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Glosar de termeni utilizaţi în document
Cheltuielile pentru educaţie – se referă la ansamblul resurselor financiare folosite de
instituţiile şi programele de educaţie. Conform Manualului OECD, acestea se grupează în trei
categorii (OECD, 2004, p. 63):

cheltuieli pentru bunuri şi servicii, respectiv cheltuielile pentru:
- instruire (ex. costurile pentru predare);
- bunurile furnizate de instituţii în scopuri educative (ex. manualele, materialele
pedagogice);
- formarea ucenicilor şi a altor participanţi la programele duale (combinaţie de învăţământ
şi pregătire prin munca productivă în întreprinderi);
- administraţia învăţământului (la nivel central, regional şi local);
- cheltuielile de capital şi plata locaţiei;
- nevoile educative speciale şi consilierea.

cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare, care se referă la:
- cercetarea pedagogică si dezvoltarea curriculară;
- cercetarea ltiinţifică şi dezvoltarea realizată de instituţiile de învăţământ superior.

cheltuielile pentru bunuri şi servicii, pentru alte scopuri decât instruirea (servicii
auxiliare):
- transportul elevilor, cantinele, internatele şi căminele studenţesti, serviciile de sănătate
pentru elevi şi studenţi;
- serviciile pentru publicul general asigurate de instituţiile de educaţie.
Sursele finanţării învăţământului pot fi interne (publice şi private) sau externe.
Curriculum – desemnează, în general, ansamblul situaţiilor de învăţare organizate de o
instituţie educativă. În ISCED şi SNIE, curriculum-ul se referă la ariile de studii şi alocarea
lor orară, ceea ce corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul românesc.
Educaţie – activitatea intenţionată şi sistematică de comunicare menită să producă o învăţare
durabilă (aceasta definiţie este folosită în principalele Manuale de utilizare a indicatorilor,
citate în bibliografie).
Educaţia incluzivă (după definiţia data de UNESCO): este un mod de educaţie adaptat la
şi individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul grupurilor şi claselor
echivalente ca vârstă, în care se regăsesc copii cu nevoi, capacităţi şi nivele de competenţă
foarte diferite. Prin educaţia incluzivă este oferit suport - în cadrul şcolilor de masă şi al
claselor normale - copiilor cu dificultăţi de învăţare, indiferent de originea lor socială sau
de tulburările pe care le prezintă, acceptaţi alături de colegii lor "normali".
Educaţia formală – este tipul de educaţie desfăşurat în instituţii recunoscute de stat
(grădiniţe, şcoli, universităţi), pe baza unor programe sistematice, finalizate cu diplome sau
certificate oficiale. Educaţia formală este realizata de formatori specializaţi (educatori,
institutori, înăţători, profesori), presupune un sistem de evaluare a studiilor şi o gradare
cronologică a efectivelor de elevi şi studenţi. Atât SNIE, cât şi Clasificarea Internaţională
Standard a Educaţiei (ISCED) se refera exclusiv la educaţia formală şi la învăţământ.
Educaţia non-formală – se realizează în şcoală sau în afara şcolii, prin proiecte, excursii,
vizite, activităţi voluntare sau acţiuni civice. Spre deosebire de educaţia formală, educaţia
non-formală nu presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscută prin diplome de
stat.
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Educaţia persoanelor cu nevoi speciale – se referă la programele destinate unei categorii
speciale de beneficiari: adulţi analfabeţi, persoane cu handicap, copii cu dificultăţi de
învaţare, tineri proveniţi din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de
privare de libertate, nomazi, refugiaţi. Aceste programe se desfasoară în instituţiile obişnuite
(grădiniţe, şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor), sau în instituţii specializate.
Începând cu Conferinţa Mondială de la Jomtien (1990), termenul de "persoane cu nevoi
speciale" înlocuieşte pe cel de "handicapaţi" sau pe cel de "deficienţi", care au primit conotaţii
peiorative.
Elevi şi studenţi – sunt persoanele care participă la programele de educaţie formală (cuprinse
în engleză prin termenul comun "students").
Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele
social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date
cantitative sau pe informaţii calitative. Aceste informaţii se bazează pe date statistice, dar şi
pe informaţii calitative, aşa cum sunt cele care se referă la atitudini, opţiuni sau
comportamente (în acest caz, vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, datele
Eurobarometer, PISA sau IEA).
Instituţiile de educaţie – conform Manualului OECD, instituţiile de educaţie nu mai
constituie o referinţă statistică de bază pentru comparaţiile internaţionale: astfel de date nu se
mai colectează la nivel internaţional, dar constituie un important criteriu pentru definirea şi
repartizarea cheltuielilor pentru învăţământ, la nivel naţional. Definiţia propusă de Manualul
OECD este urmatoarea: instituţiile de educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire
pentru indivizi, precum şi servicii asociate educaţiei pentru indivizi sau alte instituţii
educaţionale. La rândul lor, instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de instruire (şcolile
şi universităţile) şi instituţii de educaţie care nu asigură instruirea, dar o sprijină prin servicii
specializate: prin entităţile administrative ale educaţiei (ministere, inspectorate, agenţii),
entităţile de suport (care produc mijloace de învăţare, manuale şi texte pedagogice, precum şi
serviciile de întreţinere şi funcţionare a infrastructurilor), prin entităţile auxiliare (serviciile de
consiliere, serviciile de transport şi sănătate, cantinele, internatele, căminele, bibliotecile) şi
entităţile de dezvoltare (care se ocupă cu elaborarea curriculum-ului şi a instrumentelor de
evaluare, cercetarea pedagogică, băncile de date). Intra in categoria instituţiilor de educaţie
orice unitate care oferă servicii educative, indiferent de ministerul sau departamentul de
tutelă, de caracterul lor privat sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program
educaţional.
ISCED – sau "Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei" este o clasificare standard a
nivelurilor educaţionale adoptată de ţările membre ale UNESCO (inclusiv de România) şi
utilizată în toate analizele comparative şi în metodologia tuturor organizaţiilor internaţionale.
ISCED cuprinde o terminologie standard şi definiţii unanim acceptate ale nivelurilor de
educaţie. ISCED operează cu şapte niveluri:
0 = nivelul pre-primar
1 = nivelul primar
2 = învăţământul secundar inferior
3 = învăţământul secundar superior
4 = învăţământul post-secundar non-terţiar
5 = primul ciclul de învăţământul tertiar
6 = al doilea ciclu de învăţământul tertiar
6
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Partea I – CONTEXT
1.1. Misiunea şcolii
VIZIUNE:
Școala va urmări să identifice și să dezvolte aptitudinile fiecărui copil și să-l formeze ca pe
un cetăţean competent si responsabil, deschis spre schimbare, spre comunicare, spre însusirea și
respectarea valorilor unei societăţi democratice, de tip european.
Ne propunem să abordăm fiecare elev ca pe o valoare în sine, ce poate fi modelată în a deţine
și utiliza informaţia necesară în evoluţia lui viitoare.
Fiind singurul liceu tehnologic din localitate și din zonă, elevii care vor să învețe o meserie
se înscriu la cursurile școlii noastre, iar întreg corpul profesoral urmărește să formeze elevii astfel
încât să fie capabili să se integreze socio-profesional și să învețe pe tot parcursul vieții. Deviza lor ar
putea fi următoarea:
“Învățăm pentru a ști – știm pentru a construi – construim pentru generațiile viitoare.”
MISIUNE:
Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ pentru tinerii
şi adulţii din zona Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, de a oferi oportunităţi de educaţie şi
instruire accesibile, de înaltă calitate, în domeniul de expertiză, industrie, servicii de educaţie
şi instruire profesională, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, creşterea potenţialului
economic şi social al zonei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitate economică, pornind de la valorile
cheie ale furnizorului de formare: organizarea permanentă şi responsabilă a demersului didactic din
perspectiva egalizării şanselor, asigurarea pentru toată comunitatea, indiferent de forma de
învăţământ, a accesului la programele educaţionale la dimensiuni europene şi reducerea
deficitului de competenţe pe piaţa muncii.
Elevii sunt învăţaţi să gândească critic, să lucreze independent, să comunice efectiv, să
manifeste respect faţă de ei înşişi, faţă de cei din jurul lor şi faţă de mediul înconjurător, fiind
pregătiţi să înfrunte viaţa cu încredere şi cu puternic simţ al propriei valori. Întregul personal al
şcolii împreună cu familia şi celelalte componente ale societăţii are dorinţa de a ajuta elevii să
răspundă acestei provocări încurajându-i să-şi descopere capacităţile şi talentele fiecăruia dintre ei,
să demonstreze flexibilitate şi capacitate de integrare în medii diverse să-şi formeze capacităţile şi
motivaţiile proprii învăţării permanente.
Colaborarea şcolii cu agenţii economici, instituţiile de cultură (biserica, casa de cultură, ONGuri), agenţia forţei de muncă, primăria şi consiliul local, poliţie, jandarmarie, are la bază:
- comunicarea reciprocă a problemelor cu care se confruntă fiecare instituţie, prin desfăşurarea de
lecţii deschise, vizite, organizare de seminarii care au ca scop creşterea siguranţei personalului
didactic şi a elevilor în incinta unităţii, prevenirea delincvenţei juvenile, reducerea abandonului
şcolar;
- identificarea soluţiilor şi încheierea parteneriatelor cu obiective şi termene clare;
- sprijinirea şcolii de către aceştia prin acţiuni de sponsorizare în vederea desfăşurării în bune
condiţii a actului educaţional;
- popularizarea practicilor pozitive ale elevilor şi cadrelor didactice şi motivarea acestora prin
acordarea de premii, distincţii, invitaţii la diverse manifestări în cadrul comunităţii.
Şcoala îşi propune găsirea unor soluţii adecvate pentru elevi, astfel încât prin pregătirea lor să-şi
descopere propria personalitate şi să se integreze cu uşurinţă pe piaţa muncii.
Absolvenţii vor fi autonomi, capabili să-şi decidă propria carieră, să se ancoreze în realitatea
înconjurătoare şi să-şi construiască propriul viitor bazat pe valori individuale, universal valabile.
7
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Prin activităţile desfăşurate, şcoala dezvoltă la elevii săi capacitatea de analiză, capacitatea
decizională, adaptarea rapidă la schimbările mediului, asigurându-le şanse reale de dezvoltare a
personalităţii şi integrare competentă şi activă în viaţa social – economică la nivelul comunităţii şi la
nivel european.
Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc va oferi o bază materială modernă,
adaptată standardelor de calitate, ateliere și cabinete renovate prin proiectul Phare şi un corp de
cadre didactice competitiv, capabil să răspundă tuturor provocărilor unui învăţământ modern,
european.
Având în vedere faptul că peste 50% din elevii școlii noastre sunt absolvenți ai școlilor
generale din mediul rural, școala este interesată în asigurarea tuturor condițiilor de efectuare a
navetei, de acordarea unui sprijin ce constă în bursă de ajutor social, acolo unde este cazul, elevilor
cu nevoi speciale: cu boli cronice, fără părinți, cu părinții plecați în străinătate și care se află în grija
altor rude, etc.
Ținând cont de situația materială precară a unui procent ridicat de elevi, ceea ce înseamnă că
aceștia nu vor putea frecventa cursurile universitare, școala este direct interesată în formarea lor
profesională calificându-i în meserii care i-ar putea ajuta să se integreze mai repede la locul de
muncă.
Şcoala noastră va asigura prin activităţile elevilor şi prin informaţiile pe care le va furniza
comunităţii locale, o şansă pentru transformarea capitalului uman de care dispunem. De aceea avem
în vedere în continuare concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală
bună şi foarte bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe
necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul
vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să creeze în Liceul Tehnologic Nr.1
un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

1.2 Profilul actual al şcolii
Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc are sediul în municipiul Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava, situat în Regiunea N-E.
Şcoala oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Câmpulung Moldovenesc,
zonă cu o suprafaţă de aproximativ 50 km2, aflată în proces de restructurare industrială, cu potenţial
de dezvoltare economică. Domeniile de pregătire sunt: servicii, construcţii, instalaţii şi lucrări
publice, mecanic şi electric, prin liceu tehnologic rută directă, şcoală profesională şi stagiu de
practică școală de maiștri și învățământ postliceal.
Liceul Tehnologic Nr.1 din municipiul Câmpulung Moldovenesc are o istorie de peste 140 de
ani. Actualul Liceu Tehnologic funcţionează, încă din anul 1970, în cea mai frumoasă clădire în stil
popular românesc din oraşul Câmpulung Moldovenesc. Cu aproape 100 de ani în urmă, clădirea a
adăpostit timp de 38 ani, între 1912-1950, Şcoala de Arte şi Meserii din Câmpulung Bucovina.
În anul şcolar 2014-2015 au fost înscrişi un numar de 473 elevi la învăţământul de zi, seral,
școală profesională și stagiu de pregatire practică, structuraţi pe profiluri şi nivele de pregătire, după
cum urmează:
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1. Liceu – filiera teoretică – cl. a-12 -a frecventa zi
PROFIL
NR. ELEVI PROCENTE
3,66%
Real
16
3,66%
Total elevi
16
Total liceu filiera teoretica
16
2.9 Liceu – filiera tehnologică, zi –
cl.9
PROFIL
Tehnic
Mecanica-Tpcad
Constructii-Ticlp
Electric-Tie
Servicii-Tt
Total elevi

NR. ELEVI
25
25
0
0
33
58

PROCENTE
5,72%
5,72%
0,00%
0,00%
7,55%
18,99%

2.10. Liceu – filiera tehnologică, zi– cl.10
PROFIL
NR. ELEVI
Tehnic
53
Mecanica-Tpcad
19
Constructii-Ticlp
18
Electric-Tie
16
Servicii-Tt
31
Total elevi
84

PROCENTE
12,13%
4,35%
4,12%
3,66%
7,09%
31,35%

2.11. Liceu – filiera tehnologică, zi – cl.11
PROFIL
NR. ELEVI
Tehnic
10
Mecanica-Tpcad
23
Constructii-Ticlp
10
Electric-Tie
0
Servicii-Tt
30
Total elevi
63
2.12 Liceu – filiera tehnologică, zi – cl.12
PROFIL
NR. ELEVI
Tehnic
31
Mecanica-Tpcad
0
Constructii-Ticlp
14
Electric-Tie
17
Servicii-Tt
18
Total elevi
49

PROCENTE
2,29%
5,26%
2,29%
6,86%
16,70%

PROCENTE
7,09%
3,20%
3,89%
4,12%
18,31%
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2. Liceu – filiera tehnologică, zi – cl.9-12
PROFIL
NR. ELEVI PROCENTE
30,02%
Tehnic
142
14,16%
Mecanica-Tpcad
67
8,88%
Constructii-Ticlp
42
6,98%
Electric-Tie
33
23,68%
Servicii-Tt
112
83,72%
Total elevi
254

3. Liceu – filiera tehnologică, seral – cl.9
NR.
DOMENIUL/PROFILUL
ELEVI
Constructii-Ticlp
36
Total elevi
36
3. Liceu – filiera tehnologică, seral – cl.10
NR.
DOMENIUL/PROFILUL
ELEVI
Servicii-Tt
31
Total elevi
31
3. Liceu – filiera tehnologică, seral – cl.12
NR.
DOMENIUL/PROFILUL
ELEVI
Electric-Tie
63
Total elevi
63

PROCENTE
7,61%
7,61%

PROCENTE
6,55%
6,55%

PROCENTE
13,32%
13,32%
10
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3. Liceu – filiera tehnologică, seral – cl.13
NR.
DOMENIUL/PROFILUL
ELEVI
Mecanic-Tmir
30
Total elevi
30
3. Liceu – filiera tehnologică, seral – cl.14
NR.
DOMENIUL/PROFILUL
ELEVI
Construcții, instalații și lucrări publice
16
Total elevi
16

PROCENTE
6,34%
6,34%

PROCENTE
3,38%
3,38%

7. Stagiu de pregătire practică – nivel 2 – 1 clasă
NR.
PROCENTE
DOMENIUL/PROFILUL
ELEVI
5,71%
Mecanic
27
5,71%
Total elevi
27

Total unitate

473

2. Liceu – filiera tehnologică, zi – cl.9-12
PROFIL
NR. ELEVI PROCENTE
30,02%
Tehnic
142
14,16%
Mecanica-Tpcad
67
8,88%
Constructii-Ticlp
42
6,98%
Electric-Tie
33
23,68%
Servicii-Tt
112
83,72%
Total elevi
254

În anul şcolar 2014 – 2015, personalul şcolii este format din 31 cadre didactice, 9 personal didactic
11
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auxiliar şi 14 personal întreţinere și operațional. Cadrele didactice sunt calificate în procent de
100%.
Cadrele didactice sunt preocupate în permanenţă de perfecţionare, parcurgând în paralel cu
obţinerea gradelor didactice şi strategii de formare în specialitate şi metodică.
Din anul 2004 şcoala este inclusă în programul Phare RO 2004 – 2006, coeziune economică şi
socială, componenta IPT.
Drept urmare, atelierele şcoală s-au renovat şi s-au dotat cu echipamente şi maşini de ultimă
generaţie.
Şcoala a încheiat 5 contracte de colaborare cu firme şi agenţi economici pentru formarea
elevilor.
1.3 Analiza rezultatelor din anul şcolar 2014 – 2015
În anul şcolar trecut, 2014 – 2015, în unitatea noastră au fost şcolarizaţi un numar de 473 elevi,
din care: 81 elevi au absolvit cursul superior al liceului, 473 elevi au fost înscriși la începutul
anului școlar, 75 elevi înscrişi în clasa a IX-a , iar 7 elevi au venit prin transfer în timpul anului
școlar.
Din analiza comparativă a numărului de elevi înscrişi în ultimii ani se observă o scădere a acestuia,
înregistrându-se şi o părăsire timpurie a şcolii, fie din cauza lipsei resurselor financiare ale
parinţilor, fie a dezinteresului manifestat atât de elevi cât şi de părinţi pentru educaţie şi nu în
ultimul rând datorită plecării la muncă în străinătate a unui număr mare de părinţi şi a unora dintre
elevi.
S-au înregistrat în acest an şcolar un număr de 34 elevi repetenți la ciclul inferior al liceului din
care 15 abandonuri şcolare și 39 elevi repetenți la ciclul superior al liceului, din care 36 la seral.
S-au înregistrat de asemeni un număr de 7 elevi exmatriculați, 15 elevi transferați și 4 retrași sau
alte situații. Procentul de promovabilitate este de 85,29% din numărul total de elevi existenți la
sfârșitul anului școlar și anume 473 de elevi.
La examenul de bacalaureat procentul de promovabilitate a fost de 58,00%, iar la examenul de
certificare a calificării profesionale, procentul a fost de 83% la nivel 3 (raportarea s-a făcut la
numărul de absolvenţi) și 98% (raportarea s-a făcut la numărul de înscriși).
Realizările anului şcolar 2014 – 2015 sunt:
- La faza judeteană a olimpiadelor şcolare s-au obţinut următoarele rezultate: 1 premiu
III, 1 mentiune la disciplinele tehnice și 1 premiu III la servicii.
- Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru modulele de C.D.L. – instruire
practică.
- Colaborarea cu părinţii s-a realizat prin informarea periodică a părinţilor de către
conducerea şcolii, diriginţi, profesori asupra situaţiei şcolare şi atitudinea elevilor faţă de
şcoală prin acţiuni de consiliere a părinţilor pentru diminuarea eşecului şcolar.
- Parinţii sunt implicaţi în procesul decizional al şcolii prin intermediul Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
REZULTATE OLIMPIADĂ ȘI CONCURS
PROFESIONAL – ETAPA JUDEȚEANĂ 2014 – 2015
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Clasa

Competiția

Rezultat

Profesori îndrumători

12
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1

Vranău Marcel

XII E

Concursul de matematică
aplicată “Adolf
Haimovici”

C

Căzăcuțu Paul

XIIB

Concurs de Limbă
engleză”Behind the
words”

Nr.
crt.

Numele și prenumele
/clasa

1

Nr.
crt.

1

Nr.
crt.

1

P II

Prof. Bordeianu Lucia

Mențiune

Prof. Grămadă
Nicoleta

Competiția

Rezultat

Balcaniada de cros cu echipa
României-Turcia
2014

Locul I

Doroftei Gabriela/
XA

Numele și prenumele
/clasa

Prof. Huțuleac
Laurențiu

Balcaniada de cros individual
României 2014

Locul II

Competiția

Rezultat

Balcaniada de cros cu echipa
României-Turcia
2014

Locul I

Doroftei Gabriela/
XA

Numele și prenumele
/clasa

Profesor îndrumător

Prof. Huțuleac
Laurențiu

Balcaniada de cros individual
României 2014

Locul II

Competiția

Rezultat

Balcaniada de cros cu echipa
României-Turcia
2014

Locul I

Doroftei Gabriela/
XA
Balcaniada de cros individual
României 2014

Profesor îndrumător

Profesor îndrumător

Prof. Huțuleac
Laurențiu
Locul II
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Nr.
crt.

1

Numele și prenumele
/clasa

Competiția

Rezultat

Profesor îndrumător

Balcaniada de cros cu echipa
României-Turcia
2014

Locul I

Prof. Huțuleac
Laurențiu

Balcaniada de cros individual
României 2014

Locul II

Doroftei Gabriela/
XA

1. PUBLICARE ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE
- Prof. ROMAGA MIRCEA
* Articol „Stilul arhitectural moldovenesc în timpul domniei lui Ştefan Cel Mare”, în Progresul
şcolar între tradiţie şi inovaţie, CNM”Ştefan cel Mare”
C-lung. Mold. 2014.
- Prof. SNIJEC CELY
Articol „ Strategii didactice moderne centrate pe elev”, în Revista Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor din România,Ed. Hoffman, august 2014.
- Prof. AMANOLOAIE LUIZE
Articolul „Personaje feminine în opera lui Nicolae Breban”, în publicaţia editată cu prilejul
simpozionului de la Colegiul” Petru Rareş”, Suceava, 2014.
- Prof. CÎRLOANŢĂ DIANA
* Articolul „Personaje literare în anul Marii Uniri”, în publicaţia editată cu prilejul simpozionului de
la Colegiul” Petru Rareş”, Suceava, 2014.

2.PARTICIPARE CU LUCRĂRI LA SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
- Prof. ROMAGA MIRCEA
* Simpozionul internaţional Cerinţe esenţiale ale educaţiei în învăţământul preuniversitar,
CNM”Ştefan cel Mare” C-lung. Mold. 2014- participare cu lucrare;
* Prezentare în cadrul activităţii omagiale „1 Decembri-Ziua Naţională a României”, la Casa de
cultură, la Muzeul lemnului şi la Primăria municipiului Câmpulung (conferinţe);
* Activitatea „Revoluţia română la Câmpulung Moldovenesc”, la Biblioteca municipală;
* Participare la Conferinţe la Casa de cultură a municipiului, susţinând expunere de Ziua Unirii;
Participarea la activităţi educative în parteneriat cu CNM”Ştefan cel Mare” Câmpulung. Mold.şi
Liceul sportiv din Arad, prin proiectul şcolar ”Contextul literar, ştiinţific, memorialistic”.
- Prof. SNIJEC CELY
* Participare la Simpozionul Naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane” organizat la Colegiul „Ştefan Obreja” din Craiova, 21.11.2015;
* Participare la Simpozionul Regional „Ecoscience” organizat la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din
Roman, jud. Neamţ, în data de 15.05.2014, cu lucrarea – IMPLICAŢIILE MECATRONICII ÎNTRO CASĂ ECOLOGICĂ;
Participare la Simpozionul Regional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane” organizat la Colegiul „Ştefan Obreja” din Craiova,
- Prof. CÎRLOANŢĂ DIANA
14
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* Prezentare în cadrul activităţii omagiale „1 Decembri-Ziua Naţională a României”, la Muzeul
lemnului .

4. REALIZARE MATERIALE DIDACTICE
- Prof. PRUNDEANU VICTOR
Îmbunătăţirea trusei de optică şi a trusei pentru forţa Lorentz.
- Prof. SNIJEC CELY
* Realizarea mai multor materiale didactice de profil pentru Cabinetul de construcţii.
Realizarea de suporturi de curs pentru module de toţi membrii catedrei tehnice.
PROGRAME SECTORIALE LLP:
• Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Programul Jean Monnet
Youth in Action
LLP-Grv-SUSTAINABLE CONSUMPTION AND SUSTAINABLE LIVING AUSTRIA - Prof.
Grămadă Nicoleta
• LLP-STUDY VISIT, IMPROVING QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS AT
EDUCATIONAL CENTRES TURCIA - Prof. Hojbota Georgeta
• LLP- LdV- SCHOOL MANAGER IN RELATION TO SCHOOL INSPECTION
„(SMART_SIN)”, SPANIA - Prof. Hojbotă Georgeta
• LLP-YA – EVALUATING EVS INCLUSION PROJECTS, POLONIA - Prof. Grămadă
Nicoleta
ERASMUS+ 2014-2020
• Programul are scopul de a îmbunătăți competențele europenilor, necesare astăzi pe piața
muncii.
• doreste să modernizeze educația europeană și lucrul cu tinerii.
• are o durată de 7 ani și un buget de 14.7 miliarde de euro cu 40% mai mult față de
programele anterioare.
• va oferi oportunități pentru peste 4 milioane de europeni să studieze, să faca schimburi de
experiență și să facă voluntariat într-o altă țară europeană
• suport pentru parteneriate transnaționale în domeniul educației și tineretului pentru instituții
și organizații.
• în domeniul sportului, Erasmus+ va oferi suport pentru proiectele care vor promova sportul
de masa.
• ERASMUS+ KA1- Mobilty of young people- HEALTHY FOOD, HEALTHY LiFESTYLE
,TURCIA, Ianuarie 2015 - Prof. Grămadă Nicoleta
ERASMUS+ TC - YOUTH WORKER DEVELOPMENT, CIPRU, Aprilie 2015- Prof.Grămadă
Nicoleta, 20 participanți din Georgia, Croația, Ucraina, România, Cipru găzduit de Cyprus Youth
Council , 21-28 Aprilie 2015 proiect în parteneriat cu ADTRE
CREATIVITY KNOWS NO BORDERS
STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOL EDUCATION
2014-1-PL01-KA201-002875_6, 2014-2017 , LICEUL TEHNOLOGIC NR.1
Liceul Tehnologic Nr.1 participă în proiectul de Parteneriat Strategic „CREATIVITY KNOWS
NO BORDERS” în calitate de partener alături de școli din alte noua țări.
• Proiectul se va desfașura în perioada septembrie 2014 - august 2017 și va antrena în
activități educativ- creative de teatru, muzică, dans, poezie, fotografie, film, elevi și
reprezentanți ai comunităților locale din Polonia, Portugalia, Finlanda, Italia, Belgia,
Slovacia, Lituania, SpaniaTurcia și Romania.
15

PLAN DE ACŢIUNE LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC

•

Proiectul are ca obiective principale :
- dezvoltarea activității culturale și artistice a elevilor pentru a-i ajuta să-și dezvolte
personalitatea,
- cunoașterea culturii altor țări
- expunerea elevilor la diversitate culturală și lingvistică europeană,
- conștientizarea
asemănărilor și diferențelor dintre țări pentru a evita stereotipurile,
- formarea atitudinii de toleranță și respect pentru dreptul fiecăruia de a fi diferit.
CREATIVITY KNOWS NO BORDERS
Prima mobilitate PORTUGALIA, Decembrie 2014
A doua mobilitate BELGIA,Februarie 2015
A treia mobilitate ITALIA, Mai 2015
A patra mobilitate FINLANDA,Octombrie 2015
PROIECTE AFLATE ÎN DESFĂȘURARE
ÎN PERIOADA 2015-2016
• ERASMUS+ KA2 -CREATIVITY KNOWS NO BORDERS - anul II
• ERASMUS+ KA1 – Mobility of young people BEATING MINDLESS STUDENT'S
EATING HABITS, 2015 -2016
• Proiect KA1 cu nr. 2015-2-EE01-KA105-013504 Finanțat de UE in cadrul Programului
Erasmus+ Mobilități de tineret
• COMBATEREA ALIMENTAȚIEI NESĂNĂTOASE A ELEVILOR 2015 - 2016

CERCURI PEDAGOCICE ORGANIZATE ÎN CADRUL ŞCOLII
(2014-2016)
Cercul coordonatorilor de proiecte educaţionale europene
Tema: Formarea profesiei didactice prin proiecte Erasmus+
Data: 13.11.2015,răspunde prof. Grămadă Nicoleta
Cercul pedagogic la Religie
Tema: Metode activ-participative utilizate în predarea disciplinei religie;exemplede aplicare a lor
Data: 3.12.2015, răspunde prof. Vasiliu Mihaela
Cercul pedagogic la Fizică
Tema: Spectrul electromagnetic
Data: 14.04.2016, răspunde prof.Prundeanu Victor, profesorii din catedră.
În anul trecut şcolar, în cadrul liceului, au avul loc organizarea şi desfăşurarea activităţilor
următoarelor cercuri pedagogice:
* Cercul pedagogic zonal (zona Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc) la matematică, cu
tema” Folosirea platformelor e-learning în studiul matematicii” -22 mai 2015-(responsabili:
Bordeianu Lucia/Profesorii din catedră).
* Cercul pedagogic din Domeniul-Construcţii cu tematica următoare:
- Competenţe cheie în planificarea, proiectarea şi aplicarea curricumului (modulelor) de
specialitate;
- elevilor pentru carieră practici în orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru
carieră/traseul profesional;
Dezvoltarea psarteneriatelor şcoală-operatori economici. Bune practici în asigurarea locurilor de
instruire practică şi monotorizarea inserţiei socio-profesionale pentru învăţământul profesionsal şi
tehnic.
Data:5 mai 2015-(responsabili: Snijec Cely/Profesorii din catedră).
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1.4 Priorităţi la nivel naţional



















Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor
Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională
Dezvoltare curriculum naţional
Parteneriatul cu întreprinderile
Învăţarea centrată pe elev
Formarea continuă a personalului didactic
Asigurarea calităţii
Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională
Sistemul informaţional
Modernizarea bazei materiale
Management educaţional
Asigurare de şanse egale
Utilizarea ITC în predare
Integrarea elevilor cu nevoi speciale
Zone dezavantajate; zone rurale
Formarea continuă a adulţilor
Integrarea europeană
Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată

1.5. Priorităţi, obiective şi acţiuni regionale şi locale
Liceul tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc este situat în Regiunea N-E, agendele de
lucru ale celorlalte regiuni nu sunt relevante pentru şcoala noastră.
Şcoala are sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zonă în proces de restructurare
industrială cu potenţial de dezvoltare economică. Caracteristicile principale sunt:
- creşterea numărului de persoane angajate în microîntreprinderi şi IMM-uri;
- rata şomajului de 3,79 % în luna mai, 2015;
- retehnologizarea întreprinderilor;
17
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- alinierea la standardele europene privind calitatea.
Valori cheie ale şcolii:
 Deschidere
 la nou
 în relaţii interumane
 către practici europene
 pentru parteneriat
 Echipă
 învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale
 Dezvoltare personală
 prin formare si perfecţionare permanentă
 Eficienţă
 în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
 exprimată prin raportul efort – rezultate
Principii pe care le cultivă Liceul tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc:
 toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
 dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să
nu fie etichetaţi drept „dificili”;
 toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a
performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
 acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate;
 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea
sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile;
 Există loc pentru o multitudine de metode de predare;
 In clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate următoarele
„percepte”:
o copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
o atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
o căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice
reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;
o copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată”;
o teama nu are ce căuta în acest proces;
o părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;
o şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.

Prioritati si obiective regionale ale regiunii de N-E
Nr.
crt.
1

Denumirea obiectivului

Ţintă

Adaptarea retelei scolare Reducerea procentului de tineri şomeri din total şomeri de
si a ofertei de formare la 19,1% în 2014 la 15% în 2018
profesionala initiala la
cerintele pietei muncii si a
18

PLAN DE ACŢIUNE LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC

2

3
4

5

optiunilor elevilor.
Cresterea participarii la
programe de FPC prin
reteaua IPT
Asigurarea egalităţii de
şanse în formarea iniţială
Dezvoltarea resurselor
umane din sistemul IPT
în vederea asigurării
calităţii în formare

Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de
pregătire/calificare (min. nivelul 2) prin programe de
formare continuă de la 12,5 % în 2014 la 30 % în 2018.
Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii prin SAM, de
la 22,98 % în 2016 la 10% în 2018.
Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă, cu un ritm de 25% din total/
an şcolar.
Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din
Uniunea Europeană în cel puţin 60% din unităţile de
învăţământ profesional şi tehnic.

Dezvoltarea
infrastructurii unităţilor Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării pentru un
şcolare IPT, în vederea număr de 20 de unităţi şcolare IPT până în anul 2018
asigurării calităţii în (minim 3 unitati pe fiecare judet).
formare
Obiective locale

În baza nevoilor identificate în capitolele de analiză cât şi a elementelor surprinse de analiza
SWOT, în PLAI, au fost propuse următoarele direcţii strategice pentru perioada 2015-2020:

Denumirea obiectivului

Indicatori

Reducerea procentului de tineri şomeri din
Obiectiv 1: Adaptarea ofertei de formare total şomeri tineri de la 22,3% în 2014 la
profesională iniţială la nevoile pieţei 15% în 2018.
muncii.
Creşterea ponderii populaţiei cu grad
Obiectiv 2: Creşterea calităţii educaţiei şi
ridicat de pregătire/calificare (min. nivelul
formării profesionale.
2) prin programe de formare continuă,
prin creşterea numărului de şcoli autorizate
ca furnizori de educaţie adulţi, de la 30 %
din total şcoli IPT, în 2014 la 40 % în
2018.
Obiectiv 3: Dezvoltarea formării continue Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii
prin SAM, de la 22 % în 2014 la 10% în
şi promovarea învăţării pe tot parcursul
2018.
vieţii.
Obiectiv 4:
Facilitarea accesului la Creşterea ratei de participare a cadrelor
didactice la cursuri de formare continuă, cu
educaţie şi asigurarea egalităţii de şanse
un ritm de 25% din total/ an şcolar.
(educaţie inclusivă)
Realizarea unei pregătiri profesionale la
nivelul ţărilor din Uniunea Europeană în cel
puţin 60% din unităţile de învăţământ
profesional şi tehnic.
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Partea a II- a – ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1 Date demografice
Populaţia totală. Dinamica generală.
La 1 ianuarie 2015, populaţia judeţului Suceava era de 741749 locuitori, reprezentând 3,3% din
populaţia României şi 18,9 % din populaţia regiunii Nord Est.
Tab. 2.1.

România
R. Nord-Est
Suceava

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2015
Total
Femei Bărbaţi
Urban
%
%
%
(nr. pers.)
22279183
51,2
48,8
56,4
3914518
50,3
49,7
44,9
741749
50,4
49,6
43,6

Rural
%
43,6
55,1
56,4

Sursa:

INS

Analiza datelor statistice evidenţiază o creştere a populaţiei judeţului în perioada 2013-2015, de
la 708302 locuitori din anul 2013, la 741749 locuitori înregistraţi la 1 ianuarie 2015, cu 4,7%.
Densitatea populaţiei judeţului Suceava este de 82,9 loc/kmp, în mediul urban 214,4 loc/kmp şi
în mediul rural 56,9 loc/kmp.
PROIECŢII DEMOGRAFICE
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului 2025 indică
o reducere a populaţiei judeţului Suceava faţă de 2005 cu 10,7 mii locuitori (-1,5%). Față de anul
2007, populaţia județului Suceava a înregistrat o creştere cu 8507 persoane (+1,01%).
Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa
0-14 ani, care a scazut cu 9,0% (-11,7 mii pers.) în 2015 și va scădea cu 18,0% (-24,6 mii pers.) până
în 2025. În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă de peste 65 ani, ritmul fiind mai scăzut
decât cel înregistrat la nivel naţional şi regional (v .tab. 2.2.).
În judeţul Suceava scăderea numărului populaţiei până în anul 2025 cu 1,5% va fi mai mică faţă
de scăderea înregistrată la nivel regional (-5,9%) şi naţional (-8,0%).
Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 pe grupe mari de vârstă

RO
0-14
15-64
65 şi
peste
NE
0-14
15-64

- Mii pers. -

Tab. 2.2.

2005

2010

2013

2015

2020

2025

22648,5
3611,6
15802,3

22516,0
3443,9
15792,2

22390,9
3388,5
15701,5

22279,1
3304,4
15555,8

20.518,0
2.884,0
14.041,0

19.898,0
2.590,0
13.516,0

2015-2005
Nr.
%
-369,4
-1,6
-307,2
-8,5
-246,4
-1,5

3234,6

3279,9

3300,9

3418,9

3.593,0

3.793,0

+184,4

+5,7

3898,7
729,8
2632,2

3889,7
695,9
2650,7

3889,9
678,7
2672,6

3914,5
656,1
2706,7

3.589,0
579,0
2.441,0

3.513,0
537,0
2.372,0

+15,8
-73,7
+74,6

+0,4
-10,1
+2,8
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65 şi
peste
SV
0-14
15-64
65 şi
peste

536,7

543,1

534,6

551,7

569,0

604,0

+15,0

+2,8

731,0
144,4
484,1

736,3
137,4
496,3

739,9
135,7
503,4

741,7
132,7
505,2

702,0
118,0
477,0

695,0
112,0
470,0

+10,7
-11,7
+21,2

+1,5
-8,1
+4,3

102,5

102,6

100,8

103,8

108,0

113,0

+ 1,2

+1,3

Sursa: Anuarul României, INS, date prelucrate

Evoluţia prognozată a populaţiei de vârstă şcolară
Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025
Sursa: datele din prognoza INS
Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară judeţul SUCEAVA - Mii pers. - Tab. 2.3.
2015-2005
2025-2005
Grupe de vârstă
2005
2015
2025
Abs.
%
Abs.
%
3 - 24 ani
3 - 6 ani
7 - 10 ani
11 - 14 ani
15 - 18 ani
19 - 24 ani

225
36
36
39
49
65

192
173
-33
32
29
-4
33
30
-3
34
31
-5
36
32
-13
57
50
-8
Sursa: INS, date prelucrate

-14,7%
-11,1%
-8,3%
-12,8%
-26,5%
-12,3%

-52
-7
-6
-8
-17
-15

-23,1%
-19,4%
-16,7%
-20,5%
-34,7%
-23,1%

Până în anul 2015 se estimează reduceri la nivel judeţean ale populaţiei de vârstă şcolară
şi preşcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă analizate, cea mai mare scădere înregistrând
grupele 15-18 şi 19-24 ani (v. tab. 2.3), acestea fiind şi cele care încadrează grupul ţintă principal
pentru planificarea în învăţământul profesional şi tehnic (15 - 18 ani pentru liceu, 19-24 ani pentru
învăţământul postliceal şi superior) (v. tab.2.3 şi 2.4.).
În grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se estimează o reducere la nivelul judeţului de 26,5% până în
2015, respectiv de 34,7% până în 2025. La nivel regional se estimează o reducere mai mare, de 31,2%
până în 2015, respectiv de 38,5% până în anul 2025 (v. tab. 2.4.)
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Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani
2005

2015

2025

260

179

160

Regiunea Nord
EST
SUCEAVA

49

- Mii pers. Tab. 2.4
2015-2005
2025-2005
Abs.
%
Abs.
%
-81

-31,2

-100

-38,5

36
32
-13
Sursa: INS, date prelucrate

-26,5

-17

-34,7

Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este de 12,3%
până în 2015, respectiv cu 23,1% până în 2025, valori mai mici faţă de regiune, unde scăderea
prognozată este de 21,6% până în 2015, respectiv cu 29,3% până în 2025 (v. tab.2.5.).
Efectele acestor evoluţii vor afecta direct populaţia şcolară şi structura populaţiei în vârstă de
lucru (mai puţini tineri vor intra pe piaţa muncii), cu impact potenţial asupra dezvoltării economicosociale a judeţului.
Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani

Regiunea Nord EST
SUCEAVA

- Mii pers. Tab. 2.5.
2015-2005
2025-2005
2005
2015
2025
Abs.
%
Abs.
%
348
273
246
-75
-21,6
-102
-29,3
65
57
50
-8
-12,3
-15
-23,1
Sursa: INS, date prelucrate

Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional o consolidare
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani), active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie
crescândă de formare continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de compensarea
pierderilor de populaţie şcolară.

Evoluţia previzionată 2014-2018 pentru absolvenţii de clasa a VIII-a
Localitate
Cîmpulung
Moldovenesc
Total
localităţi
limitrofe
TOTAL

2014
197

2015
198

Anul
2016
222

501

496

698

694

Concluzii
Declinul demografic
general
Reducerea naturală
prognozată a
populaţiei tinere nivelul

2017
179

2018
193

612

505

452

834

684

645

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării
resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în
capitalul uman.
Pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată.
Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă
tinere de a participa la forţa de muncă regională.
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scăzut al resurselor
bugetare, mai ales în
mediul rural, combinat
cu lipsa de experienţă la
nivelul consiliilor locale
privind specificul
finanţării unităţilor de
învăţământ

Fenomenul de
îmbătrânire
demografică
Ponderea
semnificativă a
populaţiei feminine
Ponderea
semnificativă a
populaţiei rurale

Diversitatea etnică

Consolidare relativă a
vârstei de mijloc (3555 ani) active pe piaţa
muncii

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de
planificare a ofertei educaţionale, de informare, orientare şi
consiliere.
Optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în
şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces.
Colaborarea şcolilor în reţea:
 o ofertă cuprinzătoare şi diversificată;
 eliminarea paralelismelor nejustificate;
 colaborare pentru acoperire teritorială optimă;
 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi).
Nevoi sporite de personal calificat pentru asistenţă socială şi
medicală, nevoi educaţionale specifice.
Oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină,
programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie.
Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate
de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi
creşterii competitivităţii economiei rurale, educaţie în sprijinul
conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor
naturale din mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în
mediul rural.
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la
educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin pentru
grupurile etnice dezavantajate.
Nevoi crescânde de formare continuă.
Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare
pentru adulţi.

2.1.2. Piaţa muncii
INDICATORI STATISTICI AI PIEŢEI MUNCII
2.1. Participarea la forţa de muncă
Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se utilizează doua
serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta asupra forţei de muncă în
gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date nu sunt comparabili deoarece
metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt diferite. Pe de altă parte, doar analiza
datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă şi reală asupra pieţei muncii din România.
BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO
asigură comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica
europeană (EUROSTAT), deci la nivel de judeţ dispunem doar de date BFM (Biroul Forţei de Muncă).
Indicatori statistici ai pieţei muncii conform datelor din balanţa forţei de muncă (BFM)
Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din Balanţa Forţei de muncă,
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este prezentată în tabelul 4.1.
2006

2007

2008

2009

2010

Tab.2.1.
2011 2012

251,0

253,0

252,5

254,1

257,3

244,6

251,8

Populaţia ocupată –
Total

239,2

243,6

241,5

234,0

238,4

232,7

237.9

Rata de activitate
Masculin
Feminin
Rata de ocupare
Masculin
Feminin

58,6
58,5
58,7
55,8
55,5
56,2

58,0
60,5
55,3
53,7
55,7
51,8

54,5
53,3
55,9
51,9
50,5
53,4

55,6
55,0
56,0
52,5
52,0
53,0

Judeţul Suceava
Populaţia activă – Total

59,0
58,8
58,5
59,1
58,9
59,1
58,8
58,7
57,7
56,8
56,3
53,8
56,8
56,2
53,9
56,7
56,4
53,8
Sursa: Anuarul Statistic 2014

2013
249,
8
233,
6
54,9
56,0
53,6
51,3
52,0
50,5

Principalele constatări desprinse din informaţiile din BFM la nivelul judeţului Suceava:
Populaţia activă, populaţia ocupată:
În anul 2013 populaţia activă a scăzut cu 2 mii persoane faţă de 2012, dar este mai mare cu 5,2
mii persoane faţă de 2011.
Populaţia ocupată din anul 2013 a scăzut faţă de 2012 cu 4,3 mii persoane, dar a crescut faţă
de 2011 cu 0,9 mii persoane.
Rata de activitate şi rata de ocupare:
În ceea ce priveşte rata de ocupare din anul 2013 este mai mică decât în 2012 cu 1,2%, mai
mare cu 0,6% decât în 2011, și o diferenţă de 2-5 pp. mai mică decât în perioada 2006-2010.
2.1.2. Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale
Pe ansamblul judeţului Suceava an de an populaţia ocupată a avut un trend descrescător, în
anul 2013 a scăzut cu 4,3 mii persoane faţă de anul 2012, sensibil mai mare decât în anul 2011 cu 0,9
mii persoane şi semnificativ mai mică decât în anul 2007, cu 10 mii persoane.
Ponderea populaţiei ocupate în agricultură şi silvicultură s-a menţinut an de an la un nivel ridicat
peste media la nivel de regiune Nord Est şi evident peste media la nivel de ţară, în dauna celorlalte
activităţi ale economiei naţionale.
Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale-judeţul Suceava
- mii persoane Tab.2.2.
Județul Suceava
TOTAL
Agricultură şi silvicultură
Industrie
- Industrie extractiva
- Industrie prelucratoare
- Energie electrica, termica, gaze, apa
Construcţii
Servicii

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

239.2
112.2
40.1
1.7
35.2
3.2
8.1
90.3

243.6
110.3
39.3
1.7
34.8
2.8
11.2
94.8

241.5
109.0
38.3
1.7
33.9
2.7
11.6
95.6

234.0
106.3
33.4
1.3
30.5
1.6
9.7
80.4

238.4
113.0
35.2
1.4
29.8
1.3
9.5
80.7

232.7
107.2
37.0
1.4
31.5
1.4
9.7
78.8

237.9
110.1
36.7
1.3
31.4
1.4
9.3
78.0

233.6
104.0
36.6
1.4
31.7
0.8
9.8
79.6
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- Comert
- Hoteluri si restaurante
- Transport, depozitare, comunicatii
- Intermedieri financiare
- Tranzactii imobiliare
- Administratie publica și apărare
- Educație
- Sănătate și asigurări sociale
- Altele

27.1
4.2
18.6
1.5
5.9
4.5
13.0
9.5
6.0

28.5
4.5
19.8
1.7
6.0
5.3
13.3
9.5
6.2

27.2
4.8
20.7
1.7
6.4
5.7
13.4
10.5
5.2

27.4
3.6
10.7
1.5
0.9
7.7
12.5
10.3
5.8

27.4
3.3
11.2
1.5
0.4
6.8
11.9
10.6
6.0

27.8
3.4
11.0
1.4
0.5
6.7
12.1
9.1
5.2

28.5
3.8
10.0
1.5
0.5
7.1
12.1
8.7
5.8

30.1
3.4
10.1
1.4
0.5
7.8
11.9
8.7
5.7

Sursa: Anuarul Statistic 2014
Populaţia ocupată în construcţii deţine o pondere redusă dar se observă o creştere în ultimii 2
ani analizaţi. Din cadrul serviciilor, comerţul s-a dezvoltat la nivelul judeţului Suceava, se observă o
creştere cu 3 mii persoane de la 27,1 mii persoane în 2006, la 30,1 mii persoane în 2013, datorită
faptului că s-au deschis în judeţ importante centre comerciale, iar în anii 2008-2012 s-a menţinut
aproximativ 27-28 mii persoane.
De asemenea o creştere sensibilă se resimte şi în celelalte domenii respectiv Hoteluri şi
restaurante, Transporturi, Tranzacţii imobiliare etc. în perioada 2006-2008, urmând ca acestea să
scadă semnificativ în anii 2009-2013. O scădere se observă şi în domeniile Educaţie, Sănătate iar în
Administraţie a crescut populaţia ocupată de la 4,5 mii persoane în 2006, la 7,8 mii persoane în 2013.
Structura populaţiei ocupate pe medii şi sexe are tendinţe asemănătoare ca a întregii populaţii
ocupate, în sensul că are loc o migrare către mediul rural.
Această tendinţă este mai accentuată la femei care îşi găsesc un loc de munca mai greu în
mediul urban, fiind mai mare cu 4 – 5 puncte procentuale la femei decât la bărbaţi. Bărbaţii îşi găsesc
loc de muncă mai uşor, mai ales în industrie şi construcţii, unde numărul de bărbaţi angajaţi începe să
devină dominant, cu excepţia industriei textile, confecţiilor şi pielăriei. De asemenea, în activităţile de
Prestări Servicii domină femeile în activităţile de birou sau servicii ce nu necesită efort fizic mare, iar în
activităţile cu mult teren, depanări şi servicii, domină bărbaţii.
Numărul mediu al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale
Din evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei în perioada 2004 - 2012,
se observă o creştere a numărului mediu de salariaţi în perioada 2004-2008 şi o sensibilă descreştere
în anii 2009 – 2011, în anul 2012 se observă o uşoară redresare. În judeţul Suceava a crescut numărul
de salariaţi în domeniul Servicii, până în 2009, anii 2010- 2012 înregistrând scăderi. În domeniul
Industrie numărul salariaţilor a scăzut de la 34664 persoane în 2004, la 21203 în anul 2011, iar în anul
2012 -22489 persoane, de asemenea în domeniul Agricultură şi Silvicultură numărul salariaţilor a
scăzut de la 3590 persoane în anul 2004, la 2753 persoane în anul 2011 şi a ajuns la 2996 în 2012.
- persoane Tab. 2.3.
Judeţul Suceava

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

2013

TOTAL
Agricultură şi silvicultură
Industrie
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Energie electrică, termică, gaze, apă
Construcţii
Servicii
Comerţ

94515
2945
28836
1775
23924
3137
5654
55495
15626

100279
2791
28589
1589
24282
2718
8709
58612
16816

101602
3005
27369
1639
23056
2674
8675
60971
16901

99779
2862
24316
1468
19254
1652
6951
63273
20026

89411
2559
21441
1293
16497
1417
5749
59662
17135

87234
2753
21203
1334
16368
1331
6381
56897
16809

88623
2917
21565
1460
16938
910
5878
53541
16866

88767
2996
22489
1301
17608
1357
6163
52783
16861
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Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare, comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare
Administraţie publică şi apărare
Educaţie
Sănătate şi asigurări sociale
Altele

2770
4505
1440
2481
4402
12410
8228
3633

2702
4978
1638
2563
5054
12495
8675
3691

2861
5125
1648
3254
5452
12766
9153
3811

3518 2440 2299 2281
5519 5521 5342 4970
1467 1367 1330 1326
2577
261
457
428
5491 5177 4673 4768
12600 11881 11454 11412
9601 9464 8175 7756
2474 3143 2914 2981

2430
5298
1321
503
4856
11459
7722
3086

Sursa: Anuarul Statistic 2014
Deşi anii 2009, 2010, 2011, au fost ani de criză numărul salariaţilor nu a scăzut semnificativ,
comparativ cu anii anteriori respectiv perioada 2006-2008, descreşterea a avut loc în domeniile
Industrie, Agricultură, Silvicultură şi Construcţii, dar a fost o creştere importantă a numărului salariaţilor
în Domeniul Serviciilor de la 55495 persoane în anul 2006, la 63273 persoane în anul 2009, ceea ce a
atenuat într-o oarecare măsură efectul crizei economice la nivelul judeţului Suceava, în anul 2012 a
scăzut la 52783 iar în 2013 a crescut cu 758 persoane faţă de 2012.
Evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Suceava este
prezentată în tabelul 4.3.
Evoluţiile recente ale şomajului şi a locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM Suceava
Anul 2015 pentru judeţul Suceava se caracterizează printr-o scădere a şomajului în prima
jumătate a anului, apoi se observă o uşoară creştere. În ianuarie 2015 s-au înregistrat un număr de
16977 şomeri, iar în iunie 2015, 16331 şomeri, în octombrie numărul şomerilor în evidenţă este
15502. Plecând de la o rată de 6,89% în ianuarie 2015, s-a ajuns la 6,63% în iunie 2015, iar în
octombrie 6,29%, în toată perioada anului 2015 rata şomajului a fost peste 6%.
Tab.2.4.
Luna2015
Indicator
Rata
şomajului %
Şomeri
beneficiari de
indemnații
Şomeri care
nu beneficiază
de
indemnizații
Total şomeri
înregistraţi

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iunie

Iulie

Aug

Sept

Oct

6,89

6,85

6,60

6,29

6,42

6,63

6,46

6,41

6,17

6,29

6016

5431

4534

3779

3528

3416

3327

4309

4235

4421

10961

11441

11735

11716

12289

12915

12584

11496

10971

11081

16977

16872

16269

15495

15817

16331

15911

15805

15206

15502

Comparativ cu anul 2014, în aceeaşi perioadă, numărul de şomeri înregistraţi este mai mic în
fiecare lună, diferenţa fiind data de şomerii neindemnizaţi. Ponderea şomerilor neindemnizaţi în total
şomeri a crescut de la 64% în luna ianuarie 2015, la 79% în luna iunie 2015, respectiv 71 % în
octombrie. Numărul total al şomerilor înregistraţi în anul 2015 este mai mic faţă de numărul şomerilor
înregistraţi în aceeaşi perioadă a anului 2014, dar numărul şomerilor indemnizaţi este mai mare în anul
2015, decât în anul 2014. În anul 2015 numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut peste 10000
începând cu luna ianuarie iar din luna februarie a crescut peste 11000 şi nu a mai scăzut sub această
cifra până la 31.10.2015. în anul 2014 numărul şomerilor neindemnizaţi s-a situat între 9000 şi 10000
doar în luna iulie a trecut de 11000 (când s-au înregistrat absolvenţii de învăţământ). Situaţie
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prezentată în graficul de mai jos.
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Fig.2.1. Evoluţia comparată a numărului de şomeri înscrişi la AJOFM Suceava în 2014-2015
Pentru perioada analizată rata şomajului este aproximativ egală în 2015 şi 2014, cu excepţia
lunilor mai-iulie când rata şomajului în 2015 este mai mare decât în lunile mai-iulie 2014.
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Fig.2.2. Evoluţia comparată a ratei şomajului înregistrată la AJOFM Suceava în 2014-2015
După mediul de provenienţă la 31.10.2015 din cei 15.502 şomeri înregistraţi:
- 4.609 provin din mediul urban (33,6%),
- 10.893 provin din mediul rural (66,4%).
Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire, se constată că din
numărul total de 15.502 şomeri înregistraţi la data de 31.10.2015, 75,7% sunt persoane cu nivel de
instruire primar, gimnazial şi profesional, 20,2% sunt persoane cu nivel de instruire liceal si postliceal şi
4,1% sunt persoane având nivel de instruire universitar.
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Fig.2.3. Distribuţia şomerilor pe niveluri de instruire, la 31.10.2015
Analizând structura şomajului pe grupe de vârste, se constată că şomerii cu vârsta cuprinsă
între 40-49 de ani ocupă ponderea cea mai mare în numărul total al şomerilor aflaţi în evidenţa AJOFM
Suceava la data de 31.10.2015, înregistrând o valoare de 25,3%, urmată de: 23,6% şomeri cu vârsta
sub 25 de ani, 19,8% şomeri cu vârsta cuprinsă între 30-39 de ani, 13,4% şomeri cu vârsta peste 55 ani
, 9,9% şomeri cu vârsta cuprinsă între 50-55 de ani şi 8% şomeri cu vârsta între 25-29 ani.
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Fig.2.4 Structura şomajului înregistrat, pe grupe de vârstă, la 31.10.2015
Până la 31.10.2015, au fost comunicate de către angajatori 24.040 locuri de muncă vacante,
clasificarea după numărul de locuri de muncă pe meserii este prezentată în tabelul de mai jos (meserii
pentru care au fost mai mult de 100 de locuri de muncă):
Până la data de 15 noiembrie 2015 s-au înregistrat la AJOFM Suceava 1717 absolvenţi din
promoţia 2015. 1489 beneficiază de indemnizaţie de şomaj şi 228 sunt neindemnizaţi.
157
196

Niv. Instr.primar, gimnazial si
profesional
Niv. Instr. Liceal si post liceal

1136

Niv. Instr. Universitar

Fi
Fig.2.5. Distribuţia pe categorii de studii a absolvenţilor indemnizaţi la 31.10.2015
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Din figura de mai sus se observă ca 76% sunt abosolvenţi de licee sau şcoli post
liceale, 13% absolvenţi de invaţământ primar, gimnazial sau profesional şi 11% abolvenţi de
învăţământ universitar.
Pe zone ale judeţului Suceava distribuţia absolvenţilor indemnizaţi este următoarea:
Zona Suceava
- 421 absolvenţi din care 212 femei
Zona Rădăuţi
- 364 absolvenţi din care 202 femei
Zona Fălticeni
- 331 absolvenţi din care 165 femei
Zona Câmpulung Moldovenesc
- 202 absolvenţi din care 110 femei
Zona Gura Humorului
- 92 absolvenţi din care 44 femei
Zona Vatra Dornei
- 79 absolvenţi din care 47 femei
Până la 31.10.2015 s-au încadrat în muncă 478 absolvenţi ai unor forme de învăţământ, dintre
acesţia 96 au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă. Tot în urma subvenţionării locului de
muncă au fost încadraţi 25 tineri supuşi riscului de marginalizare socială, dintre aceştia 4 sunt tineri
care au părăsit sistemul de protecţie a copilului.
De la începutul anului pînă în prezent AJOFM Suceava a organizat două burse pentru locurile
de muncă vacante.
În data de 24.04.2015 a fost organizată Bursa generală a locurilor de muncă vacante, aceasta
s-a desfăşurat în patru localităţi Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc. La Bursa
generala au fost invitaţi 395 agenţi economici, au răspuns invitaţiei 117 agenţi economici cu 555 locuri
de muncă vacante. La această bursă au participat 1560 persoane în căutarea unui loc de muncă, au
fost selectate 678 persoane în vederea încadrării. În ziua bursei au fost încadrate pe loc 26 persoane.
La o lună de la Bursa generală a locurilor de muncă vacante s-au încadrat 208 persoane din cele
selectate în ziua bursei.
În data de 24.09.2015 a avut loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, la fel ca bursa
generală şi această bursă a fost organizată în patru localităţi Suceava, Rădăuţi, Fălticeni, Câmpulung
Moldovenesc. La această bursă au fost invitaţi 417 agenţi economici, au participat la bursă 110 agenţi
economici şi au oferit 540 locuri de muncă, au participat la bursă 1274 persoane din care 638 au fost
selectaţi în vederea încadrării, au fost încadraţi pe loc, în ziua bursei 20 absolvenţi, iar la o lună de la
bursă au mai fost încadraţi 77 absolvenţi.

2.2.3. Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020)
În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul
2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în
cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului
profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a fost Centrul
Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu
şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea Cambridge în
modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de gradul
mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de
forţă de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investiţiilor brute interne şi
externe şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea potenţială reprezintă
nivelul estimat ca necesar, în termeni de populaţie ocupată, conform previziunilor economice. Acest
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nivel va fi satisfăcut când numărul persoanelor efectiv ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar
de populaţie ocupată; în celelalte cazuri vom avea un deficit sau un excedent faţă de necesarul de
populaţie ocupată. Cererea potenţială nu trebuie considerată ca cerere efectivă. De asemenea, nu
trebuie confundată cu populaţia ocupată (deşi are valori aparent identice sau apropiate faţă de
aceasta). Cererea potenţială estimează necesarul de populaţie ocupată, însă evoluţia populaţiei efectiv
ocupate depinde nu numai de evoluţiile economiei ci de o multitudine de alţi factori, în primul rând
demografici, migraţie etc. Pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică.
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din
retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menţionat că
cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluţii ale unor
structuri economice trecute. Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la structura pe vârste a
populaţiei ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un
anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve.
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea
agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru orizontul 2020.
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau distrugerii de
locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, în ipotezele
de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potenţială
sau dacă aceasta indică dispariţie de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât
dispariţia locurilor de muncă.
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la nivel
naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2000-2008 privind:
 populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1);
 valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni
CAEN REV1);
 valoarea adăugată brută în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1);
 valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni
CAEN REV1).
Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu
şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:
 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
- evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză
(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013;
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un
ritm anual de creştere în industrie de 1,0325, un ritm de 1,0305 în construcţii şi respectiv un ritm
anual de creştere în servicii de 1,0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de
creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri,
diviziunile componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 20142020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în
considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.
- pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile
reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat
un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1,015;
- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0,76) pe
total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a considerat că
această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010
– 2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de
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analiză.
Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1,1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de
scădere de 0,9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada
2010-2011. Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de
Prognoză, în timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de creştere în
industrie de 1,036, un ritm de 1,044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii
de 1,032 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru
perioada 2011 – 2013).
- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1,15 faţă de 2009. Pentru
perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.
 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
- VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea,
s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei
intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013.
- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009
comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere de
1,015 constant.
Rezultatele proiecţiilor
2.3.1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional
(mii persoane)
Tab. 2.7.


scenariu PESIMIST
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9243
9239
8939
8951
8972
8937
8903
8867
8831
8794
8756
8718

scenariu MODERAT (de
bază)
9243
9239
9161
9095
9045
9032
9021
9009
8996
8982
8968
8954

scenariu
OPTIMIST
9243
9239
9400
9414
9437
9440
9444
9447
9450
9452
9454
9456

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011 –
2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea acesteia
în ipoteza scenariului optimist.
2.3.2. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de muncă la nivel de
regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat
În ipotezele scenariului de bază (moderat) proiecţia cererii potenţiale relevante pentru
învăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 20122020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în perioada 2012-2014
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urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov.
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin dezagregarea
proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de ocupaţii pentru fiecare
judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se producă în următorii trei ani modificări
structurale semnificative faţă de anul 2009.
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS
(AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de ocupare a
persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au fost
rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală
ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în
populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul.
Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea cererii
potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel naţional - în fiecare an
de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia
potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii potenţiale
faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii
acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) arată
existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a şomerilor.
Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au loc reduceri ale
ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru
absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Est în ocupaţii relevante pentru ÎPT
(nr. persoane)
Tab. 2.8.
2011
Prognoze
ale cererii
potenţiale
Prognoze
ale cererii
înlocuite
Prognoze
ale cererii
agregate

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

1209958 1204945 1199590 1178179 1173645 1167471 1160745 1153540 1145909 1137904

23933

23833

23727

23300

23210

23087

22953

22809

22657

22498

1233891 1228778 1223317 1201479 1196855 1190557 1183698 1176349 1168566 1160401

Prognoze ale cererii pentru judeţul Suceava
2011
Prognoze
ale cererii
potenţiale
Prognoze
ale cererii
înlocuite
Prognoze
ale cererii
agregate

2016

290042

5236

295277

2012

2013

2014

2015

(nr. persoane)
2016

2017

Tab. 2.9.
2018

2019

2020

288831 287538 282368 281274 279783 278159 276419 274576 272643

5214

5190

5097

5077

5050

5021

4990

4956

4922

294045 292729 287465 286351 284833 283180 281409 279533 277565

2.3.3. Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean – scenariul moderat
Deoarece datele avute la dispoziţie au permis realizarea proiecţiilor doar în intersecţia subgrupe
majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare pe diviziuni s-a
32

PLAN DE ACŢIUNE LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC
utilizat structura pe ocupaţii şi activităţi economice din Recensământul din anul 2002. Presupunând că
structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei prelucrătoare nu s-a modificat de la data
ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă pe
subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN.
În continuare, evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale
învăţământului profesional şi tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de muncă
în următoarea structură matriceală, ca intersecţie dintre structura pe grupe ocupaţii şi structura pe
activităţi CAEN. Pentru domeniul Agricultură evoluţia cererii de formare profesională a ţinut cont de
numărul de salariaţi din acest sector economic.
Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD EST
Tab. 2.10.
PROGNOZE ALE CERERII AGREGATE REGIUNEA NORD-EST
2011
2012
2013
2014
2015
Anul
2016
2017
2018
2019
2020
Ponderea din cererea pieţei muncii pentru
calificări de nivel 3 şi 4 în 2017
Pondere nivel 4 pentru continuarea studiilor în
învăţământ superior în 2017 (asigurarea
benchmark european)
Ponderi nivel 3 şi 4 în oferta educaţională a
IPT - ieşiri în 2017

Total
1233891
1228778
1223317
1201479
1196855
1190557
1183698
1176349
1168566
1160401

Calificări
specifice
nivelului 4 de
calificare
160772
160101
159384
156518
155912
155085
154185
153221
152199
151128
13%

Calificări specifice
nivelului 3 de
calificare
1073119
1068677
1063933
1044961
1040944
1035472
1029513
1023128
1016367
1009274
87%

27%
40%

60%

Notă: Ponderea de 27% a nivelului 4 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 2017
este conform țintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar
în 2020.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 50%. În cadrul
ofertei educaţionale a IPT aproximativ 60% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar 40%
pentru calificări de nivel 3.
2.3. CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII
2.3.1. Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional

Populaţia activă, populaţia ocupată:
Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei ocupate, cu
disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale:
 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul femeilor
decât în cazul bărbaţilor.
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 Populaţia activă şi populaţia ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut semnificativ
în rural.
Rata de activitate şi rata de ocupare:
Tendinţa de scădere a ratei de activitate şi mai ales a ratei de ocupare la nivel regional, cu
disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale.
Se desprinde un fenomen îngrijorător al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia
feminină din mediu rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei
ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură).
Şomajul (BIM):
În scădere, faţă de anii anteriori, rata şomajului se menţine mai ridicată decât la nivel naţional
având următoarele aspecte:
rata şomajului mai ridicată în mediul rural, sensibil mai mare faţă de rata şomajului rural
la nivel naţional;
şomajul puţin mai mare în cazul bărbaţilor;
şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani).
Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie
Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educaţie este mai
scăzut. Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie este dublă decât la
nivel naţional. În Regiunea Nord - Est şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel naţional
pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult învăţământ gimnazial). La nivel regional
rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educaţie este de două ori mai mică decât a bărbaţilor.
Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu
nivel de pregătire liceal şi de scădere semnificativă a ponderii cu nivel de scăzut de pregătire (cel mult
gimnazial).
Nivelul general de instruire al populaţiei ocupate din regiune este mai scăzut decât media
pe ţară.
2.3.2. Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM)
Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM)
Tendinţa de scădere a ratei de activitate şi a ratei de ocupare a populaţiei civile - similar cu
AMIGO.
Rata de ocupare mai redusă pentru populaţia feminină faţă de cea masculină.
Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM:
Rata şomajului (şomeri înregistraţi) în scădere.
Tendinţă generală descrescătoare a şomajului în prezent (similar cu AMIGO).
Rata şomajului înregistrat mai mare în cazul bărbaţilor (similar cu AMIGO).
2.3.3. Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile
Se constată în ultimii ani tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei ocupate
(civile) în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în administraţie.
Serviciile:
Primul loc în ierarhia ocupării la nivel judeţean.
Creştere constantă în ultimii ani atât în cifre absolute cât şi ca pondere a ocupării în toate
activităţile din cadrul sectorului.
Industria:
În scădere, ponderea populaţiei ocupate în industrie este mai mică decât media naţională.
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Agricultura:
Scădere constantă în ultimii ani.
Construcţiile:
Pondere puţin mai mică decât media naţională - tendinţă de creștere.
2.3.4. Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă
vacante înregistrate la AJOFM
Învăţământul profesional şi liceal tehnologic:
Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă: mecanică, industrie textilă şi
pielărie, comerţ, construcţii, fabricarea produselor din lemn, electric, electromecanică, industrie
alimentară.
Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ,
construcţii, turism şi alimentaţie – locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă locuri de
muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare.
Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel judeţean, prin
creşterea locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului.
Dinamica pozitivă a ocupaţiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinţă de creştere a
locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri, balanţă favorabilă locuri de muncăşomeri sau cu tendinţă de echilibrare.
Şcoala postliceală:
Domeniile economic, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, informatică – dinamică
pozitivă la nivel judeţean: tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului
de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă - şomeri.
IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Scăderea ratei de
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei
ocupare, rata şomajului muncii.
peste media la nivel
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor.
naţional, şomajul ridicat Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din
al tinerilor şi şomajul de perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi.
lungă durată
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de
muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care
nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei
de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea
socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a
managementului şcolar.
Participarea scăzută a
Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru:
forţei de muncă în
- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi
programe de formare
competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi
continuă
organizaţionale din întreprinderi;
- adecvarea calificării cu locul de muncă;
- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii;
- recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a
competenţelor dobândite pe cale formală şi informală;
- diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor
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ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă etc.

Evoluţiile sectoriale în
plan ocupaţional,
analizele şi prognozele
privind evoluţia cererii
şi ofertei de forţă de
muncă

Decalaje privind nivelul
de educaţie în mediul
rural faţă de urban

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate
şcolară (PAS).
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile
de calificare.
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială
prioritare pentru dezvoltarea regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională
iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2020.
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale,
grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de
muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei
naţionale.(descrie in termeni de CAEN sau COR).
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi
dezvoltarea rurală:
- diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura
ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale,
valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea
serviciilor.
- implicarea în programe de formare continuă pe două componente:

formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive;

reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre
alte activităţi.
Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului
rural.
Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate.
Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul
rural şi din categorii defavorizate economic şi social.

2.4. Activităţile celorlalte şcoli şi ale furnizorilor
de instruire din zonă
Reţele şcolare
Unităţile şcolare ÎPT, pe zone ocupaţionale ale judeţului Suceava, sunt repartizate astfel:
Zona ocupaţională 1 – Suceava
1. Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava
2. Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava
3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
4. Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava
5. Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
6. Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos
7. Liceul Tehnologic Cajvana
8. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni
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9. Şcoala Postliceal Sanitară Suceava
10. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava
Zona ocupaţională 2 – Fălticeni
11. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni
12. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni
13. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni
14. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca
Zona ocupaţională 3 – Siret
15. Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret
Zona ocupaţională 4 – Vatra Dornei
16. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei
17. Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broşteni
18. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
19. Liceul Tehnologic „Liviu Suhar” Iacobeni
Zona ocupaţională 5 – Cîmpulung Moldovenesc
20. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc
21. Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc
22. Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc
23. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa
Zona ocupaţională 6 – Gura Humorului
24. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
25. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului
Zona ocupaţională 7 – Rădăuţi
26. Colegiul Tehnic Rădăuţi
27. Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi
28. Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus
29. Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca
30. Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea
31. Liceul Tehnologic Special Bivolărie
TOTAL UNITĂŢI ÎPT: 31
Din cele 31 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic de stat existente în judeţ, 11 au fost
asistate prin programe Phare TVET în perioada 2001- 2007. Unităţile care nu au beneficiat de
programe de modernizare IPT beneficiază de asistenţă prin crearea unor reţele cu scopul schimbului de
bune practici, consolidării şi diseminării achiziţiilor din program, în mod prioritar în ceea ce priveşte
asigurarea calităţii, învăţarea centrată pe elev, abordarea metodologică specifică elevilor cu cerinţe
educative speciale (CES), dezvoltarea parteneriatului social şi lucrul cu întreprinderile, coordonare în
planificarea ofertei de şcolarizare. (vezi anexa 12). Este necesară consolidarea acestor reţele, şi,
totodată, asumarea de către şcolile Phare TVET a unui rol activ în iniţierea unor noi reţele pentru
implicarea tuturor şcolilor din ÎPT. Constituirea reţelelor a avut ca şi criterii de arondare: domeniul
profesional şi zona ocupaţională.
În cadrul acestor reţele s-au realizat diferite activităţi educaţionale cu elevii şi cadrele didactice,
schimb de bune practici, dezvoltarea curriculum-ului etc.
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2.6. Parteneriatul cu întreprinderile
Un parteneriat activ şi eficient - îndeosebi în ceea ce priveşte practica elevilor, orientarea
carierei, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea ofertei, elaborarea
curriculumului în dezvoltare locală (CDL), contactul profesorilor cu schimbările tehnologice şi
organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor etc. - reprezintă o condiţie obligatorie pentru un
învăţământ profesional şi tehnic de calitate, orientat spre nevoile beneficiarilor.
Toate unitățile ÎPT au elaborat curriculumul în dezvoltare locală prin consultarea agenților
economici partenri.
Informaţiile şi evaluările din sistemul de educaţie şi formare profesională evidenţiază un grad
diferit de dezvoltare a parteneriatului cu agenţii economici, în funcţie de managementul şcolii, interesul
agenţilor economici şi condiţiile locale. În timp ce în unele şcoli parteneriatul cu întreprinderile se
limitează la asigurarea, de multe ori conjuncturală şi limitată, a unor locuri de practică pentru elevi, în
altele se poate vorbi de o diversitate a relaţiilor de parteneriat (din punct de vedere al numărului
agenţilor economici implicaţi şi al obiectivelor asumate de parteneri). Numărul de parteneri ai şcolilor
ÎPT este variabil, depinzând de locaţie, varietatea domeniilor de pregătire, numărul elevilor etc. Printre
parteneri sunt în primul rând agenţi economici, dar şi multe instituţii şi ONG-uri.
Numărul de parteneriate a crescut în ultimul an școlar ca urmare a înființării școlii profesionale
de 3 ani, după clasa a VIII-a, în 22 de unități din rețeaua ÎPT.
Anexa 13 prezintă situaţia relaţiilor de parteneriat între unităţi şcolare ÎPT şi operatori economici
locali. Din analiza datelor se constată că la nivel judeţean, numărul partenerilor este semnificativ mai
mare decât cel al furnizorilor de formare (al unităţilor şcolare IPT).

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDEŢEAN
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse din contextul
Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a
european de politici în
absolvenţilor,
dezvoltarea
competenţelor
antreprenoriale,
educaţie şi formare
creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea şanselor
profesională
egale pentru participare la piaţa muncii.
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională:
informaţii de bază pentru planificarea carierei (informaţii
referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, oportunităţi
de angajare).
Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii programelor de formare
profesională: conform proiecţiilor, cca. 50% din totalul locurilor de
muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu.
Desprinse din asumarea
Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea
contribuţiei ÎPT pentru
muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în
îndeplinirea celor 3 priorităţi planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională.
din Strategia Europa 2020
Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul
pentru creştere inteligentă,
Naţional al Calificărilor corelat cu EQF.
durabilă şi inclusivă
Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul
profesional, liceal, postliceal şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe
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cale non-formală sau informală, a competenţelor necesare
integrării pe piaţa muncii/continuării studiilor.
Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care
să asigure competenţe-cheie şi excelenţă.
Desprinse din contextul
Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică),
educaţional
a școlii profesionale şi şcolii postliceale.
Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin
implementarea şi diversificarea programelor în domeniu.
Desprinse din contextual
Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung
demografic
trebuie să ţină cont de implicaţiile severe ale scăderii
demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu
fenomenul de îmbătrânire demografică.
Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin creşterea
ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şi oferte de formare
profesională pentru adulţi.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Raportul număr elevi/număr Măsuri de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv
norme didactice
prin colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli.
Resursele umane din ÎPT

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic
din ÎPT trebuie să vizeze:
- competenţele metodice;
- actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile
tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul economic;
- competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
Reducerile prognozate pentru populaţia ocupată în învăţământ
cauzate de reducerea previzionată pentru populaţia şcolară obligă
la identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în
cadrul sistemului, reconversie profesională, şi măsuri
compensatorii ca de ex. prevenirea abandonului şi oferte de
formare profesională pentru adulţi etc.).
Resursele materiale şi
Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea
condiţiile de învăţare
infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional şi local.
Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii, o planificare strategică a intervenţiilor la nivel de
judeţ şi regiune, aprobate de structurile parteneriale locale şi
regionale .
Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice
pentru pregătirea de specialitate.
Înfiinţarea consorţiilor şcolare.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES
Mecanismele decizionale şi Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului
descentralizarea funcţională partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a
în TVET
acestora în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor.
Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe termen
lung în ÎPT.
Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli.
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Asigurarea calităţii în IPT

Autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea şcolilor IPT
pentru noi calificări solicitate de piaţa muncii.

Serviciile de orientare şi
consiliere

Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi
a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul
de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi
consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv
a traseului de pregătire.
Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator
calitativ de evaluare a activităţii serviciilor de orientare şi
consiliere cu privire la fundamentarea acestora pe informaţiile
relevante de pe piaţa regională-locala a forţei de muncă
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata netă de cuprindere în
educaţie
Gradul de cuprindere în
educaţie
Rata abandonului şcolar, pe
niveluri de educaţie ISCED

Măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din
grupele de vârstă 15-18, 19-23 şi cei proveniţi din mediul rural.
Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare
şi consiliere pentru categoriile expuse riscului.
Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în
special în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele
afectate de migrarea populaţiei, etc
Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educaţie (rural,
categorii dezavantajate), serviciile de orientare şi consiliere.

Rata de absolvire, rata de
succes, rata de tranziţie în
învăţământul liceal şi
profesional
Rata de părăsire timpurie a Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a
sistemului de educaţie
sistemului educaţional.

Procentul elevilor cu nivel
Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea
scăzut al competenţelor de
progresului individual.
citire/lectură (PISA)
Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în
Ponderea populaţiei cu
special cei din categorii defavorizate).
vârste cuprinse între 20-24
Încurajarea participării tinerilor la o formă de educaţie astfel încât
de ani care au absolvit cel
ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au
puţin învăţământul
absolvit cel puţin învăţământul secundar inferior să fie apropiată
secundar inferior
de ponderea din UE.
Rata de participare în
Implicarea şcolilor din ÎPT pentru reducerea diferenţelor privind
formarea continuă a
rata de participare la educaţia pe tot parcursul vieţii dintre
populaţiei adulte
România şi UE.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Impactul sistemului de
Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii.
învăţământ profesional şi
Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
tehnic asupra ratei
profesionale a absolvenţilor prin:
şomajului
 colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea compatibilizării
bazelor de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului
Rata de inserţie a
de educaţie şi formare profesională.
absolvenţilor la 6 luni de la
 realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ pentru
absolvire, pe niveluri de
monitorizarea inserţiei absolvenţilor
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 monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin
parteneriatul AJOFM - ISJ
Gradul de utilizare a
Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând
competenţelor dobândite de inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte
absolvenţi la locul de
informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare
muncă
profesională:
 sondaje proprii efectuate direct de către şcoli
 sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel local /
regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii specializate
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT
educaţie

Evoluţia planurilor de
şcolarizare
Analiza ofertei curente
Ţinte pe termen mediu pe
domenii de pregătire
Oferta şcolilor din ÎPT
pentru formarea adulţilor
Parteneriatul cu
întreprinderile

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea
adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi calificări
în perspective 2020.
Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu.
Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei
de calificări pentru care poate opta elevul în zonă.
Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în
creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor.
O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici din
domeniu în cadrul parteneriatelor.

Observaţiile fac referire doar la profilurile specifice Liceului Tehnologic nr.1 Câmpulung
Moldovenesc.
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Învăţământ de stat:
1. Servicii:
 Unitate şcolară coordonatoare metodologic: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”
Suceava.
 Unități şcolare coordonate metodologic: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Liceul
Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, Liceul Tehnologic “V. Cocea” Moldoviţa, Colegiul Agricol
Fălticeni, Liceul Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc
2. Mecanica:
 Unitate şcolară coordonatoare metodologic: Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava.
 Unități şcolare coordonate metodologic: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Colegiul
Tehnic „ S. Isopescu” Suceava, Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca, Colegiul “ Al. cel Bun”Gura
Humorului, Colegiul Tehnic “M. Băcescu” Fălticeni, C.T. Siret, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Liceul
Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc, Colegiul Agricol Fălticeni, Liceul Tehnologic Liteni, Liceul
Tehnologic Agricol Rădăuţi, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Liceul Tehnologic. Cajvana, Liceul
Tehnologic Dumbrăveni, Liceul Tehnologic Dolhasca.
 Unități şcolare coordonate metodologic: Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, Şcoala
Baia, Şcoala Cornu Luncii, Şcoala Dărmăneşti, Şcoala Drăgoieşti, Şcoala Dolheşti, Şcoala Frătăuţii
Vechi, Şcoala Bucşoaia, Şcoala Mălini, Şcoala Păltinoasa, Şcoala Pătrăuţi, Şcoala Rîşca, Şcoala
Stulpicani, Şcoala Zamostea, Şcoala Pleşeşti, Şcoala Corocăieşti.
3. Electric:
 Unitate şcolară coordonatoare metodologic: Colegiul Tehnic „ S. Isopescu” Suceava.
 Unități şcolare coordonate metodologic: Colegiul “ Al. cel Bun”Gura Humorului, Colegiul
Tehnic Rădăuţi, Liceul Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc, Colegiul Tehnic “M. Băcescu” Fălticeni,
Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava.
4.
Constructii: Unitate şcolară coordonatoare metodologic: Colegiul Tehnic „ S. Isopescu”
Suceava.
 Unități şcolare coordonate metodologic: Colegiul Tehnic “M. Băcescu” Fălticeni, Colegiul
Tehnic Rădăuţi, Liceul Tehnologic Nr. 1 C-lung Moldovenesc.
Învăţământ particular
Există un număr mic de unităţi şcolare particulare, ale căror profiluri nu se regăsesc decât în mică
proporţie printre profilurile prioritare ale şcolii noastre.
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ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU CEREREA, PENTRU
JUDEŢUL SUCEAVA
Puncte tari
1. Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial
de absorţie pe piaţa muncii: industrie
prelucrătoare, comerţ, construcţii, turism şi
alimentaţie, transporturi.
2. Investiţiile importante în industria
prelucrătoare și comerț (72,6%)
3. Numărul mare de microîntreprinderi,
existente în județ, 87% din total.
4. Oferta educațională județeană pentru
formarea profesională inițială cuprinde
calificări din 14 domenii profesionale (din 18
existente la nivel național).
5. Personal didactic calificat pentru toate
domeniile profesionale din oferta
educațională.
Oportunităţi
1. Implementarea proiectelor de infrastructură
din fondurile comunitare în perioada 20152020 va determina o creştere a locurilor de
muncă în construcţii, industrie şi servicii.
2. Posibilitatea accesării fondurilor
comunitare, pe proiecte, care să dezvolte
activitatea economică ca sursă de locuri de
muncă.
3. Posibilitatea derulării unor programe de
dezvoltare a resurselor umane, conform
cererii pieţei muncii, cu susţinere din fonduri
europene.
4. Existența fondurilor europene destinate
mobilităţii internaţionale în formarea
profesională a cadrelor didactice şi a elevilor
din învăţământul profesional şi tehnic(
ERASMUS +).

Puncte slabe
1. Proporţie ridicată a populaţiei care trăieşte în
mediul rural (56,4% din total populaţie, ianuarie
2015).
2. Număr mare de șomeri din rândul tinerilor
absolvenți (10% din numărul total de șomeri),
la nivelul lunii noiembrie 2015.
3. Existența unui segment semnificativ de
populaţie şcolară dezavantajată, incluzând 2
% populaţie de etnie rromă.
4. Insuficienta dotare a atelierelor şcoală, în
concordanţă cu noile tehnologii apărute.
5. Număr mic de programe acreditate ANC
pentru formarea adulţilor, la nivelul unităţilor
ÎPTşi ale asociaţiei ASSED.
Ameninţări
1. Scăderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între
15-18 ani cu 34,7% în anul 2015, raportat la
anul 2005.
2. Accentuarea migraţiei în afara judeţului,
având ca efect reducerea populaţiei şcolare.
3. Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai
ales în mediul rural, combinat cu lipsa de
experienţă la nivelul consiliilor locale privind
specificul finanţării unităţilor de învăţământ.
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2.7. REZUMAT – CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU PLANUL DE MĂSURI
1. Pentru ameliorarea efectelor punctelor slabe 1 şi 2 utilizând oportunitatea 2 este necesară
adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii contribuind la scăderea ratei şomajului în
rândul tinerilor sub 25 de ani raportat la total şomeri, de la 23,6% (2015) la 15% (2020).
2. Corelând punctele slabe 1 şi 4 cu oportunităţile 3 şi 4 se va urmări ca creşterea populaţiei
cu nivel ridicat de educaţie prin programe de formare continuă, prin autorizarea a cel puţin 10
programe de către ASSED, până în 2020.
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială şi reducerea ratei abandonului la
învăţământul liceal şi profesional de la 5,3 % în 2012 la 2% în 2020.
4. Corelând punctul slab 3 cu oportunitatea 4 sunt necesare măsuri de dezvoltare a
resurselor umane din sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în formare.
5. Pentru ameliorarea efectelor punctului slab 3 şi în corelaţie cu oportunitatea 2 se poate
dezvolta infrastructura unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare.
6. Corelând punctul slab 1 cu oportunitatea 3 este necesară dezvoltarea învăţământului
rural şi a diversificării ofertei de formare susţinută de funcţionarea în reţea a şcolilor.
7. Pentru a mări rata de tranziţie este necesară o mai bună orientarea şi consiliere
şcolară şi profesională din clasele de gimnaziu şi cointeresarea partenerilor sociali pentru
acordarea de burse pentru a sprijini şi motiva elevii.
8. Încurajarea partenerilor sociali şi cointeresarea în participarea la programele de
formare, informarea şi demonstrarea eficienţei sistemului de calificare bazat pe competenţe
pentru asigurarea calităţii şi eficienţei în întreprinderi.
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Recomandare
Măsuri de susţinere a activităţilor ce urmăresc adaptarea
reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială
şi continuă, la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor
elevilor.
Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi
creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire
/calificare.
Măsuri care să determine asigurarea egalităţii de şanse în
formarea profesională iniţială.
Măsuri de formare continuă a cadrelor didactice din
sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în formare.
Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare, în vederea
asigurării calităţii în IPT.
Realizarea unui cadru legislativ/normativ care să încurajeze
parteneriatul şcoală – intreprindere, necesar dezvoltării
învăţământului profesional de 3 ani şi asigurării calităţii în IPT .
Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza
aptitudinilor elevilor şi a achiziţiilor anterioare începutului
traseului de formare.

Nivel de
competenţă
regional/local

regional/local
regional/local
național/regional/
local
naţional/ local
naţional

naţional
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Patrea a III-a. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2016-2017
3.1. ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ
PRIORITATEA 1: ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE PENTRU OBŢINEREA UNEI CALIFICĂRI
OBIECTIV 1: ORGANIZAREA DE PROGRAME DE EDUCAŢIE REMEDIALĂ
Ţinta:
 Peste 50 % din elevii de la liceu, ruta directă , vor avea la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 medii peste 6
 Reducerea abandonului școlar
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultate aşteptate
Data până
Persoana/
(măsurabile)
la care vor
persoane
fi finalizate responsabile
“EU şi societatea” (program cognitiv)
Îmbunătăţirea Norme
de conduită morală,
Diriginţii
socială
Conform
Însuşirea unui stil de programării
viaţă sănătos
în
planificarea
Ce trebuie să învăţ pentru profesia pe care o doresc?
Conştientizarea
orelor
(program de identificare a compatibilităţii profesionale)
pentru ce şi cine
Diriginţii
învaţă, identificare a de dirigenţie
compatibilităţii
profesionale

Şanse egale pentru viaţă

Reducerea
abandonului şcolar;
educaţie remedială
Oferirea unei imagini
corespunzătoare
asupra cauzelor
abandonului şcolar.

Sem I
Sem II

Diriginţii

Parteneri

Comisia de
calitate
Psihologul
şcolar

Sursa de
finanţare

Locală
Pliante
educaționale:
2700 lei
Buget capitol
20.01.09

Psihologul
şcolar
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Monitorizarea lunară a frecvenței și disciplinei la
nivelul fiecărei clase și stabilirea de măsuri conform
ROI și ROFUIP

Completarea
periodica a fiselor de
monitorizare a
frecventei

Lunar

Diriginți
Comisia de frecvență
și disciplină
Echipa managerială

Consiliul
profesoral

Identificarea situațiilor deosebite care conduc la
absenteism și abandon școlar

Reducerea ratei de
absenteism
Realizarea unei baze
de date privind rata
Abandonului scolar
Îmunătățirea relației
dintre școală și
familie.
Reducerea ratei de
absenteism
Creșterea numărului
de ședințe de
consiliere individuale

Permanent

Diriginți

Consiliul
profesorilor
clasei

Bisemestrial
și când este
cazul

Echipa managerială
Diriginți

Părinți
Consiliul
reprezentativ
al părinților

Permanent

Consilierul școlii

Diriginți

Organizarea înâlnirilor periodice între școală și părinți

Stabilirea unui program de sprijin și consiliere a
elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea în
colectiv

Resurse
proprii: cazare
în internatul
școlii
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OBIECTIV 2: ASIGURAREA DOBÂNDIRII CUNOŞTINŢELOR TEORETICE DE SPECIALITATE ŞI EFICIENTIZAREA INSTRUIRII
PRIN LABORATORUL TEHNOLOGIC ŞI PRIN PRACTICA COMASATĂ
Ținta:
 Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor raportat la populaţia activă.
 Înființarea clasei de școală profesională calificare –dulgher-tâmplar-parchetar în anul școlar 2016 – 2017.
 Înființarea clasei de școală profesională calificare –electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria
alimentară în anul școlar 2016 – 2017.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultate aşteptate Data până la
Persoana/
Parteneri Sursa de
(măsurabile)
care vor fi
persoane
finanţare
finalizate
responsabile
Întocmirea Contractelor de practică cu agenţii
Contract de
Directori
economici în vederea desfăşurării practicii comasate la
sponsorizare
Încheierea a cel puțin
Septembrie
Responsabili
clasele din învăţământul tehnic, în special la clasele de
în sumaă de
4 contracte
2016 şi Sem II
practică
școală profesionlă și stagiu de pregătire practică nivel 3.
15000 lei pt.
Maiştrii
reabilitare
Verificarea modului de efectuare a orelor de laborator
Planificările
Directori
Sem I.
tehnologic şi a orelor de instruire practica comasată
profesorilor
Responsabili
şi
Condica
practică
Sem II
Caiete ale elevilor
Maiştrii
Agenții
Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să
Materiale
Desfăşurarea orelor
economici necesare
ducă la formare de competenţe şi abilităţi profesionale
Directori
de instruire practică
Sem I.
conform SPP
Responsabili
practicii:
atât în atelierele
şi
practică
2000 lei
şcoală, cât şi la
Sem II
Maiştrii
Buget:
agenţii economici
20.01.09
Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice
Întocmirea
în vederea participării cu succes la examenele de
planificărilor și a
Directori
Conform
bacalaureat pentru absolvenţi şi încheierea în bune
programelor de
Responsabili
graficului
condiţii a situaţiei la învăţătură
pregătire
comisii
suplimentară
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PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE, ALE RESURSELOR UMANE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL ȘI TEHNIC
OBIECTIV: APLICAREA METODELOR DIDACTICE MODERNE (ÎCE, AeL)
Ţinta: Derularea programului didactic a învățării asistate de calculator (aplicația AeL) în proporție de 60% în viitorii 2 ani
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Întocmirea unui program al activităților didactice
care se vor desfășura săptămânal în laboratorul
AEL
Asistarea, îndrumarea și verificarea activităților de
predare – învățare (ÎCE si AeL)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)
Utilizarea aplicației AeL

Derularea unui proces
educativ de calitate
Săptămâna „Proiectelor școlare”

Lucrări ale elevilor care
vor fi prezentate în cadrul
diverselor acțiuni
extrașcolare organizate la
nivel de școală

Data până la
care vor fi
finalizate
Permanent

Persoana/
persoane
responsabile
Responsabil AeL
Toți profesorii

Parteneri:

Sursa de
finanţare

-

Permanent

Director

Șefii
catedrelor

Aprilie 2017

Șefii comisiilor
metodice

-

Perfecționar
ea cadrelor
didactice:
950 lei
Buget:
20.13
Deplasare la
concursuri,
sesiuni de
comunicări:
400 lei
Buget:
20.01.07
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PRIORITATEA 3: ASIGURAREA CALITĂȚII
OBIECTIV: IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE ȘCOLARE
ȚINTA: Creșterea calității actului educativ
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultate aşteptate
Data până la care
Persoana/
Parteneri:
(măsurabile)
vor fi finalizate
persoane
responsabile
Realizarea cadrului
Directorii, şefii
Corelarea demersurilor colectivului didactic al
privind asigurarea
ariilor curriculare,
liceului cu cele ale ISMB, cu politica M.E.C.T.S.
calităţii – îmbunătăţirea
- profesori
Permanent
Comisia de
în domeniul calităţii în educaţie (Legea calităţii în
rezultatelor şi
- elevi
evaluare şi
educaţie) prin evaluarea calităţii actului didactic
dezvoltarea motivaţiei la
asigurare a calităţii
elevi
Materiale didactice
Fundamentarea ştiinţifică a planului de şcolarizare
unitar intocmite şi
Directorii,
în vederea asigurării integrării absolvenţilor pe
utilizate in procesul de
01.12. fiecare
profesorii
AJOFM
piaţa muncii şi reducerii şomajului în rândul
învatare-predare
an şcolar
diriginţi, consilier
tinerilor
Constituirea unor reţele
şcolar
de lucru
Fundamentarea planului de şcolarizare pentru
Îmbunătăţirea în trepte a
continuarea studiilor dupa finalizarea
Decembrie
sistemului de asigurare a
Directorii
învaţământului obligatoriu (ciclul superior al
fiecare an şcolar
calităţii
liceului)
Formarea diriginţilor pentru a asigura servicii de
orientare şcolară şi de consiliere pentru elevi prin
activităţi organizate de CCD, ISJ.

Îmbunătăţirea activităţii
practice

Permanent

Responsabil
comisia diriginţilor

Sursa de
finanţare

Perfecțion
area
cadrelor
didactice:
950 lei
Buget:
20.13

49

PLAN DE ACŢIUNE LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Verificarea periodică a formării competenţelor de
bază (abilităţi de comunicare, scriere, calcul
matematic etc.) prin aplicarea Standardelor
Naţionale de Evaluare;
Asigurarea permanentă a unei comunicări
eficiente între profesori, elevi şi părinţi,
urmărindu-se
constant progresul şcolar, diagnosticarea învăţării,
motivarea profesorilor şi elevilor pentru
desfăşurarea procesului instructiv – educativ.
Cuprinderea tuturor elevilor din învăţământul
obligatoriu într-o formă de educaţie
extracurriculară prin eficientizarea formelor şi
modalităţilor de antrenare în activităţile
extracurriculare.

Atingerea competenţelor
impuse în SPP de elevi îin
proporţie de 100%
Promovabilitate la BAC –
peste 50%
Eficientizarea comunicării
profesor-elev- părinte

90 % din elevi să participle la
o formă de educaţie
extracurriculară

Conform graficelor

Responsabili de
catedră, cadre
didactice

-cadre
didactice

Permanent

Cadre didactice,
profesorii diriginţi,
directorii

-cadre
didactice,
Psihologul
şcolar

Permanent

Responsabil
comisia diriginţilor.
Profesorii diriginţi

- cadre
didactice

Furnituri
de birou:
1200 lei
Buget:
20.01.01
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3.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE
AN ŞCOLAR 2016- 2017
2. Liceu – filiera tehnologică, frecventa zi
PROFIL
Tehnic
Servicii
Total elevi

NR. ELEVI
84
28
112

PROCENTE
31,58%
31,58%
63,16%
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3. Liceu – filiera tehnologică, frecventa seral,cl.IX
DOMENIUL/PROFILUL
Servicii
Total elevi

NR. ELEVI
28
28

PROCENTE
10,53%
10,53%

4. Invatamant profesional – 3ani – 2 clase
DOMENIUL/PROFILUL
Construcții -dulgher-tâmplar-parchetar
Turism şi alimentație-ospatar
Electric-electromecanic
Total elevi

NR. ELEVI
14
28
14
56

PROCENTE
5,26%
10,53%
5,26%
15,79%

4. Invatamant profesional(Stagiu practică) – nivel 2 – 1 clasă
DOMENIUL/PROFILUL
NR. ELEVI

PROCENTE
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Mecanic-mecanic-auto
Total elevi

14
14

5,26%
5,26%

5. Invatamant postliceal - Tpcm – 1 clasă
DOMENIUL/PROFILUL
Mecanic-tehnician proiectant construcţii de maşini
Total elevi

NR. ELEVI
28
28

PROCENTE
10,53%
10,53%

5. Invatamant postliceal, scoli de maistri - Mccia – 1
clasă
DOMENIUL/PROFILUL
Construcții, instalații și lucrări publice
Total elevi

NR. ELEVI
28
28

PROCENTE
10,53%
10,53%

Total unitate
DOMENIUL/PROFILUL
2. Liceu – filiera tehnologică, ruta directă – 3 cl.
2. Liceu – filiera tehnologică, ruta directă – 1 cl.
3. Liceu – filiera tehnologică, frecventa seral, 1cl.
4. Invatamant profesional – 3ani – 1 cl.
4. Invatamant profesional – 3ani – 1 cl.
4. Invatamant profesional(Stagiu practică) – 1 cl.
5. Invatamant postliceal - Tpcm – 1 clasă
5. Invatamant postliceal, scoli de maistri - Mccia – 1
clasă
Total unitate

266
PROFIL
Tehnic
Servicii
Tehnic
Tehnic
Servicii
Tehnic
Tehnic
Tehnic

PROCENTE
NR. ELEVI
31,58%
84
10,53%
28
10,53%
28
28
10,53%
28
10,53%
14
5,26%
28
10,53%
28
266

10,53%
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Liceul Tehnologic nr.1, Campulung Moldovenesc, 2015-2016
3.3. PLANUL DE PARTENERIAT
Şcoala are încheiate 4 contracte de colaborare cu agenţi economici şi contracte de parteneriat cu ISJ Suceava, CCD Suceava, Primăria
municipiului, Casa de Cultură, Poliţia municipiului, Jandarmeria municipiului.
3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
Acţiuni
Perfecţionare prin
obţinere
definitivatului şi a
gradelor didactice
Activităţi metodice în
cadrul catedrei
Activităţi metodice în
cadrul comisiilor
metodice la nivel
judeţean
Informari asupra
noilor curricule

Rezultate aşteptate

Termen

Persoane responsabile

Număr de cadre didactice cu
definitivat şi grade didactice

An şcolar

Responsabil cu
perfecţionarea

Număr de cadre didactice
implicate activ
Număr de cadre didactice
implicate activ

Lunar

Şef comisie metodică

Semestrial

Responsabil cerc
pedagogic

Număr de cadre didactice
formate

Septembrie Echipa managerială a
2015
şcolii

Parteneri

Cost

Sursa de
finanţare

I Ş.J. Suceava
Universităţi de
profil

I Ş.J. Suceava
CCD-Suceava
I Ş.J. Suceava
CCD-Suceava

Extrabugetară
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3.5. FINANŢAREA PLANULUI
Surse de finanţare:
- Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc
-Surse extrabugetare;
-Fonduri ale Comitetului de părinţi;
-Finanţare nerambursabilă din fonduri Phare.
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Partea a IV-a: CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
4.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS
1. CONSULTAREA
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 TVET 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.
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,
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 Suceava
PRAI Nord-Est
PLAI Suceava
Date statistice - AJOFM Suceava
Chestionare, discuţii, interviuri
Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală

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;
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includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie,
ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;
revizuire periodică şi corecţii.
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare PAS

Tipul activităţii

Responsabilitatea
monitorizării şi
evaluării

Întocmirea seturilor de date
Luca Constantin
care să sprijine
monitorizarea ţintelor
Monitorizarea periodică a
Latiş Adriana
implementării acţiunilor
Snijec Cely
individuale
Comunicarea acţiunilor
Latiş Adriana
corective în lumina
Snijec Cely
rezultatelor obţinute
Analiza
informaţiilor
Luca Constantin
privind progresul realizat
Bidu Virginia
în atingerea ţintelor
Stabilirea metodologiei de
evaluare, a indicatorilor de
Consiliul de
evaluare şi a impactului administraţie al şcolii
asupra comunităţii
Prezentarea generală a
Hojbotă Georgeta
progresului realizat în
Snijec Cely
atingerea ţintelor
Evaluarea progresului în
atingerea ţintelor.
Consiliul de
Actualizarea acţiunilor din
administraţie
PAS în lumina evaluării

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor de
analiză

lunar

decembrie 2015,
martie 2016

trimestrial

decembrie 2015
aprilie 2016

trimestrial

decembrie 2015
aprilie 2016

anual

Iunie 2016

anual

Septembrie 2015

anual

Iunie 2016

anual

Iunie 2016
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