea ofertei educaţionale a unităţii, prin 
organizarea de grupe / clase de învăţământ alternativ, 
precizaţi numărul acestora, pe niveluri, precum şi 
numărul de copii / elevi cuprinşi în alternativa 
educaţională respectivă:
Număr grupe / clase Număr copii / elevi

preşcolar 0 0

primar 0 0

gimnazial 0 0

liceu 0 0

D82 - Ponderea absolvenţilor claselor terminale (VIII si/sau XII) care au beneficiat de 
consiliere / orientare şcolară şi profesională / asistenţă psihopedagogică pe parcursul celor 
patru ani de studiu, în vederea profesionalizării şi/sau a continuării educaţiei în ciclul 
următor (estimare):
Clasa a-VIII-a Clasa a-XII-a

Niciunul Peste 75%

D83 - Număr de elevi care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe 
discipline, concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a 
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană (municipiul Bucureşti):

18
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PARTE A II-A 
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 1 Decembrie- Centenarul Marii 
Uniri

5, 5 Dezvoltarea 
spiritului patriotic, a 
diversității, a 
toleranței în rândul 
elevilor;
Exersarea 
demersurilor si a 
acțiunilor civice, 
democratice

29.11.2018 29.11.2018

Responsabilităţi: Responsabil comisie "Om și societate"
Coregraful școlii
Alte cadre didactice
Elevii implicați

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii

(2) Date referitoare la cadrele didactice

D84 - Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat /atestat):

28

D85 - Numărul cadrelor didactice din şcoală care sunt autori / coautori de manuale şcolare 
sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN:

0

D87 - Numărul elevilor care învaţă în clase bilingve sau cu predare intensivă a unei limbi 
străine:

0

D88 - Veniturile proprii din anul calendaristic anterior realizate prin : sponsorizări, 
participarea la proiecte şi programe naţionale sau internaţionale (proiecte finanţate din 
fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot parcusul vieţii etc.), activităţi 
productive, prestări servicii, organizarea de evenimente pentru comunitate etc. (mii RON):

11

(3) Aspecte manageriale

D86 - Numărul de discipline opţionale din oferta şcolii:

25
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Indicatori realizare: Lucrările elevilor
Diplomele primite
Fotografii, film

Comentarii:

• Concluzii: Celebrarea centenarului a dezvoltat spiritul patriotic și civic în rândul elevilor, 
aceștia implicându-se activ în toate activitățile propuse.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Elevii au participat la activități dedicate Centenarului unde au avut 
posibilitatea să își dezvolte spiritul critic în cadrul dezbaterilor, să își dezvolte simțul patriotic 
prin contribuția avută la spectacolul dedicat Marii uniri.

2 Activități de voluntariat-''Și ei 
sunt ai noștri''

5, 4 Dezvoltarea 
spiritului civic, al 
toleranței și al 
umanității
Empatizarea cu cei 
aflați în suferință

17.12.2018 30.04.2019

Responsabilităţi: prof. religie
prof. turism și de alimentație publica
Indicatori realizare: Pachetele pregatite pentru donatii
Fotografii 
Video

Comentarii:

• Concluzii: Beneficiarii acestor activități au fost satisfăcuți și plăcut încântați de surpriza 
oferită de elevii noștri.Elevii participanți doresc implicarea a cât mai mulți elevi în astfel de 
activități și continuarea acestora pentru a deveni tradiție în parcursul școlii

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: Elevii voluntari au înțeles necesitatea dezvoltării spiritului civic, al toleranței 
și al nondiscriminării.

3 Amenajarea unui cabinet 
medical

3, 4 Efectuarea 
igienizării spațiului 
destinat cabinetului 
medical
Achiziționarea 
materialelor și a 
instrumentarului 
specific
Ocuparea a două 
posturi: medic și 
asistent medical
Amenajarea 
cabinetului în 
termen de 7 zile de 
la ocuparea 
posturilor
Inaugurarea 
cabinetului

01.11.2018 31.08.2019
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Responsabilităţi: Director
Responsabil financiar

Indicatori realizare: Existența cabinetului
Existența personalului
Comentarii:

• Concluzii: Recomandăm urgentarea demersurilor necesare pentru amenajarea cabinetului.

• Realizat în proporţie de 0 %

• Lecţii învăţate: Cabinetul medical nu a putut fi amenajat din cauza lipsei fondurilor

4 Evaluarea satisfacției 
beneficiarilor

4, 4 Măsurarea gradului 
de satisfacție al 
beneficiarilor direcți 
și indirecți;
Îmbunătățrea 
calității serviciilor 
educaționale oferite 
de LTH.

05.11.2018 09.11.2018

Responsabilităţi: Directori
Prof. psihopedagog
Informatician

Indicatori realizare: Numărul chestionarelor
Analiza și interpretarea acestora
Planul de măsuri
Comentarii:

• Concluzii: Nu toate răspunsurile primite au fost relevante și utile.
Activitatea a fost apreciată de către elevi

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: Chestionarea elevilor s-a realizat în clasă în prezența diriginților
5 Îmbunătățirea comunicării cu 
părinții și elevii, urmare a 
chestionării acestora asupra 
climatului școlar din unitate

3, 3 Obținerea 
feedback-ului din 
partea 
beneficiarilor;
remedierea 
punctelor slabe 
identificate;
Creșterea gradului 
de satisfacție al 
elevilor și părinților 
față de calitatea 
serviciilor oferite de 
LTH.

14.01.2019 31.01.2019

Responsabilităţi: Director
Responsabil CEAC
Informatician
Diriginți
Indicatori realizare: Numărul celor chestionați
Relevanța aspectelor identificate
Măsuri de îmbunătățire planificate și realizate.
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Comentarii:

• Concluzii: Beneficiarii direcți și indirecți au apreciat această activitate, implicându-se activ 
în derularea ei.
Răspunsurile primite au putut fi interpretate, rezultatele fiind utile și relevante.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Chestionarea s-a făcut în școală în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor 
cu părinții.

6 Marșul toleranței 5, 2 Dezvoltarea 
spiritului civic, al 
toleranței, 
diversității și 
umanității.
Conștientizarea 
faptului că suntem 
diferiți.

20.05.2019 24.05.2019

Responsabilităţi: Director
Profesor psihopedagog

Indicatori realizare: Realizarea unor banere antidiscriminare
realizarea unor buchete de baloane

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea a fost foarte apreciată și bine primită de toți beneficiarii școlii(elevi, 
profesori , părinți, comunitatea locală)

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Activitatea devenită tradiție la nivelul orașului a implicat școli din întregul 
bazin demografic al zonei, școala noastră implicându-se și contribuind activ la buna 
desfășurare a acesteia.

7 Redactare și trimitere spre 
evaluare a proiectului ROSE

5, 1 Îmbunătățirea 
actului educațional

01.08.2019 31.08.2019

Responsabilităţi: Director
Responsabil proiecte europene

Indicatori realizare: Activitatea a fost bine primită de către cadrele didactice implicate

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea a fost bine primita de catre cadrele didactice implicate

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Realizarea proiectului a necesitat muncă în echipă, ceea ce a condus la 
creșterea motivației și îmbunătățirea relațiilor colegiale.

8 Ziua porților deschise 1, 4 Mediatizarea școlii 
în comunitate
Promovarea 
specializărilor 
oferite de școală
Creșterea 
modalităților de 
informare a elevilor 
și părinților

13.05.2019 31.05.2019
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Responsabilităţi: Directori
Responsabil CEAC
Responsabili comisii arii curriculare
Informatician
Responsabil OȘP
Indicatori realizare: Numărul elevilor care vizitează școala
Numărul părinților care vizitează școala
Fotografii
Foto

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea a fost apreciată atât de beneficiarii direcți și indirecți, cât și de cei 
care au răspuns invitației școlii.

• Realizat în proporţie de 100 %

• Lecţii învăţate: Activitățile dedicate Zilei Porților Deschise au fost pregătite de toate cadrele 
didactice, astfel încât să fie promovate la maxim specializările oferite de școală.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Achiziționarea materialelor 
didactice

Analiză de conţinut 
a materialelor de 
suport educaţional

Realizarea 
stocului de 
carte școlară 
pentru toți 
elevii
Îmbunătățire
a bazei 
materiale a 
școlii

01.08.2019 31.08.2019

Responsabilităţi: Director
Administrator financiar
Responsabil manuale școlare
Indicatori realizare: Au fost achiziționate hărți(la istorie și geografie), globuri pământești, auxiliare, 
CD cu softuri educaționale pentru disciplinele de specialitate.
Comentarii:

• Concluzii: Activitatea a fost bine primită de către cadrele didactice, răspunsurile lor au fost 
relevante și utile.

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: Utilizarea materialelor didactice în timpul orelor de curs conduce la buna 
desfășurare a procesului instructiv-educativ.

Activităţi de evaluare internă
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2 Chestionar de evaluare a 
satisfacției beneficiarilor

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Identificarea 
până la 
sfârșitul 
anului școlar, 
a motivelor 
de 
insatisfacție 
al elevilor 
privind 
evaluarea la 
ore.

01.08.2019 31.08.2019

Responsabilităţi: Director
Director-adjunct
CEAC

Indicatori realizare: Minim două motive de insatisfacție identificate

Comentarii:

• Concluzii: Activitatea a fost apreciată de către elevi
Nu toate răspunsurile au fost relevante

• Realizat în proporţie de 75 %

• Lecţii învăţate: Chestionarele au fost aplicate elevilor în clasa de către diriginți
3 Cunoașterea traseului de 
carieră al absolvenților

Traseul de carieră 
al absolvenţilor

Traseul de 
carieră al 
absolvenților
Stabilirea 
proporției în 
care 
absolvenții 
noștri 
urmează o 
formă de 
învățământ 
sau au optat 
pentru piața 
muncii
Stabilirea 
nivelului de 
satisfacție 
pentru 
traseul urmat
Îmbunătățire
a activității 
de orientare 
în carieră 
realizată pe 
parcursul 
anilor de 
școală

01.08.2019 31.08.2019

Responsabilităţi: Diriginții claselor terminale
Secretar șef
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PARTEA A III-A
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi
STANDARDELE DE REFERINŢĂ

Nr. 
crt.

Indicator

N
esatisfacato

r

S
atisfacato

r

B
in

e

F
o

arte b
in

e

E
xcelen

t

Învăţamântul profesional
DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

Indicatori realizare: Numărul celor chestionați
relevanța aspectelor consemnate
Comentarii:

• Concluzii: Derularea activității nu a putut fi realizată corect

• Realizat în proporţie de 50 %

• Lecţii învăţate:  Nu toți absolvenții au declarat traseul pe care urmează să îl parcurgă, 
majoritatea alegând să plece în străinătate.
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2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x

DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
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Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x
Învăţamântul secundar superior (liceu) - Filiera Tehnologica

DOMENIU Capacitate instituţională

Subdomeniu Baza materială (resurse)
1 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare x

2 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare x
3 Accesibilitatea spaţiilor şcolare x
4 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. x
5 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare x
6 Dotarea spaţiilor şcolare x
7 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare x
8 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare x

9 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative x
10 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare x
11 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii x
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12 Utilizarea spaţiilor auxiliare x
13 Utilizarea spaţiilor şcolare x

Subdomeniu Resurse umane

1 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic x

2 Managementul personalului didactic şi de conducere x
Subdomeniu Structuri institutionale, administrative si manageriale

1 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, 
în timpul desfăşurării programului x

2 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. x
3 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi x
4 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă x

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. x

6 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) x

7 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ x
8 Organizarea internă a unităţii de învăţământ x

DOMENIU Eficacitate educaţională

Subdomeniu Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
1 Activitatea metodică a cadrelor didactice x
2 Activitatea ştiinţifică x

Subdomeniu Activitatea financiară a organizaţiei
1 Constituirea bugetului şcolii x
2 Execuţia bugetară x

Subdomeniu Conţinutul programelor de studiu
1 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale x
2 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii  x
3 Proiectarea curriculumul-ui x
4 Realizarea curriculumul-ui x

Subdomeniu Rezultatele învăţării
1 Evaluarea  rezultatelor şcolare x
2 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă 
şi extra-şcolare) x
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DOMENIU Managementul calităţii

Subdomeniu Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
1 Optimizarea accesului la resursele educaţionale x

Subdomeniu Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea 
internă a calităţii

1 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ x
Subdomeniu Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, 
conform legii

1 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea 
internă a calităţii x

Subdomeniu Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
1 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral x

Subdomeniu Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 
învăţării

1 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării x

Subdomeniu Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 
periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

1 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare x
Subdomeniu Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

1 Dezvoltarea profesională a personalului x
2 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională x
3 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii x

Subdomeniu Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 
programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările 
oferite

1 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii x

PARTE A IV-A 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
URMĂTOR

Activităţi de îmbunătăţire a calităţii:
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Nr. 
crt.

Nume Tip 
Activitate

Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Ateliere de lucru cu privire la 
instruirea cadrelor debutante și 
definitive

1, 1 Completarea corectă 
a documentelor 
școlare;
Întocmirea corectă a 
portofoliilor cadrelor 
didactice;
Utilizarea mijloacelor 
moderne în predarea 
noilor noțiuni

15.10.2019 20.12.2019

Responsabilităţi: Director, director adjunct, responsabilii de subcomisii

Indicatori realizare: Îmbunătățirea procesului de predare-învățare

Detalii: Ateliere de lucru cu privire la întocmirea și completarea documentelor școlare
Participarea la lecții deschise în cadrul fiecărei catedre

2 Chestionar pentru determinarea 
stilului de învațare

4, 4 Îmbunătățirea 
rezultatelor școlare

15.10.2019 31.10.2019

Responsabilităţi: Psihopedagogul-întocmește și interpretează chestionarele
Toți diriginții-asigură completarea de către toți elevii a chestionarului
Toate cadrele didactice vor ține cont de stilul de învățare al fiecărui elev în procesul instructiv-
educativ

Indicatori realizare: aplicarea chestionarului tuturor elevilor școlii

Detalii: Se aplica de către diriginți tuturor elevilor un chestionar elaborat de psihopedagog pentru 
determinarea stilurilor de învățare

3 Chestionar pentru imbunătățirea 
comunicării cu părinții și elevii

4, 4 Implicarea părinților 
în viața școlii
Sporirea eficienței la 
învățare

01.11.2019 20.12.2019

Responsabilităţi: CEAC
Diriginții
Indicatori realizare: Frecvența regulată 
Dezvoltarea abilităților sociale
Adaptare mai bună la mediul școlar
implicare mai mare în activități școlare
Detalii: Realizarea unui chestionar pentru părinți
Realizarea unui chestionar pentru elevi
ntocmirea unui plan de măsuri

4 Imbunatatire - 'Asigurarea 
serviciilor medicale pentru elevi'

3, 4 Corectarea valorii 
indicatorului 
'Asigurarea serviciilor 
medicale pentru 
elevi', filiera 
'Profesional'

15.10.2019 31.08.2020
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Responsabilităţi: CEAC elaborează procedura și monitorizează aplicarea ei.
Contabilul întocmește necesarul de materiale și bugetul de cheltuieli.
CA aprobă procedura și bugetul.
Directorul și reprezentantul Consiliului local încheie contractele și fac recepția lucrării.
Consiliul local și DSP organizează concursul pentru ocuparea posturilor.
Indicatori realizare: 5 seturi de materiale medicale
1 cabinet medical funcțional
2 posturi, medic și asistent, ocupate
Detalii: Întocmirea necesarului de materiale și  bugetului aferent.
Igienizarea spațiului alocat.
Amenajarea cabinetului.
Organizarea concursului pentru ocuparea postului.

Nr. 
crt.

Nume Tip Cercetare Obiective Dată 
început    

Dată 
sfârşit

1 Chestionar adresat membrilor 
CE

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Cunoașterea 
atribuțiilor CE
Cunoașterea 
activității CE

20.01.2020 31.05.2020

Responsabilităţi: Responsabili CE
Reprezentantul elevilor în CEAC

Indicatori realizare: Participarea elevilor în diverse acțiuni coordonate de către CE

Aspecte reţinute: Așteptările elevilor din partea CE
Atractivitatea activităților desfășurate de CE

2 Chestionar aplicat elevilor cu 
privire la evaluarea la orele de 
curs

Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Evaluarea 
corectă, fără 
discriminare a 
elevilor

04.11.2019 20.12.2019

Responsabilităţi: CEAC
director
toate cadrele didactice

Indicatori realizare: 50 de chestionare aplicate elevilor

Aspecte reţinute: Se aplică chestionarul unui nr. de 50 de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a.
3 Chestionar pentru cadrele 

didactice
Chestionar de 
evaluare a 
satisfacţiei 
beneficiarilor

Identificarea 
motivelor 
pentru 
necunoaștere
a misiunii 
școlii, a PDI, a 
activității 
CEAC
 

15.10.2019 30.04.2020

Responsabilităţi: CEAC
Directori
Responsabili comisii metodice

Activităţi de evaluare internă:
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Indicatori realizare: Cunoașterea misiunii școlii de către toți beneficiarii
Cunoașterea componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
Cunoașterea activităților CEAC
Aspecte reţinute: Evidențierea misiunii, a PDI și a activității CEAC

Director, Responsabil CEAC,
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