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Abrevieri utilizate 
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru dezvoltarea Învăţământului profesional şi tehnic 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru dezvoltarea Învăţământului profesional şi tehnic 

PAS Planul de acţiune al şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă 

CJ Consiliul Judeţean 

CAEN Nomenclatorul Activităţilor Economice Clasificarea Activităţilor din Economia 

Naţională  

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

COR Catalogul Ocupaţiilor din România  

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică  

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

FSE Fondul Social European  

UE Uniunea Europeană  

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Universitar 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

INS Institutul Naţional de Statistică (România) 

ISCED Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard 

Classification of Education  

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean  

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social în formarea profesională 

PDL Planul de Dezvoltare Locală  

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MEN Ministerul Educaţiei Naţionale 

MMSSF Ministerul Muncii, al Solidarităţii Sociale şi Familiei 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

CR Consorţii Regionale 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SWOT Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, 

Threaths)  

TVET  Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank)  

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

SPP  Standarde de Pregătire Profesională  
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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. 

 

 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, 
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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 
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LISTA DE TERMENI 

 

Abilităţi 

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

sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului European al 

calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea 

gândirii  logice,  intuitive  şi  creative)  sau  practice  (implicând  dexteritate 

manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente) 

Analiza 

factorilor 

interesaţi 

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

proiectul  propus,  precum  şi  identificarea  şi  analizarea  intereselor,  a 

problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt integrate în 

construcţia proiectului. 

analiza 

mediului 

extern 

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic, 

demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza 

mediului intern 

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte 

tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiză 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului 

extern  (context  socio –  economic,  demografic  şi  educaţional  actual  şi 

previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor 

puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiză SWOT 

Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei 

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

aceasta se confruntă. 

autoevaluare 

Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor 

puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se 

realizează în etapa de analiză a ciclului de planificare strategică şi elaborare 

PAS cu scopul stabilirii capacităţii organizaţiei de a implementa planul 

dezirabil de dezvoltare 

cadru naţional 

al calificărilor 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii 

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

integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea 

transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa 

muncii şi societatea civilă 

calificare 

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

atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate 

ca urmare a învăţării la anumite standarde 

competenţă 

Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, 

sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru 

dezvoltarea profesională şi personală. În contextual Cadrului European al 

calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi 

autonomiei. 

cultura 

organizaţională 

a şcolii 

cunoştinţe 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc toate relaţiile dintre 

şcoală şi comunitate. 

Rezultatul  asimilării  de  informaţii  prin învăţare.  Cunoştinţele  reprezintă 

ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de 

muncă  sau  de  studiu.  În  contextual  Cadrului  European  al  calificărilor, 

cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice 

eficacitate 
Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului 

proiectului 

eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât de 
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bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate 

  factori 

interesaţi 

Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea o relaţie 

cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi afectaţi, direct sau 

indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau produsele finale ale proiectului. 

De regulă abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, majore 

ale sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder) 

feedback 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea rezultatelor 

monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la 

diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici 

fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea cadrului 

grup ţintă 

general al planificării pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la analiza 

rezultatelor şi evoluţiilor anterioare. 

Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului 

impact 

reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul. 

Efectul  proiectului  asupra  mediului  socio-economic  şi  la  realizarea 

obiectivelor politicilor sectoriale 

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

planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori 

Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele social- 

economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor 

date cantitative sau pe informaţii calitative. 

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

promovează. 

monitorizare 

Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în măsurarea progresului 

obţinut în implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri 

de îmbunătăţirea a acestuia. 

monitorizare 

internă 

Colectare,  analiza  şi  utilizarea  sistematică  a  informaţiilor  pentru  luarea 

deciziei şi managementul proiectului. 

obiectiv 

general 

Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de beneficii 

pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri mai largi. 

Ele arată cum se integrează programul în politicile regionale/sectoriale ale 

guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. Obiectivele generale nu vor fi 

atinse numai prin proiectul în sine, acesta va furniza o contribuţie la realizarea 

obiectivului general. 

ocupaţie 

Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o desfăşoară 

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

pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS 

Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională realizat de 

unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul de a îmbunătăţi 

corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de 

dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o 

perspectivă de 3 – 5 ani 

PLAI 

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel judeţean cu 

scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 

tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivel judeţean într-o 

perspectivă de 5 -7 ani 

 

planificare 

Etapă  a ciclului de  planificare strategică  care  constă în stabilirea unor 

obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, relevante, 

încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului operaţional anual, care 

precizează acţiunile vizate pentru atingerea obiectivelor şi ţintelor, alocă 
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resursele necesare, prezintă rezultatele aşteptate şi termenele până la care 

trebuie obţinute 

planificare 

strategică 

Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 ani a 

ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDIPT 

PRAI 

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel regional în 

scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 

tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de a creşte 

contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă 

de 5 -7 ani 

relevanţă 

Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu problemele reale, 

nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale beneficiarilor cărora se ardesează 

proiectul, precum şi cu mediul fizic şi politic în care acesta operează. 

rezultate 

Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge scopul 

proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile pentru grupurile 

ţintă. 

rezultate ale Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la terminarea 

procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt definite sub formă de 

cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 
învăţării 

Rezultatimediat 

(output) 

Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării resurselor 

utilizate. 

riscuri 
Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau succesul 

proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

sistem naţional 

de calificări 

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea educaţiei şi 

a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi 

societatea  civilă.  Aceasta  include  dezvoltarea  şi  punerea  în  aplicare  a 

acordurilor şi proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluarea şi 

acordarea calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi format din mai 

multe subsisteme şi poate include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de 

dezvoltare a 

pieţei 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea dimensiunii 

generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri ţintă a grupurilor slab 

reprezentate 

strategii de Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea de noi 

dezvoltare a 

produsului 
modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale. 

strategii de 

diversificare 

Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin activităţi 

într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii 

surse de 

verificare 

Indică locul şi în ce  formă  pot  fi găsite  informaţiile  despre realizarea 

obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii 

termeni de 

referinţă 

Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele 

proiectului,  intrările,  ieşirile  aşteptate,  bugetul,  calendarul  şi  descrierea 

sarcinilor 

ţinte SMART 

Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare cu 

cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal una 

cantitativă sau care se poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de 

atins) – dificile, dar realiste, Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, 

încadrate în Timp – trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. 

Viziunea şcolii 
Declaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia doreşte 

să o creeze prin activităţile sale. 
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Partea I – CONTEXT 

 

CAPITOLUL I 

 
PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

 

1.1      MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

 

VIZIUNE: 

           Şcoala urmăreşte: 

- să identifice şi să dezvolte aptitudinile fiecărui copil şi să-l formeze ca pe un cetăţean 

competent şi responsabil, deschis spre schimbare, spre comunicare, spre însuşirea şi respectarea 

valorilor unei societăţi democratice, de tip european; 

-  să abordeze fiecare elev ca pe o valoare în sine, ce poate fi modelată în scopul deţinerii 

informaţiilor necesare în evoluţia lui viitoare; 

- să ofere oportunităţi de educaţie şi instruire accesibile, de înaltă calitate, vizând formarea de 

personal calificat, competent, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei; 

- Să dezvolte absolvenților spiritul de autonomie, capacitatea de a-și decide propria carieră, 

de-a se ancoraîn realitatea înconjurătoare în vederea construirii propriului viitor bazat pe valori 

individuale, universal valabile; 

- Să dezvolte capacitatea de adaptare rapidă la schimbare ăn vederea integrării active în viața 

social-economică la nivelul comunității europene; 

- să formeze elevii, prin resurse umane și materiale de calitate, astfel încât să fie capabili să se 

integreze socio- profesional şi să înveţe pe tot parcursul vieţii. 

Deviza profesorului:„Este uşor să înveţi a merge, important este încotro te îndrepţi” 

Deviza elevului:“Învăţăm pentru a şti – ştim pentru a construi – construim pentru generaţiile 

viitoare.” 

 În acest context, unitatea școlară a stabilit pentru perioada 2016-2020 următoarea țintă 

strategică: 

Ridicarea nivelului de cunoștințe ale educabililor și conștientizarea necesității 

finalizării studiilor liceale, a continuării traseului educațional prin studii superioare, 

pentru o bună inserție pe piața muncii.  
 

 

MISIUNE: 

Misiunea acestei unități şcolare este: 

- punerea la dispoziție a unei baze materiale moderne, la standarde de calitate înalte, a atelierelor 

şi cabinetelor renovate prin proiectul Phare în scopul formării deprinderilor și abilităților practice 

specific fiecărei specializări; 

- accesarea de noi proiecte europene în vederea sprijinirii întregului demers instructive-educativ, 

prin derularea unor activități de sprijin și de îmbunătățire a bazei materiale; 

-participarea cadrelor didactice la activități de formare prin grade didactice și cursuri acreditate 

în vederea dezvoltării capacității acestora de a răspunde provocărilor unui învățământ modern; 

- asigurarea condițiilor de a răspunde prompt şi calitativcerințelor de pe piața muncii; 

- sprijinirea elevilor proveniți din grupurile defavorizate promovând egalitatea de șanse în 

vederea absolvirii studiilor liceale și adezvoltării profesionale; 

- ameliorarea relațiilor elev-părinte-școală-comunitate pentru asigurarea cadrului favorabil bunei 

desfășurări a activităților instructiv-educative; 

- propunerea spre acreditare ARACIP a unor specializări în concordanță cu cerințele pieței 

muncii, dat fiind faptul că este  singurul liceu tehnologic din localitate; 
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- asigurarea securității şi integrității tuturor educabililor; 

- colaborarea cu agenţii economici, instituţiile de cultură (biserica, muzee, biblioteca municipală, 

ONG-uri), agenţia forţei de muncă, primăria şi consiliul local, poliţia, jandarmeria și unitățile 

sanitare; 

- descoperirea și valorificarea calitățilorindividuale prin implicarea elevilor în activități 

extracurriculare corespunzătoare, stimulând astfel creșterea motivației învățării 

permanente,prevenirea delincvenţei juvenile și reducerea abandonului şcolar; 

- identificarea nevoilor de colaborare cu agenți economici, cu ONG-uri, cu instituții ale statului 

și oferirea de soluţii prin încheierea de parteneriate cu obiective clare; 

- atragerea de fonduri atât prin sponsorizări cât și prin accesarea de noi proiecteîn vederea 

desfăşurării în bune condiţii a actului educaţional; 

- popularizarea practicilor pozitive ale elevilor şi cadrelor didactice şi motivarea acestora prin 

acordarea de premii, distincţii și invitaţii la diverse manifestări în cadrul comunităţii. 

- actualizarea anuală a ofertei educaționale și popularizarea acesteia în scopul realizării planului 

de școlarizare; 

- acordarea unui sprijin atât prin consiliere psihologică cât și prin susținere materială (burse 

sociale, cazare, masă) a elevilor aparținând grupurilor vulnerabile  (cu boli cronice, cu probleme 

familiale sau cu venituri foarte mici); 

- diseminarea și popularizarea realizărilor și rezultatelor obținute la concursuri și activități 

extrașcolare prin mass-media.  

Toate aceste acțiuni stabilite în sarcina școlii au ca finalitate îndeplinirea obiectivului 

general: 

Creșterea nivelului de pregătire a elevilor din ciclul liceal, formarea deprinderilor 

de învățare permanentă prin educație formală și nonformală, reducerea absenteismului și 

a abandonului școlar - în vederea creșterii ratei de absolvire şi de promovabilitate a 

examenelor de certificare a competențelor profesionale şi de bacalaureat. 
 

 

1.2  PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

 

         Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc  are sediul în municipiul Câmpulung 

Moldovenesc, judeţul Suceava, situat în Regiunea NE.   

         Începând cu anul şcolar 2016-2017 au fost arondate liceului două grădiniţe: Grădiniţa cu 

program prelungit nr.1 „Căsuţa Piticilor” şi Grădiniţa cu program prelungit nr.2. 

 Grădiniţele oferă servicii educaţionale pentru preşcolarii din municipiu şi comunele limitrofe, 

iar liceul pentru tinerii şi adulţii din zona Câmpulung Moldovenesc, zona aflată în proces de 

restructurare industrială, cu potenţial de dezvoltare economică, în special în domeniul turismului. 

Domeniile de pregătire sunt: servicii, construcţii, instalaţii şi lucrări publice, mecanic şi 

electric, prin liceu tehnologic, şcoală profesională şi stagii de pregătire practică, şcoală de maiştri 

şi învăţământ 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. 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.1 „Căsuţa Piticilor” a fost înfiinţată în anul 1947 şi 

funcţionează într-o clădire de peste 100 de ani. În această clădire a funcţionat cu mulţi ani în urmă o 

şcoală generală, apoi clădirea a fost destinată birourilor Inspectoratului Şcolar al raionului 

Câmpulung Moldovenesc. 

 Grădiniţa cu program prelungit nr.2 a fost înfiinţată în anul 1972 şi funcţionează într-o clădire 

construită după standardele actuale pentru o grădiniţă cu program prelungit. 
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În anul şcolar 2019-2020 au fost înscrişi un numar de 251 preşcolari şi 440 elevi la 

învăţământul liceal de zi, seral, şcoală profesională cu durata de 3 ani, învăţământ professional dual, 

şcoala de maiştri şi învăţământ postliceal structuraţi pe profiluri şi nivele de pregătire, după cum 

urmează: 

 

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT NR. ELEVI PROCENTE 

Liceu, filieră tehnologică, zi, cl. IX-XII 106 24,09 % 

Liceu, filieră tehnologică, seral, cl. IX-XIII 216 49,09 % 

Şcoală profesională, dual 18 4,09 % 

Şcoală de maiştri, seral 48 10,91 % 

Şcoală profesională cu durata de 3 ani 52 11,82 % 

TOTAL 440 100 % 

 

 

24,09%

49,09 %

4,09%

10,91 %

11,82%

Liceu, filieră 

tehnologică - zi

Liceu, filieră 

tehnologică - seral

Şcoală 

profesională, dual

Şcoală de 

maiştri, seral

Şcoală profesională cu 

durata de 3 ani

 
 

Învăţământul liceal, şcoala postliceală şi şcoala de maiştri este structurat pe profile, după 

cum urmează: 

 

 

 

 

Preşcolari 
Unitatea Nivelul Nr. grupe copii 

G.P.P. nr. 1 

 

6 grupe 

preprimar 

2 grupă mică;  

1 mijlocii din care 1 grupă „Step  

by step” 

preprimar 3 grupe mari; 

G.P.P. nr. 2 

 

4 grupe 

preprimar 
1 grupă mică;  

1 mijlocii 

preprimar 2 grupă mare; 

 

Total preşcolari 

 

251 

10 grupe 
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Liceu – filiera tehnologică, zi – cl. a IX-a 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Servicii + Mecanică 19 + 11   63,33 % + 36,67 % 

Total elevi 30  

 

 

Liceu – filiera tehnologică, zi– cl. a X-a 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Servicii + Mecanică 14 + 10 58,33  %+ 41,67 % 

Total elevi 24  

 

 

Liceu – filiera tehnologică, zi – cl. a XI-a 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Servicii: Tehnician în turism 20 100 % 

Total elevi 20  

 

 

Liceu – filiera tehnologică, zi – cl. a XII-a 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Servicii: Tehnician în turism 15 46,88 % 

Mecanică: Tehnician proiectant CAD 17 53,12 % 

Total elevi 32  

 

 

Structura profillelor la liceu, curs de zi 

 
PROFIL DOMENIUL NR. ELEVI PROCENTE 

Servicii Turism şi alimentaţie 68 64,15 % 

Tehnic Mecanică 38 35,85 % 

TOTAL 106  

 

 

64,15

%

35,85

%

00

Servicii

Tehnic

 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

 
13 

 

 

Liceu – filiera tehnologică, seral – cl. a IX-a 

 
DOMENIUL/PROFILUL NR. ELEVI PROCENTE 

Turism şi alimentaţie/Servicii 44 100 % 

Total elevi 44  

 

Liceu – filiera tehnologică, seral – cl. a X-a 

 
DOMENIUL/PROFILUL NR. ELEVI PROCENTE 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/Tehnic 66 100 % 

Total elevi 66  

 

Liceu – filiera tehnologică, seral – cl. a XI-a 

 
DOMENIUL/PROFILUL NR. ELEVI PROCENTE 

Electric/Tehnic 30 61,22 % 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/Tehnic 19 38,78 % 

Total elevi 49  

 

Liceu – filiera tehnologică, seral – cl. a XII-a 

 
DOMENIUL/PROFILUL NR. ELEVI PROCENTE 

Turism şi alimentaţie/Servicii 42 100 % 

Total elevi 42  

 

Liceu – filiera tehnologică, seral – cl. a XIII-a 

 
DOMENIUL/PROFILUL NR. ELEVI PROCENTE 

Mecanică/Tehnic 15 100 % 

Total elevi 15  

 

 

Şcoala de maiştri– anul I, seral 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Tehnician în construcţii civile, industriale şi agricole 27 100 % 

Total elevi 27  

 

Şcoala de maiştri– anul II, seral 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Tehnician în construcţii civile, industriale şi agricole 21 100 % 

Total elevi 21  
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Şcoala profesională cu durta de 3 ani – anul I, zi 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Mecanic auto 16 100 % 

Total elevi 16  

 

Şcoala profesională cu durta de 3 ani – anul II, zi 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Mecanic auto 11 100 % 

Total elevi 11  

 

Şcoala profesională cu durta de 3 ani – anul III, zi 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Mecanic auto 16 64 % 

Electromecanic 9 36% 

Total elevi 25 100% 

 

 

 

Şcoala profesională cu durta de 3 ani DUAL – anul I, zi 

 
PROFIL NR. ELEVI PROCENTE 

Mecanic/Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 8 44 % 

Turism şi alimentaţie/Ospătar (chelner), vanzător în 

umităţi de alimentaţie 10 55 % 

Total elevi 18 100 % 

 

 

RESURSE UMANE 

 

 Resurse umane 

 Distribuţia cadrelor pe unităţi 

 

UNITATEA NR. CADRE DIDACTICE 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 29 

G.P.P. nr.1 11 

G.P.P nr.2 9 

TOTAL CADRE DIDACTICE 49 

 

 Distribuţia cadrelor didactice pe grade didactice 

 

Nr. cadre 

didactice 

Grad I Grad II Definitiv Debutant Total 

Grădiniţă 9 7 3 1 20 

Liceu 19 2 3 5 29 
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 Distribuţia cadrelor didactice pe paliere de vârstă 

 

Palier de 

vârstă, 

didactic 

20-29 

ani 

30-39 

ani 

40-49 

ani 

50 şi 

peste 

Total 

Grădiniţă 1 5 7 7 20 

Liceu 1 7 6 15 29 

 

 Informaţii privind titulatura cadrelor didactice 

 Număr posturi 

didactice 

Cadre didactice 

titulare 

Cadre didactice 

Suplinitor calificat 

Grădiniţă 20 19 1,00 

Liceu 28,15 21,63 6,52 

 

 Distribuţia personalului nedidactic 

 

         Unitatea           Functia                      Nr. persoane 

Liceul Tehnologic nr.1 

paznic 2 

îngrijitor 2 

muncitor 4 

G.P.P. nr.1 

îngrijitoare 6 

bucătărese 3 

fochist 1 

muncitor necalificat 1 

G.P.P. nr.2 

îngrijitoare 2 

bucătărese 2 

muncitor necalificat 0,5 

 

 

 Distribuţia personalului didactic auxiliar 

 

              Unitatea             Functia        Nr. persoane 

Liceul Tehnologic nr.1 

Contabil şef 1 

Secretar şef 1 

Secretar 1 

Informatician 1 

Bibliotecar 1 

Laborant informatică 1 

Laborant 1 

G.P.P. nr.1 si G.P.P. nr.2 

Contabil 1 

Secretar 1 

Administrator 1,5 

 

RESURSE MATERIALE 

 

 Spaţii educaţionale 

- 20 săli de clasă 
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- Laboratoare şi cabinete: chimie, biologie, desen tehnic, fizică, construcţii, turiusm şi 

alimentaţie publică, AEL, Informatică, CAD; 

- Ateliere şcoală: Mecanică, construcţii, electrotehnică; 

- Sală de festivităţi; 

- Sală de sport şi terenuri de joacă; 

- Cantină, internat; 

- Bibliotecă; 

- Centrale termice proprii; 

- Cabinet medical; 

 

Elemente de dotare 

 Unitatea şcolară dispune de mobilier suficient, aflat în stare bună de funcţionare; 

 material didactic variat, de calitate pentru dotarea sectoarelor de activitate din sălile de grupă; 

 17 utilaje şi maşini de ultimă generaţie în domeniul mecanic, electric şi construcţii. 

 

Liceul Tehnologic nr.1 

- 85 calculatoare – conectate la INTERNET  

- 10 imprimante; 

- 2 televizoare; 

- 2 DVD-uri; 

- 2 CD-player; 

- 1 scanner; 

- 2 copiatoare; 

- 10 videoproiectoare; 

- 5 laptopuri 

G.P.P. nr.1 

- 5 calculatoare;  

- 4 imprimante; 

- 6 televizoare; 

- 3 DVD-uri; 

- 5 CD-playere; 

- 1 scanner. 

G.P.P. nr.2 

- 2 calculatoare  

- 1 imprimantă; 

- 4 televizoare; 

- 3 DVD-uri; 

- 2 CD-playere. 

 

RESURSE FINANCIARE 

- buget repartizat de către Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc compus 

din sume alocate de la guvern şi din bugetul primăriei; 

- buget repartizat pentru investiţii; 

- buget repartizat de guvern pentru decontul navetei, programul-Bani de liceu, Tichete sociale; 

- resurse provenite din contractele de sponsorizare, donaţii, proiecte de finanţare: - proiecte de 

finanţare pentru sprijinirea activităţilor educative şi pentru derularea programelor de 

parteneriat; 

- resurse provenite din proiectul ERASMUS +; 

- resurse din regie cantină şi internat. 

 

         Cadrele didactice sunt preocupate în permanenţă de perfecţionare, parcurgând în paralel cu 

obţinerea gradelor didactice şi strategii de formare în specialitate şi metodică. 
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Din anul 2004 şcoala a fost  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 contracte de colaborare cu firme şi agenţi economici pentru formarea 

elevilor. 

 

 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 

 

REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVII PARTICIPANŢI  

LA CONCURSURILE  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE 

DIN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

OLIMPIADA „TEHNOLOGII” – ETAPA JUDEŢEANĂ  

2018 – 2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Rezultat 

 

Etapa 

Profesori 

coordonatori 

1. Şoldan Claudia XI A Menţiune judeţeană 
 

Prof. Burcă Carmen 

 

CONCURSUL NAŢIONAL „STIU ŞI APLIC”   

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Rezultat 

 

Etapa 

Profesori 

coordonatori 

1. 

Coca Alexandru 

Podaru Mario- 

Alexandru 

IX A Menţiune III judeţeană 

 

Prof. Zancu Nistor 

 

2. 
Popescu Marinela 

Vranău Cerasela 
XII A 

Diploma de 

participare 
judeţeană Prof. Burcă Carmen 

 

CONCURSUL  DE LIMBA ENGLEZĂ „ BIODIVERSITY PROJECT”-Poster 

Etapa Interjudeţeană 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Rezultat Profesor îndrumător 
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1 Prunilă Esther XII A     Lb. engleză P II Prof. Grămadă Nicoleta 

 

CONCURSUL  DE LIMBA ENGLEZĂ „ BEHIND THE WORDS” – ETAPA JUDEŢEANĂ 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Rezultat Profesor îndrumător 

1. 
Podaru Mario 

Alexandru 
IX A    Lb. engleză P III Prof. Grămadă Nicoleta 

 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „ COPIII EUROPEI”  

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele elevului Clasa Rezultat Profesor îndrumător 

1. 
Podaru Mario 

Alexandru 
IX A P I Prof. Grămadă Nicoleta 

2. 
Coca Alexandru 

 
IX A P II 

Prof. Grămadă Nicoleta 

3. Prunilă Esther XII A PIII Prof. Grămadă Nicoleta 

COMPETIŢII  SPORTIVE 

2018 – 2019 

CONCURSURI ATLETISM  

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa 

 

Tip concurs 
Rezultat Profesor îndrumător 

1 
Moroşan Anca 

Mirela 
IX 

Concurs 

atletism 

4x200 m 

Locul  I 

Faza 

judeţeană 

Prof. 

Huţuleac Laurenţiu 

2. 
Moroşan Anca 

Mirela 
IX 

Concurs 

atletism 

3000 m 

Locul  II 

Faza 

judeţeană 

Prof. 

Huţuleac Laurenţiu 

3. 
Moroşan Anca 

Mirela 
IX 

Concurs 

atletism 

1500 m 

Locul  II 

Faza 

judeţeană 

Prof. 

Huţuleac Laurenţiu 
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4. 
Moroşan Anca 

Mirela 
IX 

Concurs 

atletism 

 

Locul  II 

Faza 

judeţeană 

Prof. 

Huţuleac Laurenţiu 

5. 
Moroşan Anca 

Mirela 
IX 

Concurs Cros 

CSM Suceava 

Locul  III 

Faza 

judeţeană 

Prof. 

Huţuleac Laurenţiu 

6. 
Moroşan Anca 

Mirela 
IX 

Concurs 

Crosul 

Sucevei 

 

Locul  III 

Faza 

judeţeană 

Prof. 

Huţuleac Laurenţiu 

 

CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ POPULARĂ 

„DULCE GLAS BUCOVINEAN” 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa Disciplina Rezultat 

1 Lehaci Florentina X A Muzică populară 
P III 

Faza judeţeană 

 

 

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 
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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; 

- alinierea la standardele europene privind calitatea.  

 

Valori cheie ale şcolii: 

 Deschidere 

 la nou 

 în relaţii interumane 

 către practici europene 

 pentru parteneriate 

 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. 
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1.5.1 Prioritati si obiective regionale ale regiunii  de N-E 

Nr.

crt. 

Denumirea obiectivului Ţintă 

1 Adaptarea  retelei scolare 

si a ofertei  de formare 

profesionala initiala la 

cerintele pietei muncii si a 

optiunilor elevilor. 

Reducerea procentului de tineri şomeri din total şomeri de 

la 19,1% în 2014 la 15% în 2018 

2 Cresterea participarii la 

programe de FPC prin 

reteaua IPT 

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. 

3   Asigurarea egalităţii de 

şanse în formarea iniţială 

Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii prin SAM, de  

la 22,98 % în 2016 la 10% în 2018. 

4 Dezvoltarea resurselor 

umane din sistemul IPT 

în vederea asigurării 

calităţii în formare 

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. 

5 Dezvoltarea 

infrastructurii unităţilor 

şcolare IPT, în vederea 

asigurării calităţii în 

formare 

 

Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării pentru un 

număr de 20 de unităţi şcolare IPT până în anul 2018 

(minim 3 unitati pe fiecare judet). 

 

1.5.2 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 

Obiectiv 1:  

Adaptarea ofertei de formare 

profesională iniţială la nevoile pieţei muncii. 

Reducerea procentului de tineri şomeri din 

total şomeri tineri de la 22,3% în 2014 la 

15% în 2018.  

 

Obiectiv 2:  

Creşterea calităţii educaţiei şi 

formării profesionale. 

 

Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat 

de pregătire/calificare (min. nivelul 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 şi promovarea 

învăţării pe tot parcursul 

vieţii. 

Reducerea ratei de părăsire timpurie a 

şcolii prin SAM, de  la 22 % în 2014 la 

10% în 2018. 

Obiectiv 4:  

Facilitarea accesului la educaţie şi asigurarea 

egalităţii de şanse 

(educaţie inclusivă) 

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 U.E. în cel puţin 60% 

din unităţile de învăţământ profesional şi 

tehnic. 
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Partea a II- a –  ANALIZA NEVOILOR 

 

CAPITOLUL 2 

DEMOGRAFIE 

 

  

 SITUAŢIA PREZENTĂ 

 Populaţia după domiciliu. Dinamica generală. 

La 1 ianuarie 2019, populaţia cu domiciliul în judeţul Suceava era de 759889 

locuitori, reprezentând 3,43% din populaţia României şi 19,15 % din populaţia regiunii 

Nord Est. 

 

Tabel 2.1 – demografie Evoluția populației rezidente la 1 ianuarie 2019 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Suceava 
737737 738868 739991 741314 743744 746237 

74902

0 

75509

4 
759889 

Regiunea N-E 
3883093 3879911 3885934 3899889 3924858 3934389 

394250

7 

395824

8 
3968040 

Romania 
22480599 

2243374

1 
22390978 

2234617

8 
2231288

7 

2227330

9 

222361

54 

222135

53 
22170586 

Sursa: INS, TEMPO - online 

 

Analiza datelor statistice evidenţiază o creștere a populaţiei judeţului în perioada 

2011 - 2019, de la 737737 locuitori la 1 ianuarie 2011 la 759889 locuitori cu domiciliul 

pe raza județului înregistrați la 1 ianuarie 2019 (creștere cu 3%, față de -1,38% la nivel 

național și 2,19% la nivel regional). 

Densitatea populaţiei cu domiciliul în judeţul Suceava este de 88,68 loc/kmp, fata 

de 107,51 loc/kmp la nivelul regiunii NE şi 92,91 loc/kmp la nivelul României. 

Fig. 2.1. Evoluția populației cu domiciliul în județul Suceava 
Sursa: INS, TEMPO - online 

 

 

2.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)  
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La nivelul anului 2016, judeţul Suceava are un grad de urbanizare de 43,60%, valoare  

situată sub media naţională (56,40%) şi regională (44,96%).  

 

 

 

2.1.3. Distribuţia pe sexe  

Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel judeţean o 

uşoară preponderenţă a persoanelor de sex feminin (50,03%), valoare mai 

mică comparativ cu media naţională (51,16%) dar apropiată de valoarea 

înregistrată la nivel regional (50,13%). 

 

2.1.4. Structura pe grupe de vârstă  

Evoluţia populaţiei după domiciliu după 2012 indică un spor demografic. În 

judeţul Suceava, grupele de vârstă tinere 0-14 ani, înregistrează un procent de 17,48% din 

total populație (132873 persoane), situându-se în top la nivel național. 

 

Grupa de vârstă pentru ÎPT, 15-19 ani, reprezintă 6,15% din totalul populație (46758 

persoane), procent ce se menține constant în ultimii ani. 

Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în minoritate în grupele 

tinere şi mature de vârstă (până în grupa 50-54 ani), după vârsta de 55 ani populaţia 

feminină fiind majoritară. 

La data de 1 ianuarie 2019, copiii cu vârste între 10-14 ani deţineau o pondere de 

6,02% din totalul populaţiei cu domiciliul în judeţ, populaţia tânără cu vârsta între 15 - 19 

ani reprezenta un procentaj de 6,15% iar persoanele tinere cu vârsta între 20-24 ani 

prezentau  o pondere de 6,33% 

 

2.1.5. Structura pe vârste şi medii rezidenţiale  

Grupele de vârstă cuprinse între 0-49 ani au o pondere de 68,35% din totalul 

populației, în mediul rural regăsindu-se cu domiciliul 57,03% din totalul grupei 

menționate. În schimb, pentru grupele de vârstă cuprinse între 50 şi 59 de ani se observă 

o scădere a ponderii în mediul rural (50,79%) faţă de urban (49,21%). Scăderea ponderii 

persoanelor vârstnice din mediul rural comparativ cu mediul urban evidenţiază o 

îmbătrânire demografică mai accentuată în urban. 

 

 

2.1.6. Structura etnică (conform recensământului din anul 2011)  

La recensământul din 20 octombrie 2011, populaţia română este predominant 

majoritară (96,2%), celelalte etnii având ponderi mult mai mici: populaţia de etnie rromă 

2,0%, ucrainiană 1,0%, poloneză 0,3%, ruși-lipoveni 0,3%, germană 0,1%, ş.a. 

Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii 

populaţiei de etnie rromă. (de la 1,3% la 2,0%) şi o descreştere a ponderii populaţiei de 

etnie ucraniană (de la 1,2% la 1,0%). 

 

2.1.7. Mişcarea migratorie  
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În anul 2018, în judeţul Suceava, numărul persoanelor care au plecat cu 

domiciliul din județ a fost mai mare faţă de numărul persoanelor care şi-au stabilit 

domiciliul în judeţ, soldul schimbărilor de reședință a avut valori negative, observându-se 

oscilatii ale acestui fenomen (-534 persoane în 2018, fata de -217 persoane în 2017, față 

de -505 persoane în anul 2014). 

Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din 

schimbările oficiale de reședință. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul 

îngrijorător al emigraţiei, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu 

tendinţă de accentuare
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2.2. PROIECŢII DEMOGRAFICE  

 

Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul 

anului 2060 indică o reducere a populaţiei României faţă de 2011 cu 7164,9 mii 

locuitori. 

Tab. 2.2.- Populaţia României pe grupe mari de vârstă, în anii 2011, 2020, 2030 şi 2060, 

varianta constantă 

Grupe de vârstă 201
1 

202
0 

203
0 

206
0 

mii 

persoane 
% 

mii 

persoane 
% 

mii 

persoan

e 

% 
mii 

persoan

e 

% 

Cu migraţie externă         

Total 20121,
6 

100 19330,
6 

100 18047 100 12946,
7 

100 

0 - 14 ani 3189,6 15,9 2850,2 14,7 2397,6 13,3 1567,8 12,1 

15 - 64 ani 13684,
3 

68 12808,
4 

66,3 12099,
1 

67 7921,9 61,2 

65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672 19,0 3550,3 19,7 3457 26,7 

Fără migraţie externă         

Total 20121,
6 

100 19360,
5 

100 18121,
9 

100 13232,
7 

100 

0 - 14 ani 3189,6 15,9 2873,9 14,8 2441 13,5 1659,4 12,5 

15 - 64 ani 13684,
3 

68 12814,
4 

66,2 12131,
5 

66,9 8116,1 61,3 

65 ani şi peste 3247,7 16,1 3672,2 19 3549,4 19,6 3457,2 26,2 

Sursa: Anuarul României, INS, date prelucrate 

 
Fig. 2.2. Proiectarea populației din România orizont 2060 

Sursa: Anuarul României, INS, date prelucrate 

 

Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la 

orizontul anului 2025 indică o reducere a populaţiei judeţului Suceava faţă de 2005 cu 
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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. 

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%). 

 

 

Fig. 2.3. Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025 

Sursa: datele din prognoza INS 

 

În figura 2.3. sunt prezentate schimbările care se vor produce în raportul dintre 

tineri şi vârstnici. Până în 2025, numărul tinerilor va scădea, numărul vârstnicilor va 

creşte, populaţia judeţului va cunoaşte un proces de îmbătrânire. 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară judeţul SUCEAVA - Mii pers. - Tab. 2.3. 

Grupe de vârstă 2005 2015 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 24 ani 225 192 173 -33 -14,7% -52 -23,1% 

3 - 6 ani 36 32 29 -4 -11,1% -7 -19,4% 

7 - 10 ani 36 33 30 -3 -8,3% -6 -16,7% 

11 - 14 ani 39 34 31 -5 -12,8% -8 -20,5% 

15 - 18 ani 49 36 32 -13 -26,5% -17 -34,7% 

19 - 24 ani 65 57 50 -8 -12,3% -15 -23,1% 

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Până în anul 2025 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.). 
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În grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se estimează o reducere la nivelul judeţului 

de de 34,7% până în 2025. La nivel regional se estimează o reducere mai mare, de 

38,5% până în anul 2025 (v. tab. 2.4.). 

 

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani - Mii pers. - Tab. 2.4 

 
2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

Regiunea Nord 

EST 
260 179 160 -81 -31,2 -100 -38,5 

SUCEAVA 49 36 32 -13 -26,5 -17 -34,7 

Sursa: INS, date prelucrate 

 

Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este 

de 23,1% până în 2025, valori mai mici faţă de regiune, unde scăderea prognozată este de 

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 economico- sociale a judeţului. 

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 19-24 ani - Mii pers. - Tab. 2.5. 

 

 
2005 2015 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

Regiunea Nord EST 348 273 246 -75 -21,6 -102 -29,3 

SUCEAVA 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.
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2.3. PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII 

PENTRU ÎPT 

 

Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT  

Reducerea naturală 

prognozată a populaţiei 

tinere 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 

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. 

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). 

Fenomenul de 

îmbătrânire demografică 

Nevoi sporite de personal calificat pentru asistenţă socială şi 

medicală, nevoi educaţionale specifice. 

Ponderea semnificativă 

a populaţiei feminine 

Oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină, 

programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie. 

Ponderea semnificativă 

a populaţiei rurale 

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. 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la 

educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile 

etnice dezavantajate. 

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35-55 

ani) active pe piaţa muncii 

Nevoi crescânde de formare continuă. 

Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare 

pentru adulţi. 
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CAPITOLUL 3 

 

PROFILUL ECONOMIC AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

 

 

1.1. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI  

 

 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI 

 Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 

 

Economia României a crescut, în 2018, cu 4,1%, conform estimărilor Institutului 

Național de Statistică, Nivelul PIB-ului în 2018 a fost de aproximativ 950 de miliarde de 

lei (949,6 miliarde lei). 

Regiunea Nord Est contribuind cu un procent de 10,03% la realizarea PIB-ului 

național, din care județul Suceava a realizat o valoare a PIB-ului de 15,49 mld. lei. 

Din acest punct de vedere, cu un PIB de 27,950 mld. Lei, județul Suceava se 

situează ca putere economică, după judeţele: 

- Iaşi, cel mai dezvoltat din regiunea Nord-Est, cu un PIB de 36,895 mld. Lei; 

- Bacău, cu un PIB de 31, 185 mld. Lei; 

- Neamț, cu un PIB de 38, 791 mld. Lei. 

Celelalte judeţe din regiune au avut valori ale PIB-ului inferioare. 
În anul 2017, valoarea PIB/locuitor din judeţul Suceava – indicator sintetic pentru 

aprecierea gradului de dezvoltare – a fost cu 43,0% mai mic decât media naţională (v. tab. 

3.1.). 

Tab. 3.1. 

 PIB / locuitor în 2017 

EURO 
Indici de disparitate**) 

(România =100) 

România 9.596 100% 

Suceava 5.469 57% 

Sursa: INS 

Județul Suceava deține o poziție favorabilă în Regiunea Nord-Est și are o 

contribuție importantă la economia întregii regiuni, furnizând 18,20% din produsul intern 

brut al acesteia. Regiunea Nord-Est furnizează aproximativ 10% din produsul intern brut 

național. 

La creşterea PIB, în anul 2018 faţă de anul 2017, au contribuit aproape toate 

ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri: 

- Industria (+1,0%), cu o pondere de 23,7% la formarea PIB şi al cărei 

volum de activitate s-a majorat cu 4,1%; 

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,7%), c u o p 

ondere d e 18,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 

3,9%; 

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,4%), cu o pondere mai redusă la 

formarea PIB (4,4%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului 

de activitate (9,9%); 

- Informaţiile şi comunicaţiile, (+0,4%), cu o pondere de 5,2% la formarea 
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PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,0%; 

- Activitătile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii 

administrative şi activităţile de servicii suport (+0,4%), cu o pondere de 7,3% la 

formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,7%; 

- Impozitele nete pe produs (+1,0%), cu o pondere de 9,5% la formarea 

PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,1%. 

Construcţiile au avut o contribuţie negativă la creşterea PIB (-0,3%) ca urmare a 

reducerii volumului lor de activitate cu 5,6%. 

La finele anului 2018 Județul Suceava este caracterizat prin următoarele aspecte 

economice: 

- 2.569 firme înmatriculate în anul 2018 și 1.542 firme radiate; 

- 109.637 salariați în luna decembrie 2018; 

- 3.669 lei, salariul mediu brut la nivelul lunii decembrie 2018; 

- 2.201 lei, salariul mediu net la nivelul lunii decembrie 2018. 

 

La nivelul anului 2018, în ceea ce privește înmatriculările de agenți economici, situația se 

prezintă astfel: 

- numărul total al agenților economici înmatriculați a scăzut cu 0,58% în 2018 față 
de anul 

2017; 

- cea mai importantă descreștere se înregistrează la înmatricularea societăților cu 

răspundere limitată – o scădere de peste 2%, în condițiile în care în 2017, față de 2016, se 

înregistrase o creștere de 25,16 %; 

- raportat la anii anteriori, putem observa o creștere continuă a înregistrării PFA, II și 
IF; 

- în condițiile în care numărul de radieri scăzuse în anul 2017, pentru 

prima dată în ultimii trei ani, cu un procent de 30,38 %, în 2018 s-a revenit la 

același trend crescător. 

Principalii indicatori economici ai societăţilor comerciale în anul 2018, 

comparativ cu anul 2017, se prezintă astfel: 

- a crescut numărul societăţilor comerciale care au depus bilanțul cu 2,37% faţă 
de anul 

2017; 

- cifra de afaceri netă, a societăților care au depus situațiile financiare pentru anul 

2018, a 

crescut cu 13,444%, de la 17.819,56 milioane lei în 2017 la valoarea totală de 20.214,60 

milioane lei în 2018; 

- în 2018 a continuat trendul ascendent a valorii profitului curent obţinut 

de către societăţile analizate cu peste 30 procente, la fel și rata profitului a 

înregistrat o creștere de aproape 15%; 

 

- numărul mediu de salariaţi al celor peste 15.000 de firme este de 69.638, mai 

mulți cu 2,52 % față de anul 2017, iar productivitatea medie a muncii a crescut cu 

peste 10% . 
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Productivitatea muncii 

Numărul mediu de salariaţi al celor 15.260 de firme care au depus situațiile 

financiare aferente anului 2018 este de 69.638, mai mulți cu 2,52 % față de anul 2017, iar 

productivitatea medie a muncii a crescut cu 10,69% . 

 

Tab. 3.2. 

INDICATOR

I 

Anul de referinţă 
Evoluţia 

indicatorilor 2017 2018 

Numărul mediu de salariaţi* 67.927 69.638 +2,52% 

Productivitatea medie a muncii (mil. 
lei/sal) 

0,262 0,290 +10,69% 

* Numărul mediu de salariaţi angajați în cadrul societăților comerciale care au depus situațiile financiare 

pentru anul 2018, la 31.07.2019. 

 

3.1.3.Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime  

 

Numărul total al agenților economici înmatriculați în anul 2018 a scăzut cu 0,58 % față de 

anul 2017. Cea mai importantă descreștere se înregistrează la înmatricularea societăților 

cu răspundere limitată – o scădere de peste 2% în condițiile în care în 2017, față de 2016, 

se înregistrase o creștere de 25,16 %. Raportat la anii anteriori, putem observa o creștere 

continuă a înregistrării PFA, II și IF, iar în condițiile în care numărul de radieri scăzuse în 

anul 2017, pentru prima dată în ultimii trei ani, cu un procent de 30,38 %, în 2018 s-a 

revenit la același trend crescător. 

Numărul total al firmelor existente (neradiate), la 31.12.2017, în judeţul 

Suceava fost de: 31.416, din care: 
- persoane juridice 20.548, din care: 
- societăţi pe acţiuni 197 
- societăţi cu răspundere limitată 20179 
- societăţi în nume colectiv 51 
- regii de interes local 3 
- cooperative agricole 33 
- cooperative meşteşugăreşti 2 
- cooperative de consum 2 
- organizaţii cooperatiste de credit 3 
- societăţi cooperative 77 
- altele 1 
- persoane fizice 10.868 

din care: - persoane fizice 5526 
- întreprinderi familiale 1409 
- întreprinderi individuale 3933 

În 2018 a crescut numărul societăţilor comerciale care au depus bilanțul cu 2,37% 

faţă de anul 2017, de la 14.907, la 15.260. 

Numărul cel mai mare de societăţi comerciale activează în domeniul Comerţ cu 

ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.829 

societăţi, urmat de Transport și depozitare cu 1.881 societăţi comerciale și Industria 

prelucrătoare cu 1.781 societăţi comerciale. 
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Companiile din domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor 

şi motocicletelor au avut în anul 2018 o cifră de afaceri netă totală de 6.793,07 mil. lei, 

companiile din domeniul Industriei prelucrătoare au obţinut a doua poziţie în ceea ce 

privește cifra de afaceri netă cu o valoare de 6.483,54 mil. lei, urmate de firmele din 

domeniul Transport și depozitare cu 2.643,44 mil. lei și firmele din domeniul Construcții 

cu o cifră de afaceri netă de 1.774,11 mil. lei; 

În ceea ce privește profitul curent, prima poziție în clasament este ocupată de 

firmele care activează în domeniul Industriei prelucrătoare cu un profit în valoare de 

503,24 mil. lei, pe locul secund se află companiile din domeniul Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor cu un profit de 403,68 mil. lei, iar 

a treia poziție aparține firmelor din domeniul Transport și depozitare cu valoarea 

profitului de 194,43 mil. lei. 

3.1.4. Întreprinderile mici şi mijlocii 
 

Tab. 3.3. 

 Domeniu activitate Nr firme 

G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 10747 

A Agricultură, silvicultură şi pescuit 3 205 

F Construcţii 3 097 

C Industria prelucrătoare 2876 

H Transport şi depozitare 2755 

I Hoteluri şi restaurante 2267 

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1 991 

S Alte activităţi de servicii 943 

N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 792 

J Informaţii şi comunicaţii 651 

R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 4 3 8 

K Intermedieri financiare şi asigurări 3 75 

Q Sănătate şi asistenţă socială 359 

L Tranzacţii imobiliare 279 

P Învăţământ 262 

D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 173 

E Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 135 

B Industria extractivă 5 8 

O Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 12 

T Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi 

ale gospodariilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu 

1 

TOTAL 31416 

Sursa: INS 

Ierarhia se modifică și în ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc situându-se 

companiile din domeniul Intermedieri financiare și asigurări ce înregistrează o rată a 

profitului de 97,93%. Pe următoarele poziţii în ceea ce priveşte rata profitului se situează 

companiile din categoria Intermedieri financiare și asigurări (47,35%), Informații și 

comunicații (36,50%) și Activităţi de spectacole, culturale şi recreative (33,12%). 

Se observă faptul că domeniile cele mai profitabile au şi un număr ridicat de 

salariaţi: cei mai mulţi angajaţi din companiile sucevene lucrează în Industria 
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prelucrătoare (19.880 salariaţi), Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (16.082 salariaţi), Transport și depozitare (8.743 

salariaţi) și Construcții (8.234 salariați); 

     

Cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: Comerţ 

cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate 

medie a muncii de 0,422 mil. lei/salariat, Tranzacții imobiliare – 0,381 mil. lei, Industria 

prelucrătoare 0,326 mil. lei, Transport și depozitare 0,302 mil. lei. 

 

 Investiţiile străine 

 

În judeţul Suceava, la 31.12.2017 erau un număr de 900 agenţi economici cu 

participare străină, cei mai importanţi ca număr şi capital social provenind din 

următoarele ţări: 
Tab. 3.5. 

Operatori economici cu capital străin 

Nr. crt. Ţara Număr 

firme 

Total capital social (lei) 

1 . Italia 243 16301101,72 

2 . Germania 78 19721915,20 

3. Ucraina 64 456460,00 

4. Spania 61 304680,00 

5. Franţa 55 111242734,70 

6 . Austria 52 1166054110,00 

7. Turcia 43 12680040,00 

8 . SUA 40 637312,60 

 

 

După valoarea capitalului social, cele mai importante ţări sunt: 

 

Nr. 

crt. 

Ţara Număr 

firme 

Total capital 

social (lei) 

1 . Austria 52 1166054110,0 

2 . Franţa 55 111242734,70 

3. Belgia 40 70491621,00 

4. Luxemburg 3 53071055,00 

5. Marea Britanie 21 25322940,00 

6 . Germania 78 19721915,20 

7. Italia 243 16301101,72 

8 . Turcia 43 12680040,00 
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3.1. INFORMAŢII PARŢIALE  

 

3.2.1. Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

 

 Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ se confruntă cu o 

presiune concurenţială sporită pentru a rezista pe piaţa internă şi pentru a valorifica 

oportunităţile participării pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase 

în judeţ. 

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de 

muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea 

valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, 

cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare 

adecvate. 

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea  şi 

diversificarea pieţei de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de 

consultanţă, financiare, comerciale etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate 

din externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei şi contractate cu firme specializate - 

de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele vândute etc. 

 

 Cercetarea – dezvoltarea 

Unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea este dezvoltarea sectorului de 

cercetare- dezvoltare. Din păcate, legăturile sectorului de cercetare-dezvoltare cu mediul 

economic sunt insuficient dezvoltate comparativ cu potenţialul şi nevoile de dezvoltare 

economică a judeţului. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 

este necesară accelerarea procesului de transfer tehnologic. 

În ultimii 4 ani analizaţi (v. tab. 3.5.), judeţul Suceava a cunoscut o creștere a 

numărului de cercetători la 10.000 locuitori, de la 18,3 în 2011 la 24,9 în 2014. În 

valoare absolută, numărul de salariaţi în activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţ a 

crescut de la 526 de salariați în 2011 la 574 de salariați în 2014 (în timp ce la nivel 

naţional a crescut de la 42363 de salariați în 2011 la 42963 salariați în 2014). De 

asemenea, în anul 2014 a avut loc o scădere a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la 

nivelul judeţului cu 18,5%. 

 

 Numărul salariaţilor din activităţile de 

cercetare-dezvoltare 

Nr. salariaţi în cercetare-dezvoltare la 

10000 pers. Ocupate civile 

 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

România 42363 42674 43375 42963 50,6 49,8 50,8 51 

Suceava 426 430 544 574 18,3 18,1 23,3 24,9 

 

 Totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare 

- Mii lei (RON) – preţuri curente - 

 2011 2012 2013 2014 

România 2786830 2872728 2464779 2555662 

Suceava 19667 18870 22797 18524 

Sursa: INS, Anuarul statistic 
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Cercetarea din România este extrem de centralizată, în anul 2014, 51,3% din 

numărul salariatilor şi 54,8% din fondurile destinate domeniului fiind concentrate în 

municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. 

 

3.2.3. Industria  

Industria suceveană a înregistrat, pe ansamblu, în anul 2017 o creştere faţă anul 

2016, în perioada 01.01.2017 - 30.11.2017 indicele producţiei industriale, serie brută, 

comparativ cu perioada similară a anului 2016, a fost de 111,2%. 

Tab.3.9. 

Evoluţia indicilor producţiei industriale, serie brută, noiembrie 2016- 

noiembrie 2017 luna corespunzătoare din 

anul 2016 = 100 
%  

 
 

 

În perioada 1.01-30.11.2017 indicele cifrei de afaceri a întreprinderilor cu 

activitate principală de industrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, a fost 

de 113,4%. 

Tab.3.10. 
Evoluţia indicilor valorici ai cifrei de afaceri din industrie noiembrie 2016 - noiembrie 

2017 
luna corespunzatoare din anul 2016=100 

 
 

În perioada ianuarie - septembrie 2017, exporturile FOB din judeţul Suceava au totalizat 

391.4 mii euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2016, valoarea mărfurilor 

exportate a crescut cu 21,6%. 

 

 

3.2.4. Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 

În anul 2017 judeţul Suceava dispunea de o infrastructură diversă: 

- lungimea simplă a liniilor de cale ferată – 526 km; 

- lungimea simplă a liniilor de cale ferată electrificate – 248 km; 

- lungimea drumurilor publice total (locul 3 pe țară) – 3150 km, din care: 

- drumuri publice modernizate – 1576 km; 

- drumuri publice cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere – 107 km; 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

 
36 

 

 

 

- drumuri naţionale – 628 km; 

- drumuri naţionale modernizate – 614 km; 

- drumuri naţionale cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere – 14 km; 

- drumuri judeţene şi comunale – 2522 km; 

În apropierea municipiului Suceava, la o distanţă de 12 km, se află Aeroportul Internaţional 

„Ştefan cel Mare” Suceava, care asigură legăturile aeriene cu restul României, precum 

şi cu alte ţări. 

 

Judeţul Suceava avea la data de 31.12.2017 o reţea de distribuţie a apei potabile în 

lungime totală de 1163,4 km (din care 59,5% se găseşte în municipii şi oraşe), o reţea de 

canalizare cu o lungime de 759,5 km şi o reţea de distribuţie a gazelor naturale în 

lungime totală de 534,4 km. 

Dinamica investiţiilor în infrastructura tehnică (alimentare cu energie electrică, 

apă, gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri, în creştere în ultimii ani, se va accentua în 

perioada următoare din perspectiva nevoilor de dezvoltare economică şi socială şi a 

continuării integrării europene. 

În telecomunicaţii se remarcă un proces de modernizare care se va 

accentua în viitor, datorită creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor 

tehnologii atât în telefonia fixă cât şi în telefonia mobila. Schimbările tehnologice 

în domeniu, vor antrena modificări în profilul unor calificări (ex. competenţele IT 

pentru sistemele de transfer integrat de date, voce şi imagine). 

Adaptarea la standardele UE pentru protecţia mediului conduce la o nevoie în 

creştere de personal specializat dar şi de dezvoltare a unor competenţe de mediu 

ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate. 

 

 Agricultura 

O caracteristică deosebită a regiunii şi a judeţului este relieful foarte variat 

şi specificul montan, cu potenţial ridicat pentru creşterea animalelor, alternând cu 

suprafeţe favorabile culturilor agricole. 

Păşunile şi fâneţele ocupă o parte importantă din suprafaţa agricolă, creşterea 

bovinelor fiind o activitate tradiţională a locuitorilor judeţului. 

 

 
Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Suceava 

Tab.3.11 

Nr. 

crt. 

Specificare 2015 - 

ha - 

2016 – 

ha - 

2017 

ha- 

1 Suprafaţa arabilă 179.945 179.572 180.451 

2 Păşuni 90.505 90.021 93052 

3 Fâneţe 74.192 75.076 78388 

4 Livezi 2.957 2.952 2929 

(Sursa: Direcţia pentru Agricultură Suceava) 
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Tab.3.12 

 

Nr. 

crt. 

Specificare 2015 

kg/ha 

2016 

kg/ha 

2017 

kg/ha 

1 Grâu +secară +triticale 2.405 3.287 3933 

2 Porumb 2.271 2.956 4448 

3 Cartof 8.685 11.622 20191 

4 Plante furajere 12.209 15.623 19948 

5 Legume 12. 012 13.821 16838 

6 Fructe 8.032 8.896 8637 

 

Diferenţele + / - a existentului la finalul anului 2017 faţă de perioada 

2015 - 2016, sunt ca urmare a schimbării categoriei/destinaţiei, scoaterii din 

circuitul agricol sau reintroducerii, înfiinţării de livezi - pepiniere, etc . 

Pentru creşterea competitivităţii fermelor agricole şi în special a fermelor 

familiale s-au organizat 10 loturi demonstrative, din care 8 în domeniul vegetal şi două 

în ferme zootehnice. 

La loturile din sectorul vegetal s-a urmărit şi demonstrat realizarea unor 

producţii ridicate şi de calitate prin: 

- folosirea materialului biologic certificat; 

- folosirea unor soiuri şi hibrizi adecvaţi zonei de cultură; 

- respectarea tuturor verigilor tehnologice; 

- valorificarea terenului în funcţie de potenţialul productiv al solului. 

Majoritatea loturilor demonstrative la vacile cu lapte s-au organizat în ferme nou 

înfiinţate din zona montană şi din zona sub-montană . 

S-a urmărit şi demonstrat cum influenţează producţia şi calitatea laptelui următorii 

factori: 

- furajarea; 

- rasa; 

- respectarea tehnologiilor de creştere şi exploatare; 

- respectarea condiţiilor de igienă. 

Deşi s-a făcut o promovare permanent a posibilităţilor oferite prin utilizarea 

fondurilor europene nu s-a reuşit a se întocmi nici un proiect. 

 

 Silvicultura 

La sfârşitul anului 2017, suprafaţa totală administrată de Direcţia Silvică Suceava 

este de 342.735 ha fond forestier, din care 273.398 ha proprietate publică a statului şi 

68.462 ha proprietate a persoanelor juridice, uat-uri şi fizice, aflată în administrare şi/sau 

pază. 

Suceava este judeţul cu cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară, aceasta 

ridicându- se la 437.465 ha la data de 01.01.2017. Suprafaţa reprezintă 6,8% din fondul 

forestier al ţării şi 50,9% din suprafaţa totală a judeţului. 

Calitatea regenerărilor este urmărită cu precădere în campaniile de împăduriri şi la 

controlul anual al regenerărilor, momente de referinţă pentru viitorul plantaţiilor 

Suprafeţele incluse în clasa de regenerare, pentru anul 2017, au fost de 8.447 ha 

din care destinate împăduririi 7.856 ha.
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În anul 2017, au fost parcurse cu lucrări de împăduriri 3040 ha dar există în clasa 

de regenerare şi suprafeţe pentru care s-au depăşit două sezoane de vegetaţie de la tăierea 

definitivă. Această situaţie se regăseşte în cea mai mare parte în pădurile proprietate 

privată, punctul vulnerabil al acestei activităţi. 

Din fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la nivelul Ministerului 

Apelor şi Pădurilor, s-a alocat suma de 1715 mii lei pentru decontarea lucrărilor de 

reconstrucţie ecologică executate în perimetrele de ameliorare 

În anul 2017, s-au executat lucrări de împăduriri şi întreţinere a plantaţiilor în 

valoare de 851 mii lei, din care 781 mii lei decontate până la finele anului 2017. 

Vegetatia silvică a favorizat şi dezvoltarea unei variate şi bogate faune de animale 

salbatice pentru vânat. 

O sursă de venituri, foarte puţin exploatată în prezent, o constituie fructele de 

pădure, ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale) – resurse valoroase pentru 

industria cosmetică şi farmaceutică, alimentară etc. 

Suprafaţa acoperită cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră din judeţul 

Suceava reprezintă 36,7% din suprafaţa forestieră a regiunii şi 6,7% din suprafaţa 

forestieră a ţării. 

 

 Turismul 

 În structura numărului total al structurilor de primire turistică deschise în 2017, 

pensiunile agroturistice au deţinut cea mai mare pondere, respectiv 36,8%, urmate de pensiunile 

turistice 

urbane (29,1%), hoteluri (17,7%), vile turistice (4,6%) şi 11,8% celelalte tipuri de 

structuri de primire turistică (moteluri, hostel- uri, cabane turistice, bungalow - uri, s.a.). 

Capacitatea de cazare turistică, în funcţiune, a structurilor de primire existente în 

judeţul Suceava în 2017 a fost de 213.699 locuri — zile. Faţă de 2016 capacitatea de 

cazare turistică în funcţiune a crescut cu 5,3%. 

În perioada 01.01.2017 - 30.11.2017, în structurile de primire turistică din 

judeţul Suceava, au fost înregistrate 345.417 sosiri, cu 13,8% mai multe faţă de 

aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul de sosiri ale turiştilor români în 

perioada 01.01.2017 - 30.11.2017 a fost de  294.263 persoane, valoare mai mare cu 

15,9% comparativ cu perioadă similară din anul 2016. 

Numărul de turiştilor străini înregistraţi în perioada 1.01-30.11.2017 a fost de 

51.154 persoane, în creştere cu 3,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul 2016. 

Comparativ cu luna noiembrie 2016 indicele de utilizare netă a capacităţii de 

cazare turistică în funcţiune a crescut cu 1,9 punct procentual (23,4%). 

In luna noiembrie 2017 indicele de utilizare înregistrat de structurile de primire 

turistică din judeţul Suceava a fost cu 2,4 puncte procentuale mai mic faţă de indicele 

înregistrat la nivel naţional (27,7%). 

Pe zone turistice, cea mai mare durată medie a şederii s-a înregistrat în structurile 

turistice din zona staţiunii balneare Vatra Dornei (8,1 zile), urmate de structurile din 

zona „alte localităţi şi trasee turistice” (2, 0 zile), structurile din zona montană (1, 6 

zile) şi structurile din municipiul Suceava (1,7 zile). 
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Pe categorii de clasificare, cea mai mare valoare a duratei medii a şederii au 

înregistrat structurile de primire turistică de 3 stele, de 3,0 zile iar cea mai mică din 

structurile de primire turistică de 4 stele, de 1,5 zile. 

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2017 a fost de 2,5 zile la turiştii români 

şi de 2,0 zile la turiştii străini. 

 Zona montană şi dezvoltarea durabilă – aspecte specifice ruralului montan 

Zona montană acoperă o suprafaţă însemnată din teritoriul judeţului. Gospodăriile 

ţărăneşti care ocupă zonele montane sunt localizate în grade diferite de dispersie 

teritorială. Dezvoltarea economică în spaţiul rural montan, iar în zonele izolate chiar 

supravieţuirea civilizaţiei rurale, depind decisiv de dezvoltarea şi valorificarea superioară 

a resursele oferite de agricultura montană1 şi a altor resurse specifice zonei, într-un 

concept de pluriactivitate2. 

Conceptul de dezvoltarea durabilă aplicat ruralului montan include modernizarea 

activităţilor agricole în paralel cu conservarea bunelor practici în raport cu mediul, 

relansarea creşterii animalelor şi a îndeletnicirilor tradiţionale, promovarea agriculturii şi 

a produselor ecologice, diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural fără 

afectarea patrimoniului natural, istoric şi cultural. 

În ciuda unui randament mai scăzut al agriculturii montane în comparaţie cu câmpia, 

specificul montan oferă un potenţial de excepţie pentru zootehnie şi în particular pentru dezvoltarea 

agriculturii ecologice şi a agroturismului în spaţiul rural, condiţionat de valorificarea superioară a 

următoarelor atuuri 

 suprafeţele de păşuni şi fâneţe (păşuni 26,0%, fâneţe 21,3% din 

suprafaţa agricolă a judeţului), favorabile creşterii animalelor – activitate 

tradiţională a locuitorilor din unele zone ale judeţului; 

 calitatea bună a mediului, conservarea unor practici agricole “blânde” 

– fără chimizare sau cu chimizare redusă permit obţinerea unor produse ecologice 

cu valoare biologică ridicată; 

 peisaje naturale valoroase, rezervaţii naturale, patrimoniul istoric şi cultural 

bogat; 

 facilităţile şi interesul în creştere pentru agroturism; 

 capitalul uman (bătrânii păstrători de tradiţie; tinerii – moştenitori ai 

zestrei tradiţionale şi deschişi spre nou); 

 gastronomia specifică apreciată; 

 experienţa şi iniţiativele unor organizaţii active în domeniul 

turismului din judeţ. Se constată o serie de probleme specifice 

mediului montan, din care: 

 degradarea terenurilor agricole montane, sălbăticirea pajiştilor şi a 

fâneţelor – riscă să devină ireversibile: “fragilitatea muntelui”; 

 condiţii socio-economice precare; şomaj, combinat cu calitate redusă 

a ocupării (agricultură de subzistenţă) cu tendinţă de agravare; 

 depopularea munţilor prin exodul tinerilor spre oraşe sau în afara ţării; 

 îmbătrânirea populaţiei; 

 imens potenţial economic nevalorificat / insuficient în raport cu 

potenţialul pieţei (în creştere) pentru produse ecologice şi biologice, agroturism 

etc. 
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În raport cu problematica analizată, principalele neajunsuri constatate în 

cadrul sistemului de educaţie şi formare profesională sunt: 

 interes mai scăzut al tinerilor pentru formare profesională şi carieră în 

agricultură; 

 gradul redus de acoperire teritorială a ofertei de educaţie şi formare 

profesională (iniţială şi continuă) în ruralul montan; 

 absenţa unei pregătiri generale privind economia ruralului montan – 

considerată a fi necesară încă din gimnaziu (în cadrul orelor de educaţie 

tehnologică / componenta de curriculum la decizia şcolii - CDŞ), atât ca bază de 

pregătire pre - vocaţională, cât şi din perspectiva celor care nu continuă studiile şi 

rămân în gospodării; 

 baza materială deficitară a şcolilor din domeniu (fermă didactică, echipamente 

etc.); 

 formarea profesională a cadrelor didactice - marcată preponderent de 

cunoştinţe pentru agricultura de câmp - deficitară şi neactualizată în privinţa 

competenţelor specifice agriculturii şi dezvoltării durabile in zonele de munte. 

Un răspuns adecvat la problematica dezvoltării ruralului montan, din perspectiva 

educaţiei şi formării profesionale, implică nevoia unui program coerent de măsuri pe 

următoarele direcţii prioritare: 

 consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul 

decizional şi de planificare strategică în ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi 

organizaţiilor reprezentative pentru ruralul montan; 

 introducerea în documentele de planificare strategică în ÎPT a unei 

secţiuni distincte pentru problematica ruralului montan, având în vedere: 

 planul locale de acţiune (PLAI); 

 planurile de acţiune (PAS) la nivelul şcolilor din ÎPT cu ofertă de 

formare în agricultură cu specific montan. 

iniţierea / dezvoltarea unor şcoli cu profil agromontan, cu arie de acţiune acoperitoare pentru 

principalii masivi muntoşi, având în vedere dezvoltarea bazei materiale, ferma didactică, ateliere 

şcoală şi laboratoare – organizate şi dotate 

 corespunzător, din perspectiva agriculturii montane cu o componentă 

de agroturism inclusă. 

 programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate 

pentru adecvarea competenţelor specifice agriculturii montane; 

 adaptarea conţinutului pregătirii prin curriculum în dezvoltare locală 

(CDL) în funcţie de specificul local, la toate calificările din cadrul rutei 

progresive de profesionalizare relevante pentru agricultura montană; 

 completarea / adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele 

montane având în vedere noţiunile generale privind economia ruralului montan - 

în cadrul orelor de educaţie tehnologică / componenta de CDŞ; 

 programe de orientare şi consiliere profesională adaptate grupurilor 

ţintă din ruralul montan (elevi şi părinţi, tineri agricultori), în parteneriat între 

instituţiile de învăţământ, Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă, autorităţi locale, organizaţii 

neguvernamentale (ONG) cu activităţi de consultanţă şi instruire în agricultură 
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etc. 

 

 3.3 CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT 

Ritmul de creştere economică, reflectat în dinamica PIB şi a productivităţii 

muncii, pe de o parte și procesul de integrare europeană pe de altă parte, aduc noi 

provocări pentru învățământul profesional și tehnic. 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu 

nevoile pieţei muncii - ponderea mare a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale, 

importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice 

IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin: 

- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide; 

- consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 

competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de 

vânzări, marketing etc.); 

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Pentru schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi 

cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare; 

 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe 

combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT 

(design, grafică, publicitate, pagini web) etc.; 

 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile. 

 

 

 

Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici. 

 

 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmul susţinut de creştere 

economică din ultimii ani, 

reflectat în dinamica PIB şi 

a productivităţii muncii. 

Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare 

profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea resurselor 

umane necesare creşterii competitivităţii economice 

regionale. 

Provocări induse de 

procesul de integrare 

europeană. 

Dinamica investiţiilor brute 

şi a investiţiilor străine. 

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, 

design, marketing, tehnici de vânzare. 

Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale / 

economice, tehnice - artistice – IT. 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 

întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a 

ponderii unor sectoare 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei 

(proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută 
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economice, în paralel cu 

scăderea ponderii altor 

sectoare în formarea PIB. 

a sectoarelor economice în dezvoltare, diversitatea activităţilor 

industriale, şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Modificări structurale din 

economie evidenţiate prin 

modificări ale ponderilor 

sectoarelor şi activităţilor 

economiei naţionale la 

formarea PIB şi VAB. 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială 

prioritare pentru dezvoltarea regională. 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 

(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Ponderea crescândă a 

IMM. 

Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 

diverse. 

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 

generale solide. 

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 

competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, 

tehnici de vânzări, marketing etc.). 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici. 

Respectarea cerinţelor de 

mediu pe baza 

standardelor UE. 

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică 

generală. 

Ponderea mare a zonei 

montane şi premontane în 

suprafaţa judeţului. 

Programe de informare, consiliere şi instruire adaptate 

grupurilor ţintă din ruralul montan. 
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CAPITOLUL 4 

 

PIAŢA MUNCII 

 

4.1. INDICATORI STATISTICI AI PIEŢEI MUNCII 

 

4.1.1. 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, este prezentată în tabelul 4.1. 

 mii 

persoane                           Tab.4.1. 

Judeţul Suceava 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Populaţia activă – Total 257,3 244,6 251,8 249,8 246,4 237,7 231,9 229,5 

Populaţia ocupată – Total 238,4 232,7 237.9 233,6 230,0 222,4 217,4 217,1 

 % 

Rata de activitate 58,0 54,5 55,6 54,9 64,5 62,4 60,4 59,8 

Masculin 60,5 53,3 55,0 56,0 65,0 63,2 62,8 62,2 

Feminin 55,3 55,9 56,0 53,6 64,1 61,4 57,3 57,0 

Rata de ocupare 53,7 51,9 52,5 51,3 60,2 58,4 56,4 56,6 

Masculin 55,7 50,5 52,0 52,0 60,2 58,8 58,6 58,6 

Feminin 51,8 53,4 53,0 50,5 60,3 57,8 54,1 54,2 

Sursa: Anuarul Statistic 2018 

 

Principalele constatări desprinse din informaţiile din BFM la nivelul judeţului Suceava: 

Populaţia activă, populaţia ocupată: 

În anul 2017 populaţia activă a scăzut cu 2,4 mii persoane faţă de 2016, şi cu 27.8 

mii mai mică decât în anul 2010, are cea mai mică valoare din perioada 

analizată.Populaţia ocupată din anul 2017 a scăzut faţă de 2015 cu 0.3 mii persoane şi cu 

21.3 mii mai mică decât în 2010, şi are valoarea cea mai mică din perioada analizată. 

Rata de activitate şi rata de ocupare: 

În ceea ce priveşte rata de activitate din anul 2017 este mai mică decât în 2016 cu 

0.6 procente, dar mai mare decât în 2010 cu 1.8 pocente. Rata de ocupare a crescut în 

2017 cu 0.2 procente faţă de 2016 şi este mai mare cu 2.9 procente faţă de anul 2010. 
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4.1.2. Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale 

 

Pe ansamblul judeţului Suceava an de an populaţia ocupată a avut un trend 

descrescător, dar în anul 2017 descreşterea este foarte mică 0.3 mii persoane faţă de anul 

2016, şi cu 21.3 mii persoane faţă de anul 2010. 

Ponderea populaţiei ocupate în industrie a crescut 3.3 mii persoane în anul 2016 

faţă de 2015 şi are cea mai mare valoare din perioada 2009-2016. Populaţia ocupată în 

agricultură a scăzut cu 12.2 mii persoane faţă de 2015 şi cu 32 mii persoane faţă de anul 

2009. 

Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale-judeţul 

Suceava 

- mii persoane - Tab.4.2. 

Județul Suceava 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 238.4 232.7 237.9 233.6 230.0 222.4 217.4 217.1 

Agricultură şi silvicultură 113.0 107.2 110.1 104.0 100.1 86.5 74.3 74.8 

Industrie 35.2 37.0 36.7 36.6 35.8 38.6 41.9 41.8 

- Industrie extractiva 1.4 1.4 1.3 1.4 1.7 1.7 1.5 1.4 

- Industrie prelucratoare 29.8 31.5 31.4 31.7 30.6 33.6 36.7 36.7 

- Energie electrica, termica, gaze, apa 4.0 4.1 4.0 3.5 3.5 3.3 3.7 3.7 

Construcţii 9.5 9.7 9.3 9.8 10.1 10.7 11.3 11.4 

Servicii 80.7 78.8 78.0 79.6 80.3 81.6 82.6 81.4 

- Comert 27.4 27.8 28.5 30.1 30.3 30.3 30.5 30.4 

- Hoteluri si restaurante 3.3 3.4 3.8 3.4 4.1 4.2 4.8 5.4 

- Transport, depozitare, comunicatii 11.2 11.0 10.0 10.1 9.7 10.4 11.2 11.3 

- Intermedieri financiare 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 

- Tranzactii imobiliare 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

- Administratie publica și apărare 6.8 6.7 7.1 7.8 7.7 7.8 5.2 5.5 

- Educație 11.9 12.1 12.1 11.9 11.9 12.1 12.2 12.0 

- Sănătate și asigurări sociale 10.6 9.1 8.7 8.7 8.9 9.3 9.5 9.5 

- Altele 6.0 5.2 5.8 5.7 5.8 5.7 6.5 5.7 

Sursa: Anuarul Statistic 2018 

 

Populaţia ocupată în anul 2017, este aproximativ egală cu cea din anul 2016, cu o 

diferenţă foarte mică în anul 2017 este mai mică cu 0,3 mii persoane faţă de anul 2016, şi 

ocuparea pe activităţi ale economiei naţionale nu a suferit modificări majore, diferenţele 

de la anul 2017 la anul 2016 sunt sub 1000 persoane în plus sau în minus pe fiecare 

domeniu de activitate, cea mai mare creştere fiind în domeniul HOTELURI ȘI 

RESTAURANTE cu 0.6 mii persoane faţă de anul 2016. 

 

4.1.3. Numărul mediu al salariaţilor şi al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale  

Din evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei în 

perioada 2010 - 2018, se observă o creştere a numărului mediu de salariaţi în perioada 

2010-2016 şi o descreştere în anul 2017. În anul 2017 numărul salariaţilor a scăzut cu 

5751 persoane faţă de anul 2016, această descreştere se observă pe fiecare domeniu de 

activitate. 
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Evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei 

naţionale, în judeţul Suceava este prezentată în tabelul 4.3. 

Judeţul Suceava 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 91901 94109 95393 95820 98879 102180 106312 100561 

Agricultură şi silvicultură 2559 2753 2996 2917 2962 3256 3460 3227 

Industrie 21441 21203 22489 21565 21457 21361 25281 24411 

Industrie extractivă 1293 1334 1301 1460 1633 1680 1476 1340 

Industrie prelucrătoare 16497 16368 17608 16938 16969 16820 20699 20123 

Energie electrică, termică, gaze, apă 3651 3501 3580 3167 2855 2861 3106 2948 

Construcţii 5749 6381 6163 5878 6689 7697 7853 7746 

Servicii 59662 56897 52783 53541 55728 61244 63320 59298 

Comerţ 17135 16809 16861 16866 17442 20169 21016 18715 

Hoteluri şi restaurante 2440 2299 2281 2430 2752 3750 4297 3950 

Transport, depozitare, comunicaţii 5521 5342 4970 5298 5639 6338 7086 6415 

Intermedieri financiare 1367 1330 1326 1321 1267 1325 1325 1075 

Tranzacţii imobiliare 261 457 428 503 485 491 385 384 

Administraţie publică şi apărare 5177 4673 4768 4856 5040 5103 5179 5113 

Educaţie 11881 11454 11412 11459 11895 11893 11879 11751 

Sănătate şi asigurări sociale 9464 8175 7756 7722 7754 8468 8761 8673 

Altele 3143 2914 2981 3086 3454 3707 3392 3222 

 

Sursa: Anuarul Statistic 2018 
 

 

4.2. INFORMAŢII PARŢIALE  

 

 Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă 

vacante înregistrate la AJOFM SUCEAVA 

La nivelul județului Suceava, rata șomajului a înregistrat în anul 2019 valori mai 

mici decât în anul 2018 , plecând de la valoarea de 5,17% înregistrată în luna ianuarie 

2019, a ajuns în luna septembrie 2019 la valoarea de 4,92%, cu 0,50 pp mai mică faţă de 

aceeaşi perioadă a anului trecut. 

Tab. 4.4. 

Evoluţia comparată a ratei şomajului înregistrată la AJOFM Suceava în 2018-2019 
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Nr 
crt 

Luna2018 
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec 

1. 
Rata şomajului 

% 
5.62 5.69 5.49 5.10 4.82 5.05 5.36 5.37 5.26 4.69 5,19 5,17 

 

2. 

Şomeri 

beneficiari de 
indemn. 

 

3876 

 

3877 

 

3568 

 

3000 

 

2666 

 

2612 

 

2677 

 

2891 

 

2915 

 

3031 

 

3094 

 

3382 

 

3. 

Şomeri care nu 

benefic. de 
indemn. 

 

9024 

 

9174 

 

9038 

 

8705 

 

8403 

 

8989 

 

9630 

 

9432 

 

9167 

 

7739 

 

8821 

 

8485 

4. 
Total şomeri 
înregistraţi 

12900 13051 12606 11705 11069 11601 12307 12323 12082 10770 11915 11867 

 

 

Nr 
crt 

Luna2019 
Indicator 

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Noi Dec  

1. 
Rata şomajului 
% 

5,17 5,16 4,89 4,59 4,33 4,60 5,01 4,99 4,92 
   

 

2. 

Şomeri 

beneficiari  

de indemn. 

 

3550 

 

3471 

 

3111 

 

2813 

 

2573 

 

2466 

 

2387 

 

2513 

 

2653 

   

 

3. 

Şomeri care nu 
benefic. de  

indemn. 

 

8429 

 

8470 

 

8214 

 

7822 

 

7444 

 

8191 

 

9209 

 

9037 

 

8750 

   

4. 
Total şomeri 
înregistraţi 

11979 11941 11325 10635 10017 10657 11596 11550 11403 
   

În septembrie 2019, rata şomajului la nivelul judeţului Suceava a înregistrat valoarea de 

4,92%, superioară celei la nivel naţional 3,00%. La 30.09.2019, în evidenţa AJOFM Suceava se 

aflau 11.403 şomeri, cu 679 şomeri mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.       Tab. 4.5. 

Structura şomajului 
înregistrat, după: 

Indicatori Nr. 
şomeri 

Pondere în total 
şomeri 

 

Statutul persoanei 

înregistrate 

Şomeri indemnizaţi, din care: 2192 19% 

- absolvenţi 461 4% 

Şomeri neindemnizaţi, din care: 8750 77% 

- beneficiari ai prevederilor 

Legii nr. 416/2001 
7441 65% 

Sex 
Femei 5349 47% 

Bărbaţi 6054 53% 

Mediul de provenienţă 
Urban 3226 28% 

Rural 8177 72% 

 

 

Vârstă 

Sub 25 ani 2998 26% 

25-29 ani 608 5% 

30-39 ani 1846 16% 

40-49 ani 2730 24% 

50-55 ani 1435 13% 

Peste 55 ani 1786 16% 

Nivelul de instruire, 

total şomeri 

Primar, gimnazial, profesional 7291 64% 

Liceal şi postliceal 3682 32% 

Universitar 460 4% 

Distribuţia nr. de şomeri indemnizaţi după nivelul de instruire 
Pondere în total 

şomeri indemnizaţi 

Nivelul de instruire, 

şomeri indemnizaţi 

Primar, gimnazial, profesional 1277 48% 

Liceal şi postliceal 1160 44% 

Universitar 216 8% 

 

Distribuţia nr. de şomeri neidemnizaţi după nivelul de instruire 

Pondere în total 

şomeri 
neindemnizaţi 

Nivelul de instruire, 

şomeri neindemnizaţi 

Primar, gimnazial, profesional 6299 72% 

Liceal şi postliceal 2251 26% 

Universitar 200 2% 
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Tendinţa de scădere a numărului de şomeri din anul 2019, comparativ cu anul 

2018, se regăseşte atât în ceea ce priveşte numărul de locuri de muncă vacante 

înregistrate în evidenţa AJOFM Suceava, cât şi a realizărilor obţinute prin Programul 

Județean de Ocupare a Forței de Muncă. 

Până la data de 30.09.2019, au fost comunicate de către angajatori 13.353 locuri 

de muncă vacante, cu 1388 locuri de muncă vacante mai puţin faţă de aceeşi perioadă a 

anului trecut. 

Conform Anuarului Statistic al Judeţului Suceava, în ultimii ani se constată 

tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei civile ocupate (civile) în industrie 

şi agricultură, în pararel cu creşterea în servicii şi administraţie. Serviciile sunt pe primul 

loc în ierarhia ocupării la nivel judeţean. În scădere, ponderea populaţiei ocupate în 

industrie este mai mică decât media naţională. De asemenea, agricultura a înregistrat o 

scădere constantă în ultimii ani, în schimb construcţiile, cu o pondere puţin mai mică 

decât media naţională, înregistrează o tendinţă de creştere. Domeniile cu dinamică 

pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii locale sunt: turism şi alimentaţie, 

comerţ, servicii, construcţii. 

De la începutul anului au fost comunicate de către angajatori un număr de 13353 

locuri de muncă vacante. În tabelul de mai jos sunt prezentate meseriile cu cele mai multe 

locuri de muncă vacante. 

Analizând ofertele de loc de muncă din partea angajatorilor rezultă menţinerea 

unei cereri crescute în ceea ce priveşte încadrarea în muncă a şoferilor, urmată de o 

cerere pentru meserii din domeniul construcţiilor, locuri de muncă în domeniul 

comercial, al turismului şi prelucrării lemnului, şi un număr destul de mare de muncitori 

necalificaţi 

 

Tab. 4.6. 

 
 

DENUMIRE 

MESERIE 

NR. 
LOCURI 

931301 
MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, 

CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARC 
991 

833201 SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 820 

932904 
MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE 

SI SEMISOLIDE 
737 

522101 VANZATOR 572 

832201 SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 471 

522303 LUCRATOR COMERCIAL 377 

932906 MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 358 

933303 MANIPULANT MARFURI 338 

941201 LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 318 

332203 AGENT DE VANZARI 279 

931203 
MUNCITOR NECALIFICAT LA NTRETINEREA DE DRUMURI, 

SOSELE, PODURI, BARAJE 
274 
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Niv. Instr. Universitar 362 

Niv. Instr.primar, gimnazial si 
profesional 

Niv. Instr. Liceal si post liceal 

74 

25 

541401 AGENT DE SECURITATE 269 

921502 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 264 

711501 DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 256 

941101 AJUTOR BUCATAR 217 

222101 ASISTENT MEDICAL GENERALIST 204 

513101 AJUTOR OSPATAR 175 

931302 
MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA 

MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 
164 

932905 MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 159 

721410 LACATUS MECANIC 150 

723103 MECANIC AUTO 145 

513102 OSPATAR (CHELNER) 129 

723302 MECANIC UTILAJ 128 

512001 BUCATAR 122 

821908 CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 114 

911201 FEMEIE DE SERVICIU 107 

532203 ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 106 

334303 ASISTENT MANAGER 99 

 

 

La 30.09.2019 sunt în plată 461 absolvenţi din promoţia 2019. Anul trecut la 

30.09.2018  erau în evidenţă 535 absolvenţi, cu 74 mai mulţi decât în anul 2019. 

Distribuţia pe studii a absolvenţilor 2019 este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

 

Tab. 4.7. 

 

Distribuţia pe categorii de studii a absolvenţilor indemnizaţi la 30.09.201
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4.2.3. 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 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 
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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 economie 

 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 2014-2020 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 analiză. 
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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  
 

4.2.3.1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional  

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. 

                                                     (mii persoane)                                       Tab. 4.8. 

 
scenariu PESIMIST 

scenariu MODERAT (de 

bază) 

scenariu 

OPTIMIST 

2009 9243 9243 9243 

2010 9239 9239 9239 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

2018 8794 8982 9452 

2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 

 

4.2.3.2. 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 2012- 2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi 

trenduri de scădere în perioada 2012- 2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 

2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti- Ilfov. 
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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. 4.9. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale cererii 
potenţiale 

 

1209958 
 

1204945 
 

1199590 
 

1178179 
 

1173645 
 

1167471 
 

1160745 
 

1153540 
 

1145909 
 

1137904 

Prognoze 
ale 
cererii 
înlocuite 

 

23933 
 

23833 
 

23727 
 

23300 
 

23210 
 

23087 
 

22953 
 

22809 
 

22657 
 

22498 

Prognoze 
ale 
cererii 
agregate 

 

1233891 
 

1228778 
 

1223317 
 

1201479 
 

1196855 
 

1190557 
 

1183698 
 

1176349 
 

1168566 
 

1160401 
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Prognoze ale cererii pentru judeţul Suceava (nr. persoane) Tab. 4.10. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 
ale 
cererii 
potenţiale 

 

290042 

 

288831 

 

287538 

 

282368 

 

281274 

 

279783 

 

278159 

 

276419 

 

274576 

 

272643 

Prognoze 
ale cererii 
înlocuite 

 

5236 

 

5214 

 

5190 

 

5097 

 

5077 

 

5050 

 

5021 

 

4990 

 

4956 

 

4922 

Prognoze 

ale cererii 
agregate 

 

295277 

 

294045 

 

292729 

 

287465 

 

286351 

 

284833 

 

283180 

 

281409 

 

279533 

 

277565 

 

 

 

4.2.3.3. 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 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. 

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.
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Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD EST 

                                                                                                                                    Tab. 4.11. 

 

PROGNOZE ALE CERERII 

AGREGATE - REGIUNEA 

NORD-EST 

 

Total 

Calificări 

specifice 

nivelului 4 de 

calificare 

Calificări specifice 

nivelului 3 de 

calificare 

 

 

 

 

 

Anul 

2011 1233891 160772 1073119 

2012 1228778 160101 1068677 

2013 1223317 159384 1063933 

2014 1201479 156518 1044961 

2015 1196855 155912 1040944 

2016 1190557 155085 1035472 

2017 1183698 154185 1029513 

2018 1176349 153221 1023128 

2019 1168566 152199 1016367 

2020 1160401 151128 1009274 

Ponderea din cererea pieţei muncii pentru 

calificări de nivel 3 şi 4 în 2017 

 
13% 87% 

Pondere nivel 4 pentru continuarea studiilor în 

învăţământ superior în 2017 (asigurarea 

benchmark european) 

  

27% 

 

Ponderi nivel 3 şi 4 în oferta educaţională a 

IPT - ieşiri în 2017 

 
40% 60% 

 

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.  

 

4.3 CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII  

 

4.3.1. 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. 

 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): 
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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. 

                 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) 

 

4.3.3. 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: 

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. 

Agricultura: 

Scădere constantă în ultimii ani. 

Construcţiile: 

Pondere puţin mai mică decât media naţională - tendinţă de creștere. 

 

4.3.4. Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante 

înregistrate la AJOFM 
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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 muncă-şomeri 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. 

 

4.4 IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT  
 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Scăderea ratei de 

ocupare, rata şomajului 

peste media la nivel 

naţional, şomajul ridicat 

al tinerilor şi şomajul de 

lungă durată 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei 

muncii. Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor. 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din 

perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

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 

forţei de muncă în 

programe de formare 

continuă 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru: 

- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi 

competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi 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 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 

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 
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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. 

Decalaje privind 

nivelul de educaţie în 

mediul rural faţă 

de urban 

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. 

 

 

CAPITOLUL 5 

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

 

 

5.1. INDICATORI DE CONTEXT  

 

5.1.1. Contextul European 

Educația și formarea profesională din România din perspectiva țintelor și 

indicatorilor derivați din Strategia Europa 2020: 

 

1. Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru 

deceniul 2010- 2020: 

a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de 

ani la cel puțin 75%3; 
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 

seră sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea 

cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, 

creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii4 la maximum 10%5 și creșterea 
procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii 

de nivel terțiar la cel puțin 40%6 în 2020; 

e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau 
excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 

comparativ cu anul 20087. 
2. Țintele strategice pentru anul 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele: 

1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe 

la programele de învățare de-a lungul vieții8; 

2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe 
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scăzute de citire, matematică și științe exacte9, ar trebui să fie mai mic 
de 15 %; 

3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit 

învățământul terțiar10, ar trebui să fie de cel puțin 40 %; 

4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii11 din sistemele de 

educație și formare, ar trebui să fie sub 10 %; 

5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și 

vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să 

beneficieze de educație preșcolară; 

6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați12 cu vârste cuprinse în 20 

și 34 de ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare 

profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să 

fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 201013. 

3. Pentru obiectivele strategice care vizează educația și formarea profesională, derivate 

din cadrul strategic ET 2020 și Strategia Europa 2020, sunt prezentate, în continuare, 

comparativ, evoluția indicatorilor în cazul României şi a Uniunii Europene, 28 de state:  

 

 

 

Indicatori 

 

 

Unitate 

România 

Perioada de referinţă 
Medi

a 

UE-

28 

Țint

a 

RO 

Țint

a 

UE 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2020 2020 

Rata de 

părăsire 

timpurie a 
şcolii14 

 

% 

(18-24ani) 

 

19,6 
 

16,6 
 

18,4 
 

17,5 
 

17,4 
 

17,3 
 

17,3 

 

17,3 

 

12 

 

11,3 

 

10 

Ponderea 

absolvenților 

de 

învățământ 

terțiar15 

 

% 

(30-34 ani) 

 

 

11,4 

 

 

16,8 

 

 

18,3 

 

 

20,3 

 

 

21,7 

 

 

22,9 

 

 

25,0 

 

 

25,6 

 

 

38,7 

 

 

26,7 

 

 

40 

Procentul 

persoanelor 

cu vârsta de 

15 ani cu 

competențe 

scăzute de 

citire, 

matematică 

și științe 

exacte16 

 

 

 

% 

(15 

ani) 

Citire 
 

40,4 
  

37,3 
  

38,7 19,7 
 

15,0 

Matematică 
 

47,0 
  

40,8 
  

39,9 22,1 
 

15,0 

 

 

Științe 

  

 

41,4 

   

 

37,3 

   

 

38,5 

 

 

23,5 

  

 

15,0 

Participarea 

adulților în 

ÎPV17 

% 

(25-64 ani) 

 

1,6 
 

1,5 
 

1,2 
 

1,4 
 

1,2 
 

1,8 
 

1,5 
 

1,3 

 

10,7 

 

10 

 

15 

Rata de 

ocupare a 

absolvenților 

(ISCED 3- 

6)18 

 

% 

(20-34 

ani) 

ISCED 3-8 72,0 77,7 71,2 70,8 70,1 67,2 66,2 68,1 76,9  82 

ISCED 3-4 62,7 69,1 60,8 58,9 59,3 55,0 57,2 59,8 70,9   

ISCED 5-8 84,7 85,9 82,4 81,3 79,0 77,1 74,2 77,1 81,9 
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Rata de 

ocupare19 

% 

(20-64 ani) 
63,6 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66,0 70,1 70,0 75 

Sursa: Pentru datele: Eurostat, baza de date online 

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

asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele constatări:  

a)  rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 

puncte procentuale peste media europeană de 12%, este una din cele mai 

ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă, fără un progres semnificativ în 

direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020; 

b)  ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un 

progres bun în direcția țintei naționale, de 26,7% pentru 2020, în creștere de la 

16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toate acestea, se constată un decalaj 

semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi cele la nivelul UE 28: 

media europeană de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020. 

c) impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de 

gimnaziu, care ar contribui semnificativ la informarea și conștientizarea 

abilităților native ale elevilor, atât de către aceștia, cât și de către familii și cadre 

didactice; 

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

participante în programul PISA20. În ciuda unui progres bun înregistrat la 

testarea din 2015 faţă de testarea din 2012 la matematică, rezultatele tinerilor 

români, în vârstă de 15 ani, indică un procent foarte ridicat al celor cu 

competențe scăzute, de 39,9%, în condițiile în care media europeană, în același 

an, a fost de 22,1%. În 2015 se înregistrează o creştere a ponderii tinerilor cu 

competenţe scăzute la citire şi la ştiinţe faţă de 2012. La citire, 38,7% din tinerii  

din România au un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul 

celor 28 de state europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au un nivel 

scăzut, faţă de numai 23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. 

Ţinta din Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 

formării profesionale ET 2020 propusă la nivel european pentru anul 2020 este 

de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică şi ştiinţe; 

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

cu vârsta  cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a 

cunoscut o evoluție descrescătoare după anul 2009, cu o uşoară revenire în anul 

2015. În cazul absolvenților de învățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de 

ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de 69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 

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

ansamblul nivelurilor de educație ISCED 3-8, România se plasează cu peste 8 

puncte procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%, 

propusă la nivel european pentru anul 2020; 

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

de ocupare în România a fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 

70,1%, fără progrese semnificative în perioada analizată, în raport cu ținta de 

70%, asumată la nivel național pentru anul 2020; 

g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii 

vieți a fost, în 2015, de 1,3 %, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea 

europeană de 10,7% și departe de ținta de 10% propusă de România pentru 

2020. 

 

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

elevilor înscriși în învățământul secundar superior, ISCED 3, în 2015, de 56,3%, în 
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România, față de media UE-28 de 48,1%
21

, demonstrează importanța formării profesionale 

inițiale pentru piața muncii din România. Cu toate acestea, în perioada 2013-2015 s-a 

înregistrat o scădere continuă a valorii indicatorului, de la 62,9% în 2013 la 56,3% în 2015.  

 

5.1.2. Contextul naţional  

 

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită 

pentru educaţia şi formarea profesională se numără: 

-2020; 
ursul vieţii 2015 -2020; 

 
-2020; 

 2014-2020; 
tare şi inovare 2014-2020; 

-2020-2030; 
-2020; 

- România policentrică 2035, 
Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

-2020; 

minorităţii rome pentru perioada 2014-2020; 

 
-2020; 

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 
 agroalimentar pe termen mediu și lung 

orizont 2020- 2030; 

-2020; 
-2020 actualizată pentru 

perioada 2011- 2020; 

ate 2014-2020. 

 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 

2014-2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare 

profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de 

ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20- 34 ani, necuprinşi în educaţie şi 

formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 

2014 

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

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a 

curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare 

stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o mai bună articulare 

între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe 

piaţa muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul 

dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele 

relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de 

învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 
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3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în 

învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot 

parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

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

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a 

rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul 

de învățământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la 

învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi 

reuşiţi la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot 

parcursul vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

 

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

 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și 

formării profesionale la nivel de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea 

programelor de formare profesională din formarea profesională inițială şi 

formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învăţării 

dobândite în context formal, nonformal și informal; 
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi 

internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a. Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare 

şi dezvoltare a spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 

40.000 în 2014; 

b. Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de 

mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 
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16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul 

antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea 

asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene 

incluzive. 
 

 Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic prin strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 

2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este 

ilustrată în figura de mai jos 
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Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a 

IX-a și a X- 

a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, 

aprofundând și particularizând competențe (cunoștințe, abilități și 

atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării. 

 

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia 

mediului; 
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 

4 ani, în conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru 

unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se 

prelungeşte cu un an. 

 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat 

și cu examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și 

vocațională. 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în 

învăţământul postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții 

cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învățământul postliceal pentru 

obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program de studii și 

pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8. 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează 

examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului 

naţional al calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform 

Europass 

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de 

nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de 

formare regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat 

între unitatea de învățământ, operatorul economic și elev. 

 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

- învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea 

clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu 

anul şcolar 2014/2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea 

de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a 

elevilor; 

- învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a 

VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul 

şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul 

sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie / un consorţiu de 

operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-

teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, unui contract de pregătire 

practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev; 

- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după 

finalizarea clasei a X-a de liceu, formă de organizare specifică în prezent 

programelor de tip „A doua șansă”. 
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În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi 

modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se 

finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de 

certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al 

Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al 

certificatului, conform Europass. 

 

5.1.3. Contextul regional  

 

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a 

României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se 

situează pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare. 

În perioada 2005-2015 produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut 

multe fluctuații, ceea ce a condus la o accentuare a disparităților de dezvoltare 

față de celelalte regiuni. Situația economică și socială a regiunii Nord-Est a 

continuat să se agraveze odată cu intrarea în perioada de criză economică și 

financiară - anual a avut loc o scădere reală a produsului intern brut regional. 

Din datele statistice existente rezultă că indicele de disparitate a fluctuat 

continuu în perioada 2005- 2010, atât în condiții macroeconomice de creștere 

economică cât și de recesiune, coborând de la 66,7% (2005) la 61,4% (2010). 

Mai mult, în anul 2010, în raport cu media comunitară, regiunea Nord-Est 

figura cu un indice de disparitate de numai 29%. 

În acest context în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-Est își propune ca 

Viziune: „În anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a 

investi, a lucra și a locui!” 

Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere 

economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și 

incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente 

față de celelalte regiuni ale României; Ținta propusa anul 2022: indicele de 

disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap de locuitor la nivel 

regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 

37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar. În scopul atingerii 

obiectivelor propuse de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul fiecărui 

județ, Strategii de Dezvoltare socio-economică.
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5.2  INDICATORI DE CONTEXT SPECIFICI  

 

5.2.1.Contextul demografic şi populaţia şcolară  

 

Contextul demografic este prezentat detaliat şi analizat în capitolul 2, din 

perspectiva implicaţiilor pentru ÎPT cu privire la structura şi evoluţia populaţiei pe grupe 

de vârstă, medii de rezidenţă şi sex, structura etnică, fenomenul migraţiei. Pentru 

orizontul de planificare 2025, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS, 

sunt în legătură cu declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu 

reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea 

populaţiei (v. cap.2.2). Reduceri semnificative sunt prognozate pentru grupa de vârstă 0-

14 ani – scădere cu 18% la nivel judeţean pentru perioada 2005-2025. 

În tab. 5.2. este prezentată analiza evoluţiei populaţiei şcolarizate pe nivelurile de 
educaţie. 

Din datele prezentate în tabelul 5.2. rezultă că în anul şcolar 2018-2019 populaţia 

şcolarizată reprezintă 87,77% faţă de cea şcolarizată în anul şcolar 2010-2011, 

înregistrând o scădere față de anul școlar 2017/2018 cu 0,5%. 

Din analiza datelor din tabelul 5.2. şi a graficului din fig. 5.1. se constată: 

 populaţia şcolarizată în preşcolar înregistrează o scădere semnificativă 

(20,64%) comparativ cu anul şcolar 2010-2011; 

 populaţia şcolarizată în primar a crescut cu 7,53% şi cea din gimnaziu 

a scăzut cu 19,59%; 

 la nivel liceal populaţia şcolară a scăzut cu 28,59%, iar la 

învăţământul profesional a început să crească, ca urmare a existenței școlii 

profesionale de 2 ani, după clasa a IX – a liceu și a școlii profesionale de 3 ani și a 

învățămțântului dual, după clasa a VIII-a; 

 învăţământul postliceal, înregistrează o creştere accentuată (de 1,44 

ori) faţă de anul şcolar 2010-2011, ca urmare a scăderii promovabilităţii la 

examenul de bacalaureat, absolvenţii de liceu putând urma această formă de 

şcolarizare, fără diplomă de bacalaureat; 

 pe total, se constată o scădere de 12,23% a populaţiei şcolare, faţă de 

anul şcolar 2010/2011. 

 

Nr. 

crt. 

Niveluri de 

educaţie 

An școlar Evoluţie 

2010 

/2018 (%) 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 
2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 
1 Preşcolar 25444 24693 20868 20814 20924 19947 19687 19763 20193 79.36% 
2 Primar 32624 31631 35625 35316 35188 34465 34010 35159 35083 107.53% 
3 Gimnazial 34153 32491 32441 32051 31344 30592 29738 27462 27157 79.51% 
4 Liceal 34217 35791 31852 30328 28186 26538 25994 25744 25122 73.41% 

 

5 

Învăţământ 
profesional 
și dual 

 

1929 
 

438 
 

1424 
 

1820 
 

2882 
 

3302 
 

3624 
 

3967 
 

4054 
 

210.16% 

6 
Postliceal/ 
maiştri 

1877 2411 2980 3483 3561 3434 3063 2728 2717 144.75% 

Total 13024

4 

12745

5 

12519

0 

12381

2 

12208

5 

11827

8 

11611

6 

11482

3 

114326 87.77% 
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Fig. 5.1. Evoluţia populaţiei şcolare 2010-2018 (Sursa: 

INS şi Anuarul Statistic al Judeţului Suceava) 

Analizând evoluţia acestui indicator, din fig. 5.1. constatăm că există tendinţă de 

scădere a populaţiei şcolarizate, ca urmare a scăderii natalităţii şi a migraţiei în ţările 

europene. 

Dacă analizăm indicatorul pe medii de rezidenţă (fig. 5.2.) constatăm diferenţa 

dintre numărul populaţiei şcolarizate în mediul urban, faţă de cel din mediul rural. 

În mediul rural populaţia din preşcolar, primar şi gimnaziu era la nivelul anului 

şcolar 2018 - 2019 cu 8047 în număr mai mare decât cea existentă în mediul urban 

(54,88% rural și 45,12% urban). 

La nivel de învăţământ liceal, profesional şi postliceal, domină mediul urban, ca 

urmare a dezvoltării unităţilor şcolare în municipii şi oraşe. 

Din totalul populaţiei şcolare, în anul şcolar 2018-2019, 62,31% era în mediul 

urban şi 37,69% în mediu rural. 

 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

 
67 

 

 
 

 

Fig. 5.2. Evoluţia populaţiei şcolare pe medii de rezidenţă în perioada 2010-2018 (Sursa: INS) 

)  

 

 
 

Fig. 5.3. Evoluţia numărului de elevi cuprinși în învățământul liceal la nivelul regiunii Nord-Est 2010-2018 

(Sursa: INS) 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

 
68 

 

Din fig. 5.3. se observă o descreștere a numărului de elevi cuprinși la liceu 

începând cu anul școlar 2012-2013 ca urmare a scăderii populației școlare și apariție 

învățământului profesional începând cu anul școlar 2014-2015 și a învățământului dual 

începând cu anul școlar 2017-2018. 

Fig. 5.4. Evoluţia numărului de elevi cuprinși în învățământul profesional  la 

nivelul regiunii Nord-Est 2008-2017 (Sursa: INS)  

În privința numărului de elevi cuprinși în învățământul profesional, județul 

Suceava înregistrază creșteri însemnate în anul școlar 2018-2019, în raport cu anul școlar 

2011-2012. Raportat la regiunea Nord-Est, județul Suceava a avut în anul școlar 2018-

2019 cel mai mare număr de elevi cuprinși în învățământul dual și profesional după 

județul Iași, pe domenii profesionale căutate pe piața muncii (mecanică, comerț, turism, 

industrie textilă și pielărie etc.). 
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Fig. 5.5. Evoluţia numărului de elevi cuprinși în învățământul postliceal la nivelul 

regiunii Nord-Est 2010-2018 (Sursa: INS) 

Din fig. 5.5. se observă interesul absolvenților de liceu din județul Suceava pentru 

continuarea studiilor prin învățământ postliceal, precum și preocuparea unităților de 

învățământ preuniversitar (de stat și particulare) de a diversifica oferta educațională, pe 

calificări cerute pe piața muncii. Comparativ cu anul școlar 2010-2011, județul Suceava 

are o creștere de 144,75% a numărului de elevi, situându-se pe locul 2 în regiune, în 

condițiile în care rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat este sensibil mai 

mare față de celelalte județe. 

 

5.3. INDICATORI DE INTRARE  

 

5.3.1. Numărul de elevi care revin unui cadru didactic 

 

Acest indicator, calculat prin raportare la numărul de norme didactice, oferă 

un indiciu în legătură cu eficienţa utilizării resurselor şi calitatea actului didactic. 

Reducerea sa până la o limită rezonabilă poate să asigure creşterea eficienţei fără să 

afecteze calitatea demersului didactic. Indicatorul poate deveni critic din perspectiva 

declinului demografic şi a introducerii finanţării per elev, presând în direcţia 

măsurilor de concentrare a resurselor în şcoli viabile. 
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Fig. 5.6. Număr de elevi pe norma didactică, învățământ gimnazial și secundar  

(Sursa: CNDIPT, INS)  

Din analiza evoluţiei indicatorului în perioada analizată, la învățământul 

gimnazial, în anul școlar 2018-2019, județul Suceava are același număr de elevi (12) ca și 

regiunea Nord Est, fiind  mai mare decât cel la nivel național (11), înregistrând o scădere, 

comparativ cu anii școlari anteriori. Pentru învățământul secundar, se constată o scădere 

la 14 elevi pe norma didactică, de la 18, elevi în anul școlar 2010-2011. Acest indicator 

este egal cu cel existent la nivel de regiune Nord-Est și mai mare decât la nivel național 

(13). 

În anexa 6c şi în fig. 5.6. sunt evidenţiate datele privind numărul de elevi pe 

norma didactică, în perioada 2010-2018 

 

 

 

5.3.2. Resursele umane din ÎPT  

În graficele de mai jos (fig. 5.7.) se observă că, ponderea cea mai ridicată o are 

personalul didactic calificat, personalul didactic necalificat deţinând o pondere 

nesemnificativă (vezi anexa 6d). 

Din analiza acestui indicator de intrare, rezultă faptul că există resursa umană 

calificată pentru cele 15 domenii de pregătire profesională, şcolarizate în judeţul 

Suceava. 

Ca o concluzie generală, în anul şcolar 2015-2016 gradul de acoperire cu 

profesori calificaţi (98,72% la liceu), asigură desfăşurarea unui învăţământ profesional 

şi tehnic la cerinţele actuale, județul Suceava având valori peste cele regionale și 

naționale. 

Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din 

mediul economic şi social, pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din 

partea profesorilor. Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic din 

ÎPT trebuie să vizeze atât competenţele metodice, cât şi actualizarea competenţelor de 

specialitate cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul 

economic. 

Pentru facilitarea adaptărilor la schimbările din sistem este necesară, ca măsură 

de fond, anticiparea evoluţiei personalului didactic şi adoptarea, în cadrul unei strategii 
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pe termen lung, a unor măsuri însoţitoare, ţinând cont de efectele combinate ale 

reducerii populaţiei şcolare şi restructurării planurilor de şcolarizare din ÎPT pentru 

adaptarea la nevoile de calificare. 

 

Fig. 5.7. Situaţia personalului didactic în ÎPT în perioada 2008-2016 (Sursa CNDIPT) 

 

5.3.3. Resurse materiale şi condiţii de învăţare  

 

Cu excepţia şcolilor cuprinse în programele de reabilitare prin programele 

finanţate de UE sau Banca Mondială, în cele mai multe cazuri, starea generală a 

infrastructurii (clădirile pentru spaţiile de pregătire teoretică şi practică şi infrastructura 

de utilităţi) necesitată intervenţii majore de reabilitare sau modernizări (vezi anexe 

monitorizare PLAI). 

Dotarea multor unităţi este învechită; multe din atelierele existente nu au 

beneficiat de nici o investiţie relevantă în echipamente după 1990. În cele mai multe 

cazuri dotările după 1990 s-au limitat la ceea ce s-a putut obţine din efortul de 

autofinanţare, donaţii sau sponsorizări - insuficient cantitativ şi calitativ. Se simte lipsa 

dotărilor moderne şi a echipamentelor de simulare necesare unui învăţământ eficient, 

centrat pe elev (vezi anexa 15). 

). 

Deşi dotarea laboratoarelor de informatică s-a îmbunătăţit substanţial în ultimii 

ani, se simte nevoia completării cu PC a dotării tuturor laboratoarelor şi cabinetelor de 

specialitate (pentru dezvoltarea activităţilor de predare-învăţare asistate de calculator). 

Ritmul noilor achiziţii pentru dotarea bibliotecilor şcolare este extrem de redus. 

Este necesar ca unităţile ÎPT să aibă în vedere şi cartea de specialitate. 

Lipsa manualelor de specialitate, pentru modulele din planul de învăţământ la 

liceul tehnologic, școală profesională și școală postliceală, face ca procesul de predare – 

învăţare – evaluare să fie o provocare continuă pentru cadrele didactice. În acest sens 

cadrele didactice de specialitate din judeţul Suceava au elaborat sub îndrumarea IŞJ 

auxiliare curriculare pentru clasa a IX-a liceu tehnologic la toate domeniile de pregătire 

de bază existente și la clasa a X-a, la modulele pentru care nu s-au editat manuale. 

Se constată un număr relativ restrâns şi în general o varietate mică de titluri la 

abonamente pentru publicaţii de specialitate. 
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Concluzii indicatori de intrare:  

- se constată o tendinţă de scădere a numărului de elevi per norma 

didactică la nivel învăţământului profesional şi tehnic, fapt ce asigură o eficienţă 

a actului educaţional; 

- la nivel de judeţ există resursa umană (cadre didactice) calificată, în 

procent de 98,6%- liceu și 94,1% – școală profesională; 

- introducerea învăţământului profesional de 2 ani în perioada 

2012/2013 – 2015/2016, învățământului profesional cu durata de 3 ani începând 

cu anul școlar 2014-2015 și a învățământului dual începând cu anul școlar 2017-

2018 a dus la creşterea numărului de norme şi  la asigurarea forţei de muncă 

necesară pe piaţa muncii, cu nivel 3 de calificare; 

- la nivelul anului şcolar 2019-2020, 29% din unităţi şcolare nu au 

condiţii materiale de desfăşurare a orelor de laborator tehnologic şi instruire 

practică, conform cerinţelor standardelor de pregătire profesională. 

 

5.4  INDICATORI DE PROCES 

 

5.4.1. Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

 

 Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT 

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul de 

autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului 

general şi financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele 

decizionale a partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii 

serviciului public de educaţie. 

Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi 

formare profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la 

nivel local şi regional. 

Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este Curriculum în dezvoltare 

locală (CDL), care constituie oferta curriculară specifică fiecărei unităţi de învăţământ şi 

este realizat în parteneriat cu operatorii economici / instituții publice partenere ale unității 

de învățământ. Prin această ofertă curriculară se asigură cadrul necesar adaptării 

pregătirii profesionale a elevilor la cerinţele pieţei muncii locale şi/sau regionale. 

Proiectarea și evaluarea curriculumului în dezvoltare locală asigură condiții pentru 

implicarea partenerilor sociali (operatori economici, asociații/organizații locale ale 

angajatorilor și/sau ale angajaților etc.) în procesul de identificare a competențelor 

specifice pieței forței de muncă locale și/sau regionale, pentru a le transpune în rezultate 

ale învățării, și a situațiilor de învățare oferite elevilor. Această componentă a 

curriculumului (CDL) răspunde nevoii de acordare a unei mai mari flexibilități unităților 

de învățământ profesional și tehnic cu privire la planificarea și proiectarea ofertei de 

pregătire profesională a elevilor în parteneriat cu operatorii economici/instituții publice 

partenere. 
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5.4.2. Asigurarea calităţii în ÎPT  

 

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi 

formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 

beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei.  

La nivel naţional, activităţile privind asigurarea calităţii în sistemul naţional de învăţământ 

sunt coordonate de către cele două agenţii nou înfiinţate – ARACIP (pentru învăţământul 

preuniversitar), respectiv ARACIS (pentru învăţământul superior).  

Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 

confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de 

indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de 

îmbunătăţire a calităţii.  

Introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT va furniza pentru procesul de planificare 

strategică la toate nivelurile (planurile regionale şi locale, planurile de acţiune la nivelul şcolii) un 

set de indicatori standard (benchmark)care să faciliteze decidenţilor comparaţiile în cadrul 

sistemului şi compatibilizarea între cerere şi ofertă. Conducând la creşterea transparenţei faţă de 

beneficiari, mecanismele de asigurare a calităţii vor avea un impact decisiv în motivarea şi 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătăţire.  
 

5.4.3. Serviciile de orientare şi consiliere, Opţiunile elevilor 

 

Nu există o definiţie standard pentru indicatorii privitori la procesul de orientare şi 

consiliere. În practica serviciilor de consiliere din unele ţări europene, se raportează în mod obişnuit 

indicatori cum ar fi numărul de ore de consiliere per elev, numărul de elevi consiliaţi per consilier 

etc.  

Totuşi, din analiza informaţiilor disponibile, se poate aprecia că, deşi ameliorat în ultimii 

ani, gradul de acoperire a serviciilor de orientare şi consiliere este insuficient, în special în mediul 

rural, din cauza unui număr încă insuficient de consilieri în sistem, arondării inegale a numărului de 

elevi care revin unui consilier, numărul mic de elevi testaţi şi consiliaţi, respectiv al orelor de 

consiliere/elev pentru orientarea carierei – practic nu se poate vorbi de un mecanism sistematic de 

orientare şi consiliere în sprijinul unei decizii corect informate în alegerea carierei, respectiv a 

traseului de pregătire.  

În urma sondajului realizat în anul școlar 2018-2019 de către CJRAE 

Suceava, la care au participat 6133 elevi din clasa a VIII-a (84,22% din totalul 

elevilor înscriși în clasa a VIII-a) s-au obținut următoarele rezultate: 4775 elevi au 

optat învățământul liceal, 896 elevi au optat pentru învățământ profesional, 35 elevi 

au optat pentru unități de învățământ din alte județe, 307 elevi sunt nehotărâți și 

120 elevi nu doresc să continue studiile. 
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5.5  INDICATORI DE IEŞIRE  

 

 

5.5.1. Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

 

Rata netă de cuprindere şcolară reprezintă numărul copiilor/elevilor/studenţilor de vârstă 

oficială corespunzătoare fiecărui nivel de educaţie, cuprinşi în aceste niveluri de educaţie, calculat 

ca raport procentual din populaţia rezidentă din aceeaşi grupă oficială de vârstă.  

Diferenţele faţă de vârsta reglementată de începere a şcolii, respectiv de încadrare 

faţă de vârstele “standard” din seria curentă influenţează valoarea indicatorului. Rata netă 

de cuprindere şcolară se utilizează pentru a evidenţia gradul de participare a copiilor de 

vârstă oficială corespunzătoare nivelurilor de educaţie. 

Analizând rata de cuprindere în perioada 2009-2016 (fig. 5.8.) pe toate formele de 

învăţământ a populaţiei şcolare se constată: 

 rata netă de cuprindere în învăţământul obligatoriu (7-16 ani) pentru 

anul școlar 2016- 2017 la nivel judeţean este (82,7%) fiind mai mare față de 

regiunea Nord-Est (79,0%) și față de rata la nivel național (79.8,6%); 

 rata netă de cuprindere pentru grupa de vârstă 15-18 ani a cunoscut o 

creştere semnificativă comparativ cu anul școlar 2009-2010, fiind în anul școlar 

2016-2017 (73,2%), superioară regiunii (68,6%) și ratei naționale (69,9%). 

 

 
Fig. 5.8. Rata de cuprindere, pe forme de învăţământ, 2009-2017 

(Sursa: INS) 

 

5.5.2. Grad de cuprindere în învăţământ (Rata specifică de cuprindere şcolară pe vârste) 

 Gradul de cuprindere în învăţământ (rata specifică de cuprindere şcolară 

pe grupe  de vârstă) reprezintă numărul total al copiilor/elevilor/studenților dintr-o 

anumită grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educaţie în care sunt cuprinşi, calculat 

ca raport procentual din populaţia rezidentă din aceeaşi grupă de vârstă. 
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 Începând cu anul școlar 2012-2013, conform legislației în vigoare (Legea 

educației nr.1/2011), grupele de vârstă pentru populația de vârstă școlară sunt: 3-5 ani, 

6-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani, 19-23 ani și peste. Începând cu anul școlar 2014-2015, în 

cadrul acestui indicator este inclus și numarul de copii din creșe, formându-se o noua 

grupă de vârstă pentru copiii de 0-2 ani. 

 

 
Fig. 5.9. Gradul de cuprindere în învăţământ 2009-2017 (Sursa: INS) 

 

Acest indicator reflectă gradul de participare la educaţie a unei anumite cohorte 

de vârstă specifică. 

Analizând evoluţia indicatorului în perioada 2009 – 2016 (fig. 5.9.) se constată: 

 o scădere a gradului de cuprindere pentru totalul grupei de vârstă 0-23 

ani, în anul școlar 2016/2017, comparativ cu anul școlar 2009-2010; 

 o creştere semnificativă a gradului de cuprindere în învăţământ pentru 

grupele de vârstă 15-18 ani în perioada 2009-2017. 

Conform datelor statistice (INS), gradul de cuprindere în educaţie în judeţ este mai 
mare 

 decât cel calculat la nivel de regiune pentru majoritatea grupele de vârstă, dar încă 

inferior celui național. 

 

5.5.3. Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED  

 

Rata abandonului şcolar reprezintă diferenţa între numărul elevilor înscrişi la începutul 

anului şcolar şi cel aflat în evidenţă la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport procentual 

faţă de numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar. Indicatorul măsoară fenomenul 

abandonului şcolar, permiţând evaluarea eficienţii interne a sistemului de educaţie. Acesta este 

totodată un indicator important pentru analizarea şi proiectarea fluxurilor de elevi în cadrul unui 

nivel de educaţie.  

Analizând rata abandonului şcolar (anexa 6h) în perioada 2009-2017 (fig. 5.10. şi 

fig. 5.11.) pe niveluri de educaţie se constată: 
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 la nivelul județului Suceava, rata abandonului școlar la învățământul primar și 

gimnazial a avut un trend descrescător, ajungând în perioada 2010-2014 la valori cuprinse între 

0,9 - 1, înregistrând o creștere în anul școlar 2014-2015 la 1,4, valorile înregistrate sunt mai 

mici față de cele regionale și naționale;  

 la învăţământul liceal și profesional rata abandonului şcolar 

înregistrează o scădere în perioada 2009-2017 de la 3,6 la 2,4; 

 la învăţământul postliceal și de maiștri rata abandonului şcolar 

înregistrează o creștere în perioada 2009-2017 de la 1,0 la 5,3. 

 
Fig. 5.10. Rata abandonului în învăţământul primar şi gimnazial, 2009-2017 (Sursa: INS)  

 

 

Fig. 5.11. Rata abandonului în învăţământul gimnazial, liceal și 

profesional, postliceal și de maiștri 2009-2017 (Sursa: INS) 

 

Având în vedere evoluţia oscilantă a indicatorului şi valorile înregistrate pe parcursul 

intervalului, abandonul continuă să fie în atenţia unităţilor şcolare în special pentru categoriile 

vulnerabile.  
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5.5.4. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED 

 

Rata de absolvire reprezintă procentul absolvenţilor unui anumit nivel de educaţie din totalul 

populaţiei în vârstă teoretică de absolvire specifică nivelului respectiv de educaţie. Rata de 

absolvire este un indicator care reflectă calitatea şi eficienţa internă a sistemului de educaţie, dar şi 

rezultatele acestuia.  

 

 
Fig. 5.12. Rata de absolvire în învăţământul liceal şi profesional şi postliceal, regiunea 

Nord Est, 2007-2015 (Sursa: INS)  

 

Din analiza acestui indicator (vezi anexa 6i) pe perioada 2007-2015, la nivel de regiune, se 

constată:  

 rata de absolvire în învăţământul liceal este în creştere de la 56% în anul şcolar 2007-2008 la 

80,7,5% în anul şcolar 2014-2015; 

 rata de absolvire în învăţământul profesional a înregistrat scădere, ca urmare a reformei TVET 

de şcolarizare a elevilor prin liceul tehnologic, de la 34,3% în anul 2007-2008, la 7,3% în anul 

şcolar 2014-2015;  

 rata de absolvire în învăţământul postliceal prezintă o creştere de la 2,7% la 11,6% în perioada 

2007-2015.  
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Fig. 5.13 Rata de absolvire în învăţământul liceal şi profesional și postliceal,  Județul Suceava, 2007-2015 

(Sursa: INS)  

 

 
Fig. 5.14. Rata de absolvire la nivel de judeţ, regiune, naţional 2007-2015 (Sursa: INS) 

 

Comparând valorile acestui indicator la nivel judeţean, în perioada analizată – 2007-2015 (fig. 5.13.) 

se constată:  

 rata de absolvire la învăţământul liceal a crescut de la 61,6% la 85,8% în perioada 2007-

2015;  

 rata de absolvire în învăţământul profesional a înregistrat scădere, ca urmare a reformei 

TVET de şcolarizare a elevilor prin liceul tehnologic, de la 35,6% în anul şcolar 2007-2008, la 9,4% în anul 

şcolar 2014-2015;  

 rata de absolvire în învăţământul postliceal prezintă o creştere de la 2,6% la 12,8% în 

perioada 2007-2015.  

Analizând datele comparative din fig. 5.14 se pot observa indicatorii judeţeni ca fiind superiori celor 

regionali şi naţionali, cu excepţia învăţământului postliceal.  

 

5.5.5. Rata de success 

 

Ratele de succes (anexa 6j) la examenele naţionale (bacalaureat şi certificarea calificărilor 

profesionale) aucunoscut fluctuaţii importante, mai ales la învăţământul liceal. Astfel, la nivel naţional, rata 

de succes a scăzut de la 88,1% în anul şcolar 2007-2008, la 58,0% în anul şcolar 2014-2015.  

La nivel de judeţ, o scădere semnificativă a ratei de succes se înregistrează la liceu, de la 97,4% în 

2007-2008, la 60,3% în anul şcolar 2014-2015. Acelaşi lucru se observă şi la nivel regional şi naţional. 

Valoarea acestui indicator, în anul şcolar 2014-2015 este mai mare la nivelul judeţului (60,3), comparativ cu 

valoarea naţională (58,0), dar mai mic decât la nivel regional (61,3).  

Şi la învăţământul profesional, se constată o scădere a ratei de succes, la nivel judeţean, regional şi 

naţional, în perioada analizată. Valoarea ratei de succes la învăţământul profesional este mai mică cu 

aproximativ 0,3%, la nivel judeţean, fată de nivelul naţional şi regional, în anul şcolar 2014-2015.  
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Fig. 5.15. Rata de succes învăţământ liceal şi profesional 2007-2015,  la 

nivel naţional, regional şi judeţean (Sursa: INS)  

 

Măsurile care trebuie avute în vedere în raport cu aceste rezultate trimit, pe de o parte, la asigurarea 

calităţii în procesul de evaluare în raport cu standardele de pregătire, iar pe de altă parte la necesitatea 

unor programe remediale (ex. şcoala de după şcoală) pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.  

 

5.5.6. Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie  

 

Rata de tranziţie în învăţământul secundar superior reprezintă numărul de elevi admişi în primul an 

de studii la învăţământul secundar superior într-un anumit an şcolar, ca raport procentual faţă de numărul de 

elevi înscrişi în anul terminal al învăţământului secundar inferior din anul şcolar anterior.  

 
Fig. 5.16. Rata de tranziţie în învăţământul secundar superior 2008-2016 (Sursa: INS)  

 

Acest indicator permite măsurarea gradului de acces / nivelului de tranziţie de la învăţământul 

secundar inferior la învăţământul secundar superior. Considerat din perspectiva nivelului de învăţământ 

secundar inferior acesta reprezintă un indicator referitor la ieşirea din sistem; privit din perspectiva nivelului 

de învăţământ secundar superior acesta este un indicator de acces.  

Din analiza acestui indicator (vezi anexa 6g) pe perioada 2008-2016 se constată că rata de tranziţie în 

învăţământul secundar superiora avut valori de la 97,7% în 2008, la 93,8% în 2011 şi apoi a crescut la 96,0% 

în 2016. Valoarea acestei rate de la nivelul anului 2016 este superioară celei regionale (95.4%) şi inferioară 

celei naţionale (96,7%).  
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5.5.7. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie  

 

Conform definiţiei Eurostat, rata de părăsire timpurie a şcolii (RTP %) reprezintă proporţia 

populaţiei în vârstă de 18-24 de ani cu nivel gimnazial de educaţie sau care nu şi-a completat studiile 

gimnaziale şi care nu urmează nicio formă de educaţie şi formare profesională în ultimele 4 săptămâni, 

anterioarei anchetei, din totalul populaţiei în vârstă de 18-24 de ani, exprimată procentual.  

Indicatorul RTP se calculează prin anchetă, pe bază de eşantion naţional.  

 

Tabel 5.3.  

INDICATORI ŞI VALORI DE REFERINŢĂ  

Indicator  UE  ROMÂNIA  

Rata de părăsire 

timpurie a şcolii  
Valoare 2008  Obiectiv 

2020  
Valoare 

2008  
Obiectiv 2020  

14,9  10  15,9  11,3  

  

Din analiza fig. 5.17. se observă la regiunea Nord –Est o fluctuaţie a ratei de părăsire timpurie a 

sistemului educaţional, în sensul scăderii până în 2009 şi apoi creşteri sensibile în următorii ani. La nivelul 

anului 2013, rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional avea valoarea de 22,5% la nivel regional, faţă 

de cea naţională de 17,3%. 

 

Fig. 5.17. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional 2000-2015 (Sursa: EUROSTAT) 

 

Pentru atingerea obiectivului asumat de către România, sunt necesare politici şi eforturi comune 

şcoală – comunitate locală.  

Se impune implementarea unor programe şi acţiuni de:  

- dezvoltare şi diversificare a oportunităţilor educaţionale de reintrare în sistem a tinerilor (programe de  tip 

A doua şansă, realizarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă etc.);  

- pregătirea prin şcoală profesională a absolvenţilor din învăţământul gimnazial care nu continuă studiile în 

învăţământul liceal;  

- servicii de sprijin educaţional prin Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.  

 

5.5.8. Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire/lectură (PISA) 

Programul OECD-PISA furnizează datele şi informaţiile esenţiale pentru realizarea de studii şi 

analize ulterioare, care să fundamenteze deciziile de politici publice în domeniul educaţiei. Testările PISA 

sunt destinate copiilor având vârsta de 15 ani și acoperă trei domenii principale: citire / lectură, matematică 

și ştiinţe. În urma procesării şi interpretării rezultatelor din testarea principală, se realizează un profil de 

bază al cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor testaţi. Aceste domenii sunt investigate în termenii stăpânirii 

cunoştinţelor şi deprinderilor de bază, necesare în viaţa adultă, pentru educaţia permanentă, pentru piaţa 
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muncii etc. și nu din perspectiva stăpânirii curriculei şcolare. Evaluarea competenţelor trans-curriculare este 

o parte integrată în testele PISA.  

Rezultatele testării din 2015 plasează România pe ultimul loc. Astfel 

pentru:  

- competențe de citire:  

• Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte, România 38,7% - 

ultimul loc;  

• Nivel 5 peste 625,61 puncte, România  2% - ultimul loc;  

- competențe în matematică:  

• Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte, 

România 39,9%- ultimul loc;  

• Nivel 5 și peste 625,61 puncte,  

România 3,3 % penultimul loc după Cipru; 

- competențe în științe:   

• Sub nivelul 2 mai puțin de 407,47 puncte,  

România 38,5% - ultimul loc;  

• Nivel 5 peste 625,61 puncte România - 0,7%  - ultimul loc, 

 

5.5.9. Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit cel puţin 

învăţământul secundar superior  

 

În cazul creşterii nivelului de studii până la învăţământul secundar superior, evoluţia a fost lentă, dar 

constantă. Aceasta a cunoscut o redresare în ultimii ani, însă nu suficient pentru a atinge obiectivul fixat 

pentru 2010 - 85%. Din analiza Anexei 19 rezultă că în România, ponderea populaţiei care a absolvit cel 

puţin învăţământul secundar superior se afla în limite procentuale apropiate de media UE (în 2000 - 76,1% şi 

în 2009 - 78,3%). 

 

 

5.5.10. Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) 

 

Rata de participare la educație și formare profesională, a populației cu vârsta cuprinsă între 25-64 

de ani, era la nivel UE de 10,8% în 2016, în timp ce în România era de doar 1,2 %. În intervalul 2012-

2016 rata de participare la educație și formare profesională în România a înregistrat o scădere, în timp ce 

în UE a înregistrat o creștere.  

În 2016 pe regiuni de dezvoltare Rata de participare la educație și formare profesională a 

populației cu vârsta cuprinsă între 25-64, ( fig. 5.20.) situează regiunea Nord-Est pe locul IV cu un 

procent de 1,1% împreună cu regiunea Centru. Pe locul I este plasată regiunea Vest cu 1,6%, locul II 

regiunea Sud Muntenia 1,5%, pe locul III regiunile Nord-Vest și București-Ilfov 1,4%. De remarcat că în 

regiunea Nord-Est, în anul 2013, a fost atinsă o valoare maximă de 4,4% ce nu a mai fost atinsă de alte 

regiuni în toți anii la care facem referință.  
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Fig. 5.20. Rata de participare a populaţiei de 25-64 ani la formarea profesională continuă 

 

Dacă se analizează rata de participare la educație și formare profesională a populației cu 

vârsta cuprinsă între 25-64 ani, pe categorii de sex, se constată că, la nivelul UE, în anul 2016, 

rata de participare pentru personae de sex masculin este mai mică (9,8%) față de cele de sex 

feminin (11,7%), în timp ce la nivelul României se menție la aceiași valoare pentru ambele sexe 

de 1,2% pe regiuni. În regiunea Nord-Est rata de participare pentru persoane de sex masculin 

este de 0,1 % mai mică decât pentru persoanele de sex feminin care este de 1,1%. 

 

 

5.6. INDICATORI DE IMPACT  

 

 

5.6.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului 

 

Ar putea fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie profesională, respectiv 

rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului. În acest moment, în lipsa unui sistem unitar de 

monitorizare a inserţiei profesionale a absolvenţilor, şcolile raportează propriile evaluări. Aceste evaluări 

sunt însă parţiale (bazate în general pe feedback-ul obţinut de la absolvenţii care vin să-şi ridice diplomele, 

de obicei într-un interval scurt de la absolvire) şi sunt dificil de validat.  

Totuşi, rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea ridicată a 

acestora în numărul total al şomerilor (21,1% în 2008 şi 21,2% la data de 31.10.2016), (vezi cap. 4), 

sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan 

ocupaţional. Din acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza datelor 

statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu rezerva că acesta nu este 

diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT.  

 

 

 

 

5.6.2. Rata de inserţie a absolvenţilor la 6 luni de la absolvire, pe niveluri de educaţie 

 

Indicatorul nu este disponibil din surse statistice. Dificultăţile sunt similare cu cele menţionate mai 

sus. Totuşi, având în vedere şomajul de lungă durată (peste 6 luni), care afectează circa 60% din absolvenţii 

înregistraţi în şomaj (conform informaţiilor prezentate în cap. 4), se deduce ca prioritară furnizarea unor 

măsuri active de ocupare adecvate, în sprijinul tinerilor care după 6 luni de la absolvire nu se 

integrează pe piaţa muncii.  
La nivel naţional s-a realizat monitorizarea absolvenţilor de şcoală profesională cu durata de 2 ani, 

promoţia 2014.  

Învăţământul profesional cu durata de 2 ani a fost organizat, ca formă de şcolarizare, după clasa a 

IX-a, începând cu anul şcolar 2012-2013, în conformitate cu OMECTS nr. 3168 din 2012.   

Aceasta formă de şcolarizare a fost solicitată de agenţii economici chiar din perioada în care nu s-a 

mai şcolarizat, pentru nivelul 2 de calificare (actualmente nivelul 3 conform HG 918/2013), prin Şcoala de 

Arte şi Meserii.  

Dificultăţile inerente unui început, au constat în atragerea elevilor către această formă de învăţământ 

şi lupta cu mentalităţile adulţilor, realizarea unei promovări susţinute în mass media şi prin intermediul site-

ului „alegeţi drumul” dar şi în rândul agenţilor economici şi chiar a unităţilor şcolare pentru a se demara cu 

bine învăţământul profesional cu durata de 2 ani.  

Solicitările din partea agenţilor economici şi ale elevilor, centralizate la nivel naţional, au condus la 

concluzia că au fost şcolarizaţi doar pentru 58 de calificări din cele 131 calificări posibile a fi obţinute de 

către elevii care se înscriu la învăţământul profesional, în conformitate cu HG 866 din 13.08.2008 respectiv 

HG 1555 din 2009 în vederea actualizării acesteia.  

Distribuţia pe regiuni de dezvoltare pentru promoţia 2014 – învăţământ profesional cu durata de 2 

ani, este prezentată în tabelul 5.4.  
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Tabel 5.4.  

REGIUNEA 
Total 

absolvenţi 

Continuă 

studiile 

Persoane ocupate 

nesalariate 

Total absolvenți 

angajați 

Regiunea Bucureşti Ilfov 289 144 16 45 

Regiunea Centru 1.656 362 78 499 

Regiunea Nord Est 2.658 667 253 456 

Regiunea Nord Vest 1.236 425 83 320 

Regiunea Sud - Est 1.351 403 74 273 

Regiunea Sud Muntenia 1.355 587 54 181 

Regiunea Sud Vest Oltenia 477 253 12 49 

Regiunea Vest 721 334 8 193 

TOTAL ROMÂNIA 9.743 3.175 578 2.016 

Pondrea cea mai mare de absolvenţi o întâlnim în regiunea Nord–Est – 24,82 % fiind urmate 

de regiunile Centru – 15,46 %, aproape la egalitate regiunea Sud-Muntenia – 12,65% şi regiunea 

Sud–Est -12,61 %. Cea mai mică pondere de absolvenţi ai învăţământului profesional cu durata de 2 

ani, promoţia 2014, apare în regiunea Sud Vest Oltenia - 4,45%.  

În cadrul regiunii de dezvoltare NORD–EST, au fost declaraţi 2.658 absolvenţi în toate cele 

şase judeţe componente. În cadrul judeţelor distribuţia absolvenţilor este prezentată în tabelul 5.5.  
 

Tabel 5.5.  

Distribuţia absolvenţilor 

în  
judeţele regiunii  

NORD-EST  

Total 

absolvenţi  

Absolvenţi ce 

continuă 

studiile  

Total 

absolvenţi 

angajaţi  

Pondere 

absolvenţi 

angajaţi   

Absolvenţi 

angajai la  
agentul econ.  

- practică  

Total regiunea NORD - 

EST  2.658  667  456  17,16%  152  

Bacău  433  138  94  21,71%  45  

Botoşani  239  56  33  13,81%  10  

Iaşi  744  142  139  18,68%  44  

Neamţ 334  60  57  17,07%  15  

Suceava  764  229  121  15,84%  27  

Vaslui  144  42  12  8,33%  11  

După cum se observă din tabel, judeţul Suceava are cel mai mare număr de absolvenţi din 

regiune, dar sunt angajaţi doar 15,84% dintre aceştia.  

În figura 5.21. este reprezentată distribuţia în cadrul regiunii de dezvoltare NORD – EST a 

absolvenţilor ce au optat pentru continuarea studiilor comparativ cu total absolvenţi şi absolvenţi 

angajaţi. Figura prezintă, de asemenea, la nivelul fiecărei judeţ din regiune, comparativ numărul 

total al absolvenţilor cu numărul celor ce au optat pentru continuarea studiilor şi respectiv cu 

numărul celor ce au fost integraţi în producţie.  
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Fig.5.21.Distribuţia, în regiunea NORD - EST, a absolvenţilor şcolarizaţi prin învăţământ 

profesional cu durata de 2 ani, angajaţi la data de 30 septembrie 2014 comparativ cu cei ce au 

optat pentru continuarea studiilor.  

 

5.6.3. Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă 

 

Acest indicator face parte dintre indicatorii de calitate propuşi de Comisia Europeană - 

Grupul de lucru pentru calitate în VET. În această etapă nu este definit. Date cu privire la acest 

indicator este posibil să fie colectate, potrivit recomandărilor Comisiei Europene, prin Ancheta 

asupra forţei de muncă.  

Informaţii utile pentru acest indicator pot fi obţinute şi direct de către şcoli prin efectuarea 

unor sondaje proprii în rândul angajatorilor şi absolvenţilor.  

 

5.7. OFERTA ŞCOLILOR ÎPT DIN JUDEŢUL SUCEAVA  

 

5.7.1. Evoluţia planurilor de şcolarizare  

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează că exerciţiul de 

planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a ofertei de 

pregătire.  

Datele sintetice privind structura şi evoluţia cifrelor de şcolarizare în ÎPT în perioada 2002-

2017, sunt prezentate în Anexa 7. 

Scăderea generală a populaţiei şcolare s-a reflectat în scăderea la nivel judeţean a 

ponderii elevilor înscrişi în clasa a IX-a liceu şi implicit la liceul tehnologic. (fig. 5.22.).  

Începând cu anul școlar 2014-2015 elevii de clasa a VIII-a au putul opta și pentru școala 

profesională de 3 ani.  

După cum se observă din figura de mai sus, învățământul profesional și tehnic are o pondere în 

creștere de la 51,75% din anul școlar 2011-2012 la 53,27% în anul școlar 2017-2018, din totalul 

elevilor înscriși în clasa a IX-a 
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Fig.5.22. Evoluţia numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a 2008-2019 (Sursa IȘJ) 

 

Analizând fig.5.23. pentru anul școlar 2019-2020 se constată o scădere a 

numărului de elevi de la liceul tehnologic cu 38,52% față de anul școlar 2013-2014, ca 

urmare a apariției școlii profesionale de 3 ani după clasa a VIII-a, începând cu anul școlar 

2014-2015. Ca pondere a profilului din totalul liceului tehnologic, se constată o scădere a 

profilul tehnic cu 58,96% în anul școlar 2019-2020 față de 2013-2014, ca urmare a 

opțiunii elevilor pentru școala profesională de 3 ani pentru calificări din profilul tehnic. 

Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului ÎPT 

se are în vedere acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, eliminarea unor 

paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta 

elevul şi utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea 

eficienţei calităţii şi serviciilor. 
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Fig.5.23. Evoluţia numărului de elevi cl. a IX-a, liceu tehnologic, pe profiluri  (Sursa: IŞJSuceava)  

 

 

5.7.2. Analiza ofertei curente (pentru anul şcolar 2017-2018)  

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca 

exerciţiul de planificare în ÎPT pe baza PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună 

orientare a ofertei de pregătire. 

Din analiza distribuției pe filiere, se constată o depășire a cifrelor planificate 

pentru învățământul liceal cu 1,4% (filiera teoretică – 2,1%, filiera tehnologică – 0,2%, 

filiera vocațională – 3,6%) și nerealizarea cifrelor planificate pentru învățământul dual – 

11,5%, învățământul profesional 

– 19% , procentele fiind calculate la numărul de elevi (total nerealizare 4,61%). 

 
 

Fig.5.24. Distribuţia planului de şcolarizare propus şi realizat 

pentru anul şcolar 2019-2020 (Sursa IŞJ Suceava) 

 

 

Fig.5.25. Distribuţia planului de şcolarizare propus şi realizat pentru anul şcolar 

2019-2020, învățământ profesional și învățământ dual, pe domenii profesionale 

(Sursa IŞJ Suceava) 
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Din fig.5.25. se observă o nerealizare importantă a claselor propuse la domeniile: 

Construcții, instalații și lucrări publice, Fabricarea produselor din lemn, Electric, 

Electronică automatizări deși sunt domenii importante în economia județului Suceava. 

Trebuie remarcat faptul că există pierderi importante la tranziția de la clasa a VIII-

a la clasa  a IX-a, iar cifrele planificate pentru clasa a IX-a trebuie să fie egale cu numărul 

prognozat de absolvenți ai clasei a VIII-a în luna iunie, conform aplicației SIIIR. Aceste 

pierderi au valori cuprinse între 4-9% și se reflectă de regulă, în cifrele de școlarizare de 

la învățământul profesional și învățământul dual. 

 

 

Evoluţia ofertei şcolare în perioada 2010-2019                                          Tab. 5.6. 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Anul școlar 

 

Liceu - Filiera 

teoretică și 

vocațională 

 

Liceu - Filiera tehnologică 
Învățământ profesional și 

dual 

Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat Realizat 

1. 2010-2011 46,93 46,9 53,07 53,1   

2. 2011-2012 46,25 48,3 53,75 51,7   

3. 2012-2013 48,19 48,7 51,81 51,3   

4. 2013-2014 44,81 49,7 55,19 50,3   

5. 2014-2015 45,29 49,97 38,77 35,04 15,94 14,99 

6. 2015-2016 44,41 47,64 37,41 36,41 18,18 15,95 

7. 2016-2017 45,98 49,46 38,69 35,98 15,33 14,56 

8. 2017-2018 45,17 46,73 33,21 33,79 21,62 19,48 

9. 2018-2019 39,38 42,25 35,14 35,81 25,48 21,94 

10. 2019-2020 39,34 42,19 29,51 30,99 31,15 26,82 

 

Luând în considerare că 26,82% din planul realizat la clasa a IX-a este reprezentat 

de învățământul profesional (22,59%) și învățământul dual (4,23%), putem aprecia că 

57,81% din totalul elevilor din clasa a IX-a se află în învățământul profesional și tehnic. 

 

 

 5.7.3. Planul de școlarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (Liceu 

tehnologic, învățământ profesional și învățământ dual). 

 

Analiza planului de şcolarizare realizat – Liceu tehnologic în anul şcolar 2019-2020                        Tab. 5.7. 
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Domeniul pregătirii de bază 

 

Existent 

clasa a IX-

a, zi liceu 

2018-2019 

Plan propus 

pentru anul 

școlar 2019- 

2020 

cl a IX-a 

ZI, liceu 

Realizat 

anul școlar 

2019-2020 

cl a IX-a 

ZI, liceu 

 

Pondere 

plan 

realizat 

 n
r.

cl
as

e 

 

n
r.

el
ev

i 

 n
r.

cl
as

e 

 

n
r.

el
ev

i 

 n
r.

cl
as

e 

 

n
r.

el
ev

i  

% 

Filiera tehnologică, total, din care: 92 2405 78 2184 78 2188 100.2% 

Profil tehnic, total, din care: 31. 784 25.5 714 25.5 683 95.7% 
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5 

 fabricarea produselor din lemn 1 23 1 28 1 30 107.1% 

electronică automatizări 5 137 3.5 98 3.5 88 89.8% 

producţie media 0 0 0 0 0 0  

construcţii instalaţii şi lucrări publice 3 73 3.5 98 3.5 75 76.5% 

mecanică 13.

5 

315 10.5 294 10.5 296 100.7% 

electric 3 71 3 84 3 84 100.0% 

industrie textilă şi pielărie 4 109 4 112 4 110 98.2% 

materiale de construcţii 0 0 0 0 0 0  

electromecanică 2 56 0 0 0 0  

chimie industrială 0 0 0 0 0 0  

tehnici poligrafice 0 0 0 0 0 0  

Profil servicii, total, din care: 40.

5 

1087 35.5 994 35.5 1039 104.6% 

 turism şi alimentaţie 21.

5 

580 19 532 19 556 104.5% 

economic 17 454 13.5 378 13.5 395 104.5% 

comerţ 2 53 3 84 3 88 104.8% 

estetica şi igiena corpului omenesc 0 0 0 0 0 0  

Profil R.N.P.M., total, din care: 20 534 17 476 17 466 97.9% 

 agricultură 3 74 2.5 70 2.5 62 88.6% 

silvicultură 4 106 4 112 4 110 98.2% 

protecţia mediului 6 156 5.5 154 5.5 152 98.7% 

industrie alimentară 7 198 5 140 5 142 101.4% 
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Analiza planului de şcolarizare realizat – Învățământ profesional și învățământ dual 

în anul şcolar 2019-2020 Tab. 5.8. 

     

 

 

Domeniul de 

pregătire / 

Calificarea 

profesională 

Plan 

aprobat 

clasa a IX-

a, zi 2019-

2020 

Plan 

realizat 

clasa a IX-

a, zi 2019-

2020 

Forma 

de 

organiza

re (înv. 

profesion

al 

/ 
învăţămâ
nt dual) 

 

Învăţămâ

nt de 

masă/ 

Învăţămâ

nt 

special 

 

Forma 

de 

propriet

ate (de 

stat/ 

particula

r) 

 

 

Pondere 

plan 

realizat 

Nr. 

clas

e 

Nr. 

locu

ri 

Nr. 

clas

e 

Nr. 

elev

i 

TOTAL GENERAL, 
din 
care, pe domenii de 
pregătire şi 
calificări: 

 

90 

 

2306 

 

80 

 

189

4 

    

82.13% 

TOTAL Mecanică, 

din care, pe 

calificări: 

32,84 898 31 785 
   

87.42% 

Lăcătuş mecanic 

prestări servicii 
4 112 3 89 

înv. 

profesional 

Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 79.46% 

Mecanic auto 19 532 18,5 479 
înv. 
profesional 

Învăţămâ
nt de 
masă 

de stat 90.04% 

Mecanic auto 3 82 3 87 înv. dual 
Învăţămâ
nt de 
masă 

de stat 106.10% 

Mecanic auto 0,5 7 0,5 7 
înv. 
profesional 

Învăţămâ
nt de 
masă 

particular 100.00% 

Mecanic utilaje și 

instalații în industrie 
0,34 10 0,5 8 înv. dual 

Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 80.00% 

Operator la 

maşini cu 

comandă 

numerică 

1 27 1 20 înv. dual 
Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 74.07% 

Sudor 0.5 18 0 0 înv. dual 
Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 0.00% 

Tinichigiu vopsitor auto 1 12 1 9 
înv. 
profesional 

Învăţămâ
nt special 

de stat 75.00% 

Tinichigiu vopsitor auto 2,5 70 2,5 62 
înv. 
profesional 

Învăţămâ
nt de 
masă 

de stat 88.57% 

Tinichigiu vopsitor auto 1 28 1 24 înv. dual 
Învăţămâ
nt de 
masă 

de stat 85.71% 

TOTAL 

Electromecanică, 

din care, pe 

calificări: 

1 27 1 27 
   

100.00

% 

Electromecanic 

utilaje şi instalaţii 
1 27 1 27 înv. dual 

Învăţămâ

nt de 
de stat 100.00% 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

 
90 

 

industriale masă 

TOTAL Electronică - 
automatizări, din 
care, pe calificări: 

 

1 

 

24 

 

0 

 

0 

    

0.00% 

Electronist aparate şi 

echipamente 
0,5 14 0 0 

înv. 

profesional 

Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 0.00% 

Electronist aparate şi 

echipamente 
0,5 10 0 0 înv. dual 

Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 0.00% 

TOTAL Electric, din 

care, pe calificări: 
4 109 3 74 

   
67.89% 

Electrician constructor 2 56 1 22 
înv. 
profesional 

Învăţămâ
nt de 
masă 

de stat 39.29% 

Electrician exploatare 

joasă tensiune 
1 28 1 27 

înv. 

profesional 

Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 96.43% 

Electrician exploatare 

joasă tensiune 
1 25 1 25 înv. dual 

Învăţămâ

nt de 

masă 

de stat 100.00% 

TOTAL 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări publice, 

din care, pe 
calificări: 

 

4,33 

 

118 

 

3,5 

 

53 

    

44.92% 

 

 

Concluzii din analiza ofertei TVET 
Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de:  

 acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu;  

 ajustarea ţintelor PLAI pentru oferta educaţională, pe profiluri şi domenii 

profesionale în acord cu investiţiile din ultimii ani şi aportul diferitelor ramuri ale economiei la 

Produsul Intern Brut;  

 utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi 

calităţii serviciilor;  

 creşterea interesului liceelor tehnologice de a-şi diversifica oferta către nivelul 5 

(şcoală postliceală şi şcoală de maiştri) în scopul asigurării unei posibilităţi de continuare a studiilor 

pentru absolvenţii care nu promovează examenul de bacalaureat;  

 asigurarea soluţiilor celor mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării 

studiilor, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni)
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5.7.5. Reţele şcolare 

Unităţile şcolare ÎPT, pe zone ocupaţionale ale judeţului Suceava, sunt repartizate astfel: 

Zona ocupaţională 1 – Suceava 

1. Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan 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 „Ștefan cel Mare” Cajvana 

8. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni 

9. Şcoala Postliceal Sanitară Suceava 

10. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava 

11. Școala Postliceală Sanitară Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Suceava 

12. Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Suceava 

13. Școala Postliceală FEG Education Suceava 

14. Liceul Particular „Virgil Madgearu” Suceava 

15. Liceul Natanael Suceava 

Zona ocupaţională 2 – Fălticeni 

16. Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

17. Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni 

18. Liceul Tehnologic „Iorgu Vîrnav Liteanu” Liteni 

19. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca 

20. Centrul de Studii European Fălticeni 

21. Școala Postliceală FEG Education Fălticeni 

Zona ocupaţională 3 – Vatra Dornei 

22. Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei 

23. Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu” Broşteni 

24. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

25. Școala Postliceală Sanitară „Țara de Sus” Vatra Dornei 

Zona ocupaţională 4 – Cîmpulung Moldovenesc 

26. Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc 

27. Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

28. Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc 

29. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa 

30. Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt - Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

Zona ocupaţională 5 – Gura Humorului 

31. Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului 

32. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului 

33. Școala Postliceala Sanitara „Medica Studium” Gura Humorului 

Zona ocupaţională 6 – Rădăuţi 

34. Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret 

35. Colegiul Tehnic Rădăuţi 

36. Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuţi 

37. Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

38. Liceul Tehnologic „Tomşa Vodă” Solca 

39. Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea 

40. Liceul Tehnologic Special Bivolărie 

41. Școala Postliceala Sanitara Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Rădăuți 

TOTAL UNITĂŢI ÎPT: 41 (30 unități ÎPT învățământ de stat, 11 unități ÎPT învățământ particular) 
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Fig. 5.26. Distribuţia unităţilor IPT în judeţul Suceava 

 

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.  

 

5.7.6. 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 unităţile ÎPT au elaborat curriculumul în dezvoltare locală prin consultarea agenţilor 

economici parteneri.  

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 şcolar ca urmare a înfiinţării şcolii 

profesionale de 3 ani, după clasa a VIII-a, în 24 de unităţi din reţeaua ÎPT.  
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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).  
 

5.8. PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDEŢEAN  

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT 

Desprinse din contextul 

european de politici în 

educaţie şi formare 

profesională 

Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, 

dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, creşterea adaptabilităţii forţei 

de muncă şi promovarea şanselor 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 2025 vor fi pentru calificări de nivel mediu. 

Desprinse din asumarea 

contribuţiei ÎPT pentru 

îndeplinirea celor 3 priorităţi 

din Strategia Europa 2020 

pentru creştere inteligentă, 

durabilă şi inclusivă 

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în 

special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de 

educaţie şi formare profesională. 

Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul 

Naţional al Calificărilor corelat cu EQF. 

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul profesional, 

liceal, postliceal şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe 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. 

Desprinse din contextul 

educaţional 

Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a 

învățământului profesional. învățământului dual şi învățământului 

postliceal. 

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin 

implementarea şi diversificarea programelor în domeniu. 

Desprinse din contextual 

demografic 

 

 

 

 

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung 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 

norme didactice 

Măsuri de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin 

colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli. 
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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 exemplu prevenirea abandonului şi oferte de 

formare profesională pentru adulţi etc.). 

Resursele materiale şi 

condiţiile de învăţare 

Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea 

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 

descentralizarea funcţională în 

TVET 

Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului 

partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora 

în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor. Antrenarea 

operatorilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT. 

Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli. 

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 

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. 

Rata abandonului şcolar, pe 

niveluri de educaţie ISCED 

Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în 

mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele 

afectate de migrarea populaţiei etc. 

 
Rata de absolvire, rata de 

succes, rata de tranziţie în 

Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educaţie (rural, 

categorii dezavantajate), serviciile de orientare şi consiliere. 
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învăţământul liceal şi 

profesional 

 

Rata de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie 

Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului 

educaţional. 

Procentul elevilor cu nivel 

scăzut al competenţelor de 

citire/lectură (PISA) 

Ponderea populaţiei cu vârste 

cuprinse între 20-24 de ani 

care au absolvit cel puţin 

învăţământul 

secundar inferior 

Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea 

progresului individual. 

Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei 

din categorii defavorizate). 

Încurajarea participării tinerilor la o formă de educaţie astfel încât 

ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit 

cel puţin învăţământul secundar inferior să fie apropiată 

de ponderea din UE. 

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte 

Implicarea şcolilor din ÎPT pentru reducerea diferenţelor privind rata de 

participare la educaţia pe tot parcursul vieţii dintre 

România şi UE. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Impactul sistemului de 

învăţământ profesional şi 

tehnic asupra ratei 

şomajului 

 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6 luni de la 

absolvire, pe niveluri de 

educaţie 

 

Gradul de utilizare a 

competenţelor dobândite de 

absolvenţi la locul de muncă 

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii. Adoptarea

 unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor prin: 

 colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea compatibilizării bazelor 

de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi 

formare profesională. 

 realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ pentru 

monitorizarea inserţiei absolvenţilor 

 monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin 

parteneriatul AJOFM - ISJ 

Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia 

profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile 

privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare 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 

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 

2025. 

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 operatorii economici din 

domeniu în cadrul parteneriatelor. 
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CAPITOLUL 6 

 

EVALUAREA (MONITORIZAREA) PROGRESULUI ÎN IMPLEMENTAREA  

PLAI 2018-2019 

 

REZUMAT MONITORIZARE 

 

Obiectiv 1: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială 

la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor 

Constatări în urma monitorizării: Oferta ÎPT formulată prin planul de 

şcolarizare se încadrează în trendurile recomandate pe domenii şi calificări, 

înregistrând un progres vizibil în ultimii ani, prin armonizarea cu ţintele 

recomandate de PLAI. 

Datele se regăsesc în planul de şcolarizare aprobat de MEN, fără corecţii, 

lucru ce denotă implicarea IŞJ şi a unităţilor şcolare în consultarea partenerilor 

locali în privinţa cererii de pe piaţa muncii şi a tendinţelor de dezvoltare. 

Acţiuni: 

1. Realizarea de reţele şcolare pentru asigurarea continuităţii în formare 

Constatări în urma monitorizării: La nivel judeţean există reţea ÎPT, 

structurată pe zone şi domenii, formată din colegii tehnice şi licee tehnologice. 

 Recomandări/concluzii: pentru a putea evalua progresul, este necesar a se 

urmări şi activităţile desfăşurate în cadrul acestei reţele. 

2. Realizarea unor sisteme parteneriale eficiente, în scopul dobândirii 

de către elevi a competenţelor specifice calificărilor din oferta şcolară. 

Constatări în urma monitorizării: Cele 41 unităţi ÎPT din judeţ au încheiat 

parteneriate cu agenţi economici, pe domenii profesionale. Din păcate mulţi agenţi 

economici fac parte din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, iar efectuarea 

stagiilor de pregătire practică cu clasa întreagă la aceşti agenţi este imposibilă. 

3. Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) de către 

şcoală - agenţi economici, pentru competenţele specifice, locale. 

Constatări în urma monitorizării: La nivel de judeţ, toate unităţile ÎPT au 

elaborat curriculumul în dezvoltare locală (CDL) în parteneriat cu agenţii 

economici. Acestea au fost avizate de către CLDPS Suceava şi aprobat de către 

Consiliul de administraţie al IŞJ Suceava. 

 Recomandări/concluzii: Extinderea parteneriatelor cu agenţi economici la 

nivel regional/naţional/european, pentru domeniile profesionale şcolarizate în judeţ. 

4. Realizarea de studii ale inserţiei profesionale pe piaţa forţei de muncă. 

Constatări în urma monitorizării: la nivel judeţean nu s-a realizat analiza 

inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor IPT pentru promoția 2019, ca urmare a 

inexistenţei resurselor umane şi financiare. 

 Recomandări/concluzii – Elaborarea de instrumente pentru monitorizarea 

inserției absolvenților învăţământului profesional şi tehnic. 

5. Urmărirea inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă 

Constatări în urma monitorizării: Inserţia profesională a fost monitorizată doar 

la nivel de unitate şcolară, acest lucru fiind dificil de realizat ca urmare a migrării 
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absolvenţilor spre spaţiul european şi a scăderii locurilor de muncă vacante în 

judeţ. 

 Recomandări/concluzii - Elaborarea de proiecte în acest sens. 

Obiectiv 2: Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin 

reţeaua IPT 

Constatări în urma monitorizării: lipsă date privind structura populaţiei 

pe niveluri de calificare. 

Acţiuni: 

1. Participarea la programe de formare managerială în vederea 

acreditării unităţilor şcolare ca furnizori de formare continuă. 

Constatări în urma monitorizării: lipsă date 

 Recomandări/concluzii: colectare de date/analiză/reformulare 

2. Obţinerea acreditării de către unităţilor şcolare ca furnizori de 

formare continuă şi acreditarea ca centre de evaluare a competenţelor dobândite 

în alt context decât cel formal. 

Constatări în urma monitorizării: La nivel de judeţ, unităţile ÎPT au înfiinţat 

Asociația Şcolară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED) cu scopul 

accesării de programe pentru formarea continuă şi evaluarea competenţelor 

obţinute non formal şi informal. 

 Recomandări/concluzii: realizarea demersurilor pentru acreditarea ASSED ca 

centru de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal, la 

nivel de judeţ. 

3. Realizarea de analize privind necesităţile de FPC. 

Constatări în urma monitorizării: s-au realizat analize privind 

necesităţile de formare continuă, mai ales în rândul cadrelor didactice. 

 Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS 

4. Intensificarea activităţilor de colaborare şcoală – agent economic - 

AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru autorizare şi a grupurilor 

ţintă pentru formarea continuă. 

Constatări în urma monitorizării: lipsă date 

 Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS 

5. Realizarea de campanii de informare şi promovare a calificărilor 

specifice zonei rurale în vederea diminuării fenomenului migraţiei forţei de 

muncă 

Constatări în urma monitorizării: lipsă date 

 Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS 

Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială 

Constatări în urma monitorizării: 

Acţiuni: 

1. Realizarea de studii şi analize privind motivele părăsirii timpurii a 

şcolii de către elevi, inclusiv a celor de etnie rromă. 

Constatări în urma monitorizării: nu s-au realizat studii în cadrul unor 

proiecte judeţene, ci doar la nivel local. 

 Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS. 

2. Consilierea şi informarea elev – părinte, în alegerea carierei privind 

tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de muncă. 
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Constatări în urma monitorizării: Lipsă date 

 Recomandări/concluzii: Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS. 

3. Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii. 

Există programul „Bani de liceu” pentru elevii din liceu, care se 

derulează în toate şcolile din judeţ , pentru elevii de la şcoala profesională, bursa 

de 200 lei/lună, iar pentru elevii de la învățământul dual, bursa de 200 lei/lună de 

la stat și bursa de 200 lei/lună de la operatorul economic partener. 

Constatări în urma monitorizării: lipsă date. 

 Recomandări/concluzii: Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS. 

4. Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii dezavantajate 

(etnii,CES). 

Constatări în urma monitorizării: Lipsă date 

Obiectivul 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea 

asigurării calităţii în formare 

Constatări în urma monitorizării: Rata de participare a cadrelor didactice la 

formare, în judeţ, este în creştere faţă de anul şcolar 2018 cu 1,6 % la profesori şi 

4,5% la maiştri instructori. 

Acţiuni: 

1. Organizarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din 

IPT în vederea abilitării lor ca mentori 

Constatări în urma monitorizării: 59 cadre didactice sunt mentori, pe 

diferite domenii de calificare. 

2. Organizarea, în parteneriat cu agenţi economici, a stagiilor de 

instruire practică, inclusiv în ţări ale UE 

Constatări în urma monitorizării: parteneriate cu agenţii economici pentru 

stagii de practică, în 2018-2018: 100% din şcoli au parteneriate cu agenţii economici 

pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică; 6 unităţi ÎPT au dezvoltat 

parteneriate de efectuare a stagiilor de pregătire practică cu elevii, în ţări ale UE. 

 Recomandări/concluzii: Intensificarea parteneriatelor şi actualizare anuală. 

3. Diseminarea experienţei acumulate în procesul de formare continuă 

prin participarea cadrelor didactice din ÎPT la simpozioane, sesiuni de referate, 

schimburi de experienţă etc. 

Constatări în urma monitorizării: lipsă date. 

 Recomandări/concluzii: Colectare date. 

Obiectivul 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării 

calităţii în formare 

Constatări în urma monitorizării: Unităţile ÎPT din Judeţul Suceava au 

beneficiat de finanţări din diferite surse, astfel: Program Phare 2004-2006 (8 US), 

HG.2008 (16 US). 

 Recomandări/concluzii: 

Formularea unui obiectiv în sensul dezvoltării infrascructurii prin atragerea 

de fonduri din diferite surse, pentru unităţile ÎPT care nu au beneficiat de 

programme de reabilitare. 
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Acţiuni: 

1. Reabilitarea infrastructurii educaţionale (săli de clasă, laboratoare, 

ateliere şcoală, săli de sport, cantine, cămine), necesară în formarea iniţială IPT. 

Constatări în urma monitorizării: 8 unităţi şcolare ÎPT, prin Program Phare şi-

au reabilitat clădirile şi au primit echipamente pentru dotarea atelierelor şcoală şi a 

laboratoarelor tehnologice. 

 Recomandări/concluzii: Dezvoltarea tuturor unităţilor ÎPT la nivelul 

cerinţelor standardelor de pregătire profesională. 

2. Actualizarea dotărilor unităţilor şcolare IPT conform evoluţiei 

tehnologice, urmărind formarea de competenţe cerute pe piaţa muncii, conform 

standardelor de pregătire profesională 

Constatări în urma monitorizării: 44 % din colegiile tehnice şi liceele 

tehnologice din judeţ au fost dotate cu echipamente necesare formării 

competenţelor tehnice generale şi tehnice specializate. 

3. Dotarea şcolilor TVET identificate cu echipamente IT, echipamentele 

necesare pregătirii de specialitate şi conectare la internet. 

Constatări în urma monitorizării: Toate unităţile ÎPT sunt dotate IT în 

programul AEL şi conectate la Internet. 

 

 

CAPITOLUL 7  

 

ANALIZA PEST 

 

 

a. Contextul politic 

 

 Contextul politic naţional actual al educaţiei este conturat de politica guvernului cu privire la 

învăţământ, în conformitate cu sistemul European de educaţie. Politicile educaţionale actuale se 

fundamentează pe obiectivele cuprinse în Strategia de guvernare în educaţie din Programul de 

guvernare, capitolul educaţie, învăţământ preuniversitar. 

Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, eficienţei si echitaţii sistemului 

public de educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare a 

proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Factori favorabili 

 Contextul politic intern şi internaţional în domeniul educaţiei; 

 Progresul politicilor educaţionale la nivel local, judeţean şi naţional în ceea ce priveşte 

reforma din învăţământ; 

 Direcţiile strategice la nivel naţional şi european stabilite prin: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 

- Pactul Naţional pentru Educaţie, 2008; 

- Programul de Guvernare, cap.5 – Politica în domeniul educaţiei; 

- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013; 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României; 

- Strategia de la Lisabona, Comisia Europeană, 2001 (Educaţie şi formare 

profesională, 2010); 

- Declaraţia de la Copenhaga, 2002; 

- Programul de Educaţie şi Formare pe Parcursul Întregii Vieţi, 2007 -2013 

(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet 

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene); 
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Factori nefavorabili 

 Insuficienta valorificare a oportunităţilor oferite de programele comunitare/ POSDRU; 

 Unităţile nu pot aplica direct proiecte europene, iar nevoia şi priorităţile lor nu este suficient 

de bine cunoscută de către autorităţile locale 

b. Contextul economic 

Procesul Bologna şi Procesul Lisabona configurează spaţiul european al educaţiei şi 

asigurarea calităţii în educaţie. Consiliul European de la Lisabona astabilit ca, până în 2020, Europa 

să devină cea mai competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe cunoaştere şi capabilă să 

susţină o creştereeconomică rapidă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune. Variabilele 

economice relevante pentru judeţul Suceava vizează mediul de afaceri local, creştereanivelului 

investiţilor şi programele de finanţare în derulare. 

 Municipiul Câmpulung Moldovenesc traversează o perioadă de criză economică, în prezent 

funcţionează o singură fabrică la capacitate, restul parţial sau sunt închise, dar se observă o 

dinamică încurajatoare a firmelor mici şi mijlocii în domeniul construcţiilor, serviciilor şi 

turismului.  

Factori favorabili 

 Strategia de la Lisabona şi Strategia Guvernamentală privind economia; 

 Încheierea unor parteneriate cu întreprinderi, instituţii şi agenţi economici în beneficiul 

şcolilor (inclusive sprijin financiar); 

 Extinderea în zonă a reţelelor de agroturism şi turism montan  

 Creşterea anuală a ponderii firmelor de construcţii datorită investiţiilor din ultima perioadă; 

 Posibilitatea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare din programe de finanţare 

realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat. 

Factori nefavorabili 

 Nivelul mediu al veniturilor pe familie sub nivelul mediu al veniturilor din U.E.; 

 Structură industrială slabă şi nivel scăzut al investiţiilor străine directe; 

 Insuficienta dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici şi mijlocii, precum şi a 

parteneriatelor cultural-economice de anvergură; 

 Migraţia internaţională a forţei de muncă cu riscuri majore de abandon/eşec şcolar al 

copiilor rămaşi fără supraveghere parentală; 

 Implicarea redusă a mediului de afaceri în şcolarizarea unor elevi în meserii care 

înregistrează deficit de personal angajat;. 

În acest context, procesul de descentralizare a ânvăţământului preuniversitar constituie un 

demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi 

finanţat conform standardelor Uniunii Europene. Având la bază principiile transparenţei echităţii şi 

adecvării, activitatea de finanţate a unităîţilor de învăţământ presupune nu numai finanţarea de bază 

(costul standard/ elev) ci şi finanţări complementare şi compensatorii bazate pe cerinţele specifice 

de context socio-economic (ceea ce nu se întâmplă în general) 

c. Contextul social 

Judeţul Suceava este caracterizat printr-un grad ridicat de urbanizare (67,6% din populaţia stabilă), 

iar populaţia activă ocupată în industrie şi servicii are o pondere mare; rata şomajului a crescut de la 

3, 77% (2007) la 4,33% (2008) şi aproximativ 8,3% (20961 persoane) (august 2015).Populaţia 

judeţului Suceava reprezintă 19% din populaţia regiunii Nord-Est, situându-se pe locul trei în ordine 

descrescătoare. În plan social, ne confruntăm cu influenţa unor obişnuinţe şi chiar prejudecăţi în
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orientarea şcolară, unii părinţi influenţându-şi copii în urma specializării de la profilul teoretic, 

indiferent de aptitudinile şi nivelul de performanţă al acestora. Astfel, specialităţile teoretice sunt în 

continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializări, chiar dacă cererea de locuri de muncă în 

domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Lipsa de informare în domeniul educaţiei, a 

învăţământului obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat, modificările survenite în politica 

educaţională – fie ele de structură sau de conţinut – determină o percepţie deformată, ce se 

constituie prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. 

Mass-media reprezintă, pentru majoritatea partenerilor şcolii din judeţul nostru, principalul 

intermediar în comunicarea informaţiilor despre sistemul educaţional, substituindu-se uneori 

factorilor ce ar trebui să asigure informarea cortectă a beneficiarilor educaţiei. 

 În plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen 

lung asupra întregului sistem de învăţământ. Declinul demografic este staţionar, în prezent, la 

nivelul învăţământului preşcolar. 

 Se constată, de asemenea, o atracţie spre unităţile de învăţământ considerate cu 

performanţe, iar unele unităţi  şcolare situate în zone defavorizate, întâmpinînă probleme deosebite 

în realizarea cifrei de şcolarizare, în iniţierea şi menţinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară 

intensificarea eforturilor I.Ş.J. Suceava pentru a sprijini dezvoltarea acestor şcoli, prin măsuri de 

creştere a gradului de atractivitate a acestora. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

evidenţiază faptul că întâmpină dificultăţi în privinţa absorţiei absolvenţilor învăţământului 

preuniversitar pe piaţa muncii. În acest sens, absolvenţăii de licee fără certificat de competenţe 

profesionale deţin ponderea cea mai mare în statisticile Şomajului. Conform datelor Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava 

 

Factori favorabili 

 Existenţa programelor guvernamentale de sprijinire socială a elevilor care provin din familii 

cu venituri reduse (Rechizite gratuite, 

 Cornul şi Laptele, Euro 200 şi Bani de liceu, tichete sociale – 50 lei grădiniţă); 

 Acordarea de burse şcolare; 

 Transport gratuit 

 Cazare gratuită la internatul unităţii 

 Extinderea pentru grupurile vulnerabile a ofertelor de educaţie de tip A doua şansă; 

 Programe speciale de asigurarea accesului la educaţie a populaţiei de etnie rromă 

Factori nefavorabili 

 

 Numărul şomerilor în judeţ este în creştere; 

 Situaţia materială precară a familiilor multor preşcolari şi elevi (cu precădere în mediul 

rural) determină abandonul şcolar de către aceştia şi migraţia în comunitatea europeană 

pentru ocuparea unui loc de muncă; 

 Şanse destul de mici de integrare în rândul forţei de muncă ocupate a populaţiei cu studii 

medii, întrucât forţa de muncă disponibilă care, la nivelul judeţului reprezintă cca. 4000 de 

absolvenţi; 

 Discrepanţe accentuate între condiţia socială a populaţiei rurale, comparativ cu cea urbană 

şi cu disparităţi de nivel mediu între diferitele categorii sociale; 

 Costurile relativ ridicate ale şcolarizării pentru continuarea studiilor în învăţământul liceal 

(transport, cazare, masă, rechizite) cu efecte negative asupra participării la educaţie, de la 

dezinteres până la absenteism şi chiar abandon şcolar; 

 Inexistenţa unui sistem instituţional de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor pentru analiza 

randamentului şcolar 
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d. Contextul tehnologic 

 

Contextul postaderării necesită globalizarea informaţiilor şi generalizarea tehnologilor 

avansate. Programul M.E.C.T.S..- S.E.I. şi proiectele Phare TVET de dotare cu reţele de 

calculatoare şi programe AEL prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de 

învăţământ. Utilizarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei permite gestionarea eficientă a 

resurselor umane/ materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul instituţiei. Planul 

strategic de acţiune eEurope are ca obiectiv central inducerea de schimbări în educaţie şi formare 

pentru a putea trăi şi munci într-o societate bazată pe cunoaştere, prin platforma eLearning 

eLearning facilitează interacţiunea şi comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică 

schimburi inter-instituţional şi acoperă o plajă foarte variată de medii de învăţare, care combină 

textul, imagini, sunete, prezentate prin modalităţi diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrări 

audio. 

Factori favorabili 

 Creşterea rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare în toate domeniile; 

 Crearea şi utilizarea unei baze naţionale de date referitoare la educaţie (BDNE); 

 80% dintre familiile din judeţ au acces la televiziune şi telefonie mobilă; 

 Posibilitatea folosirea tehnologiilor multimedia şi a Internetului pentru a îmbunătăţi 

calitatea învăţării; 

 Alinierea sistemului educaţional românesc la domeniile de competenţă cheie agreate în 

context european; 

 Tehnologia eLearning - resursă pentru educaţie, aducând problemele vieţii reale în şcoală, 

permiţând deopotrivă informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei; 

 Existenţa Ofertei de formare în vederea obţinerii Permisului European pentru Conducerea 

Calculatorului – ECDL. 

Factori nefavorabili 

 Acces scăzut în unele zone geografice la internet; 

 Insuficienta pregătire a populaţiei pentru utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai 

uzuale (Microsoft Office); 

 Utilizarea computerelor şi mediilor virtuale de către adulţi pentru distracţie şi comunicare; 
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CAPITOLUL 8 

 

ANALIZA SWOT 

 

8.1 ANALIZA REZULTATELOR DIN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

MANAGEMENT 

 

În instituţia noastră, activitatea se desfăţoară în conformitate cu legislaţia actuală, cu 

standardele Europene privind calitatea actului educaţional, bazată pe câteva valori cheie 

Valori cheie ale şcolii: 

 Deschidere 

  la nou 

 în relaţiile 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  

În unitate este împărţită activitatea pe domenii, compartimente şi sunt stabilite relaţiile între 

ele în organigrama unităţii. 

Există 6 comisii metodice şi 19 comisii de lucru, Asociaţia părinţilor preşcolarilor şi 

Asociaţia părinţilor elevilor Liceului Tehnologic nr.1, Comisia de control managerial intern 

Consiliul reprezentativ al elevilor. 

 Fiecare funcţionează după un regulament propriu, întocmeşte planuri manageriale, planuri 

de măsuri, rapoarte semestriale, anuale pe baza cărora se întocmesc la nivelul unităţii PAS/ PDI, 

Plan managerial, Plan de măsuri, Raportul privind starea învăţământului în unitate la fiecare 

început de an şcolar, Planuri de îmbunătăţire. 

  

 Puncte tari: 

- respectarea calendarelor privind întocmirea, realizarea, evaluarea şi monitorizarea tuturor 

activităţilor; 

- existenţa unui număr mare de proceduri; 

- actualizarea fişelor posturilor; 

- optimizarea fluxurilor de informaţii prin reţeaua de internet; 

- includerea deficienţelor semnalate în comisii în planuri remediale şi de înbunătăţire; 

- elaborarea planurilor de măsuri privind asigurarea protecţiei siguranţei în mediul şcolar: 

- importanţa comisiei C.E A.C. 

Puncte slabe: 

- lipsă de realism în întocmirea unor rapoarte de autoevaluare; 

- nerespectarea graficului de asistenţă, interasistenţă la toate catedrele; 

- slaba activitate a comisiei de depistare a riscurilor din învăţământ; 

Oportunităţi: 

- monitorizarea externă a PAS-ului conduce la identificarea disfuncţiilor şi corectarea lor 
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- inspecţiile de specialitate şi inspecţiile tematice sunt prilewj de analiză a activităţii cadrelor 

sau a unor comisii; 

- prezenţa reprezentanţilor autorităţii locale în CA şi CEAC; 

- raportarea în CP şi CA a activităţii unor comisii de importanţă majoră în procesul instructiv 

educativ 

Ameninţări: 

- numărul mare de comisii conduce la elaborarea unui volum mare de materiale în 

detrimentul unor activităţi în interesul procesului educaţional; 

 

CURRICULUM 

În conformitate cu planurile cadru de învăţământ, curriculumul este împărţit astfel: 

- Curriculum nucleu (trunchi comun) 

- Curriculum la decizia şcolii  

- Curriculum la decizia locală 

 

Puncte tari 

 Proiectarea riguroasa a activitatilor de invatare conform planurilor cadru, programelor şcolare; 

 Selectia atenta a auxiliarelor didactice si a ghidurilor metodologice ajutatoare; 

 Continuturile educative sunt selectate din domenii variate tinand cont de particularitatile 

individuale ale copiilor, de nivelul lor de pregatire, de evenimentele socio-culturale si de 

traditiile si obiceiurile specifice comunitatii; 

 Elaborarea curriculum-ului la decizia gradiniţei tinând cont de opţiunile părinţilor şi 

prescolarilor si de baza logistica de care dispune unitatea, iar CDL-urile în funcţie de 

specializările din şcoală şi de cerinţele agenţilor economici la care se desfăţoară practica; 

 Derularea unor activitati optionale variate la nivelul unei singure arii curiculare sau la ivelul mai 

multor arii curriculare : limbi moderne, pictura, folclor, educatie muzicala, literatura pentru 

copii etc ; 

 La nivelul unităţii se deruleaza anual un amplu program de activitati educative extracurriculare, 

pe tematici atractive si variate care coopteaza parinti, specialisti, reprezentanti ai comunitatii 

locale ; 

Puncte slabe 

 Predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative ; 

 Baza logistica de care dispune unitatea nu permite proiectarea si desfasurarea unor tipuri de 

activitati optionale solicitate intens de parinti : dans sportiv, arta dramatica, muzica 

instrumentala; 

 Un oarecare traditionalism si tendinta de conservatorism manifestata de unele cadre     

     didactice in activitatile cu prescolarii; 

Oportunitati 

 Sprijinul real din partea parintilor preşcolarilor pentru sustinerea tuturor activitatilor curriculare ; 

 Existenta unor proiecte educationale aprobate care sunt accesibile copiilor de varsta  

     prescolara; 

 Proiecte educationale si parteneriate incheiate cu unitati similare din judet si din tara, pe teme de 

dezvoltare curriculara; 

Amenintari 

 Curriculum de baza aglomerat pentru specificul varstei prescolare; 

 Programele şcolare la nivel liceal sunt rigide şi nu permit tratarea individuală şi centrată pe elev 

 

RESURSE UMANE 

 

Realizările cadrelor didactice 

Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte, cultivând destoiniciile 

intelectuale in inima copilului, trebuinta de a invata toata viata. 
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Calitatea educatiei se refera la identificarea acelor dimensiuni ale procesului didactic, a 

conţinuturilor învăţării şi a calităţilor agenţilor educaţionali care să sprijine învăţarea tuturor 

categoriilor de elevi, sa asigure succesul,sa faca sistemul deschis,flexibil,eficient si afectiv. 

În unitate există personal calificat 100%, din care: 

- 3 metodişti; 

- 2 formatori naţionali; 

- 2 formatori judeţeni; 

- 1 responsabil de cerc; 

- 3 experţi în management; 

- 2 mentori. 

Cadrele didactice au participat la: 

- 6 simpozioane internaţionale; 

- 10 simpozioane naţionale; 

- 2 sesiuni de comunicări naţionale. 

Puncte tari 

 Incadrarea cu personal didactic calificat la toate disciplinele cuprinse in planurile de 

invatamant; 

 Resursele material existente in scoala sunt integrate de catre cadrele didactice in lectii in 

proportie sporita; 

 Folosirea unor strategii moderne de predare – invatare pentru a raspunde stilurilor de invatare 

individuala,abilitatilor si motivarii fiecarui preşcolar şi elev; 

 Cadre didactice bine pregatite metodic (peste 51 % dintre profesori au gradul didactic I), cat 

si in utilizarea echipamentelor si utilajelor din dotarea scolii; 

 Organizarea unor activitati de pregatire a elevilor pentru concursuri scolare, olimpiade 

precum si pentru examene; 

 Participarea cadrelor la consfătuiri, cercuri, comunicări 

 Diagnosticarea iniţială a cunoştinţelor elevilor permite elaborarea planurilor de remediere; 

 Participarea la proiecte europene. 

 Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii dezavantajate (etnii, CES). 

 Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii. Există 

programul „Bani de liceu” pentru elevii din liceu, care se derulează în toate şcolile din 

judeţ iar pentru elevii de la şcoala profesională, bursa de 200 lei/lună.  

 Organizarea unor stagii de formare continuă  a cadrelor didactice din IPT în vederea 

abilitării lor ca mentori  

 Diseminarea experienţei acumulate  în procesul de formare continuă prin participarea 

cadrelor didactice din ÎPT la simpozioane, sesiuni de referate, schimburi de experienţă etc 

Puncte slabe 

 Peste 40 % din elevi manifesta dezinteres fatade invatamant in general; 

 Programe scolare incarcate si ritm lent de invatare pentru marea majoritate a elevilor; 

 Nivelul scazut de pregatire a elevilor proveniti din gimnaziu, mai ales din mediul rural; 

 Aplicarea de catre un numar relativ mic de cadre didactice a invatarii centrate pe elev; 

 Sustinere slaba din partea parintilor; 

 O parte din baza materiala este uzata moral si fizic; 

 Slaba informare a elevilor din clasa a VIII - a, referitor la posibilitatile de continuare a studiilor; 

 Mediatizarea insuficienta a performantelor scolare pentru a atrage elevii foarte buni; 

 Dificultatea realizării practice a programelor susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor 

din cauza orarului încărcat. 

 Reabilitarea infrastructurii educaţionale (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, săli de 

sport, cantine, cămine), necesară în formarea iniţială IPT.  
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 Actualizarea dotărilor unităţilor şcolare IPT conform evoluţiei tehnologice, urmărind 

formarea de competenţe cerute pe piaţa muncii, conform standardelor de pregătire 

profesională  

Oportunitati 

 Existenta programelor de formare a cadrelor didactice propuse de M.E.N.,de Universitatea 

,,Stefan Cel Mare” Suceava si C.C.D.; 

 Colaborarea cu mass-media, dezvoltarea de parteneriate in vederea popularizarii rezultatelor 

elevilor; 

 Existenta mijloacelor moderne de comunicare si informare; 

 Dezvoltarea unor relatii de colaborare cu tari din UE (Polonia, Italia, Finlanda, Portugalia, 

Spania, Belgia, Lituania şi Turcia); 

 Valorificarea valentelor parteneriatelor cu diferiti agenti economici, cu scolile gimnaziale 

vecine, cu scolile gimnaziale din comunele apropiate si cu unitatile de invatamant superior din 

Suceava, Iasi, Cluj; 

 Popularizarea rezultatelor scolare in oferta educationala,diversificarea acesteia si prezentarea 

oportunitatilor de viitor pentru specializarile incluse in oferta; 

 Posibilitatea accesarii de fonduri prin programe comunitare,fonduri structurale pentru 

dezvoltarea bazei materiale(laboratoare,materiale didactice,auxiliare curriculare). 

Amenintari 

 Procent mare de elevi lasati singuri sau in grija bunicilor, deoarece parintii lucreaza in 

strainatate; 

 Motivarea slaba a cadrelor didactice. Lipsa resurselor pentru burse si recompense pentru 

elevii si cadrele didactice cu performante deosebite; 

 Scaderea ponderii unor domenii de activitate; 

 Instabilitate economica, cresterea ratei somajului; 

 Lipsa de resurse financiare a familiilor elevilor,in special a celor proveniti din mediul rural; 

 Dezinteresul manifestat de o parte din parinti fata de scoala; 

 Lipsa unor manuale de specialitate de pe piata.  

 Scaderea populatiei scolare; 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 În anul şcolar precedent s-au dotat 5 laboratoare cu videoproiectoare şi laptopuri, s-au 

procurat 2 table inteligente, mobilier şcolar, mobilier pentru compartimentele funcţionale.  

 Investiţia în valoare de 550000 lei din bugetul primăriei a fost începută în anul şcolar 

precedent, urmând a fi finalizată până la sfârşitul anului calendaristic. 

 S-au reabilitat faţadele de la cantină şi de la centrala termică (40000 lei), acoperişul de la 

cantină (30000 lei, cu inveliş metalic sponsorizat de firma RoufArt). 

 S-au acordat burse şcolare: performanţă, merit, sociale de boală, pentru copii orfani în 

valoare de 16700 lei. 

 S-au acordat Bani de Liceu la un număr de 73 de elevi, s-a decontat transportul la un număr 

de 57 elevi navetişti. 

Puncte tari 

 Starea bună şi foarte bună a tuturor spaţiilor educaţionale; 

 Spaţii adecvate pentru toate activităţile conexe; 

 Spaţii de joacă pentru preşcolari; 

 Material didactic actualizat; 

 Ateliere dotate la standard europene prin proiectul PHARE TVET 2006. 

Puncte slabe 

 Lipsa manualelor la disciplinele de specialitate; 

 Lipsa fondurilor pentru reabilitarea cantinei şi spaţiilor de cazare din internat, curtea interioară. 
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Oportunitati 

 Popularizarea rezultatelor copiilor crează o percepţie pozitivă pentru atragerea de fonduri 

extrabugetare; 

 Susţinerea financiară a lucrărilor de investiţii la grădiniţă. 

Amenintari 

 Nesoluţionarea statutului juritic a terenului de sport; 

 

 

RELAŢII COMUNITARE 

 

 Colaborarea cu părinţii 

 În unitate funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor, preşcolarilor şi elevilor şi 

Asociaţia părinţilor.  

 Rezultatele educaţiei şcolare sunt dependente şi de modul în care se realizează colaborarea 

dintre şcoală şi familie. Ca instituţie care dispune de cadre pregfătite în acest sens, şcoala poate 

asigura această coordonare, tematica abordată fiind concentrată cu precădere asupra activităţii de 

învăţare, a randamentului şcolar şi a protejării tinerilor de influenţele negative ale societăţii. O 

primă consecinţă ce rezultă de aici se referă la cunoaşterea de către profesori sau diriginte a 

trăsăturilor şi potenţialului educativ al familiei. Parteneriatul dintre profesor şi părinte este unul 

pentru educaţie şi formare disciplinată, socială şi morală a copilului. În anul şcolar precedent s-au 

organizat următoarele activităţi: şedinţe cu părinţii, discuţii individuale, participarea împreună cu 

preşcolarii şi elevii la manifestări culturale şi activităţi recreative, activităţi de voluntariat. 

 Teme abordate în dezbaterile cu părinţii: „Paza bună trece primejdia rea”, „Împreună 

împotriva violenţei”, „Câtă încredere avem în copii noştri”. 

  

Colaborarea cu alte instituţii 

 Parteneriatul cu poliţia şi jandarmeria a contribuit la reducerea violenţei, creşterea 

siguranţei preşcolarilor, elevilor şi cadrelor. S-au realizat numeroase activităţi cu elevii şi diriginţii 

pe teme de educaţie rutieră, de prervenire a traficului de persoane, consum de alcool, tutun sau alte 

substanţe interzise. Modalităţile de realizare au fost: vizionări de filme, dezbateri, simulări de 

evenimente. Elevii şi profesorii au participat împreună cu voluntari, asociaţii şi ONG-uri, la diferite 

proiecte: 

 - „Suntem pregătiţi să facem faţă dezastrelor?” – În colaborare cu ISU Bucovina 

 - „Alege înţelept” – ANPC 

 - „Lets do it Romania” 

 - Activităţi nonformale cu tinerii din asociaţia „Youth 4 Nation” 

  

Puncte tari 

 Existenţa parteneriatului şcoală-familie; 

 Existenţa psihologului şcolar; 

 Existenţa parteneriatului cu toate instituţiile implicate în educaţia tinerilor; 

 Încheierea contractelor cu agenţii economici. 

Puncte slabe 

 Slaba implicare a familiilor elevilor de liceu în derularea unor proiecte; 

Oportunitati 

 Prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale în CA şi CEAC; 

 Disponibilitatea părinţilor preşcolarilor în organizarea activităţilor; 

 Disponibilitatea unor agenţi economici în popularizarea ofertei educaţionale. 

Amenintari 

 Familii dezorganizate; 

 Migrarea forţei de muncă în străinătate. 
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 PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 

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

catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar 2015/2016 în cadrul fiecărei 

catedre, întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

 

PUNCTE TARI: 

 În şedinţele de catedre, s-a realizat o instruire a personalului didactic asupra programelor în 

vigoare, precum şi auxiliarelor avizate de către Ministerul Educaţiei. 

 S-a respectat schema orară pentru disciplinele din trunchiul comun,din curriculum-ul 

decizional şi curriculum la decizia şcolii, asigurând o curbă a efortului pe parcursul 

săptămânii. 

 În şcoală au fost  asigurate informaţiile cu privire la  noua structură a anului de învăţământ 

programe şcolare şi manuale  valabile. 

 Cadrele didactice au participat la începutul anului şcolar la consfătuirile pe discipline unde 

s-au informat cu privire la noutăţile şi cerinţele anului şcolar 2015/2016. 

 Fiecare cadru didactic s-a pregătit pentru lecţii prin întocmirea de planificări calendaristice 

pe an, semestru şi unităţi de învăţare, proiecte didactice, schiţe de lecţii, programe pentru 

disciplinele opţionale, portofolii, etc., care au cuprins obiective clare şi modalităţi eficiente 

de predare-învăţare-evaluare, respectându-se conţinuturile ghidurilor elaborate de C.N.C. şi 

S.N.E.E. 

 S-a proiectat activitatea de formare continuă în cadrul specialităţii, respectându-se 

programul adoptat la consfătuirile anuale. 

 S-a observat creşterea preocupării profesorilor pentru îmbunătăţirea procesului de predare- 

învăţare . 

 S-a îmbunătăţit activitatea de participare a profesorilor la cercurile pedagogice. 

 S-a îmbunătăţit activitatea de asistenţă şi interasistenţă la ore , s-a observat o mai bună 

funcţionare a catedrelor şi comisiilor metodice. 

 În cadrul Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, a şedinţelor catedrelor au  

fost propuse măsuri de recuperare şi ameliorare a situaţiei şcolare a elevilor cu rezultate 

slabe la învăţătură, de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţe şcolare, de 

pregătire pentru susţinerea examenelor de sfârşit de ciclu. O analiză în acest sens a arătat o 

bună eficiență a programului de pregătire TEEN Perform demonstrat prin promovabilitate 

bună la examenul de Bacalaureat după cele două sesiuni din anul 2015.  

 s-a urmărit pregătirea temeinică şi actualizată a elevilor prin utilizarea eficientă a 

mijloacelor şi materialelor didactice din dotare , prin asigurarea funcţionalităţii claselor, 

cabinetelor şi laboratoarelor. 

 pentru diagnosticarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor au fost concepute şi aplicate probe 

de evaluare predictive, formative şi sumative, precum şi prelucrarea statistică a rezultatelor. 

 

PUNCTE SLABE:  

 Număr redus de elevi cu performanțe școlare deosebite raportat la numărul total de elevi 

din școală. 

 Predarea-învăţarea-evaluarea se realizează uneori formal, fără a ţine seama de nevoile 

individuale ale elevilor, respectiv stilurile de învăţare ale acestora. 

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

(dovezi: rapoarte catedre); 

  Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii  

     performanţi (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe 

în învăţare; 
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 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor 

şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; 

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

fiecăruia; 

 Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţământul obligatoriu, ceea ce a dus la 

un număr mare de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată; 

 

OPORTUNITĂŢI: 

 Existenţa unui număr corespunzător de agenţi economici din zonă care au semnat contracte 

/parteneriate de practică cu şcoala noastră. 

 Participarea numeroasă a elevilor şi cadrelor didactice la activităţi desfăşurate în cadrul 

comunităţii, inclusiv prin activităţi de voluntariat, ceea ce arată o bună implicare a şcolii în 

viaţa comunităţii. 

 Utilizarea echipamentului Phare în procesul de predare-învăţare, facilitând dezvoltarea 

abilităţilor practice ale elevilor 

 Desfăşurarea orelor de specialitate în cabinete şi laboratoare  

 Facilitarea deplasării elevilor la locul de desfăşurare a practicii prin utilizarea microbuzului 

şcolar propriu 

 

AMENINŢĂRI: 

 Nerecuperarea deficienţelor de pregătire iniţială a unor elevi, care scad nivelul de pregătire 

al clasei şi scăderea nivelului de aşteptări ale acestora şi al cadrelor didactice 

 Insuficienta adaptare a unora dintre cadrele didactice la noile cerinţe de formare a 

educabililor privind dezvoltarea de aptitudini şi competenţe. 

 Utilizarea insuficientă a metodelor moderne de învăţare 

 Insuficienta valorificare a competenţelor dobândite de către unii absolvenţi ai şcolii la 

încadrarea lor pe piaţa muncii. 

 Supraîncărcarea cu informaţie a elevilor în detrimentul realizării de ore care să le faciliteze 

creativitatea şi capacitatea de comunicare. 

 

MĂSURI: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea 

calităţii; 

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de 

învăţare pe baza testelor iniţiale; 

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

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

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

mici; 

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

 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem informatizat; 

 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor; 

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

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea motivaţiei învăţării; 

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

iniţială mai bună; 
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 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii 

absenteismului si prevenirii abandonului. 

 

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

 

PUNCTE TARI: 

 Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 26.650 volume şi 90% dintre elevii şcolii au 

fişe la bibliotecă (sursa : statisticile şcolii); 

  Reactualizarea sistemului informatic al şcolii care să corespundă nevoilor examenelor 

de competenţe digitale de la examenul de bacalaureat; 

 Existenţa laboratoarelor de: informatică (2), multimedia, chimie, fizică, biologie, şi a 

cabinetelor  pentru disciplinele de specialitate; 

 Existenţa sălii de sport care s-a modernizat prin înlocuirea învelişului de pardoseală cu 

unul nou, care corespunde standardelor europene, funcţionarea unei săli de întreţinere şi 

forţă, precum şi a  unui teren de sport; 

 Dotarea cu atlase şi hărţi necesare disciplinelor de geografie şi istorie. 

 Dotarea sălii de sport cu material sportiv 

 

PUNCTE SLABE: 

 Uzura ridicată a unora dintre manualele şcolare din învăţământul obligatoriu, ceea ce 

face dificilă utilizarea manualelor, care au uneori şi pagini lipsă sau deteriorate de către 

alte generaţii de elevi. 

  Consumul nejudicios al unor resurse cum ar fi cele de energie electrică şi apă, care a 

împovărat cheltuielile şcolii, deşi în căminul internat s-a introdus în anul şcolar 2012-

2013 sistemul de încălzire geotermal, extrem de eficient şi care ar fi trebuit să aducă o 

reducere a cheltuielilor. 

 10% din mobilierul şcolar se află încă într-o stare avansată de uzură. 

  Calitatea scăzută a unora dintre materialele didactice, care le fac utilizabile pentru o 

durată mai scurtă de timp 

 

 OPORTUNITĂŢI: 

 Posibilitatea utilizării de material didactic conform standardelor europene de pregătire 

 Participarea la concursuri de specialitate cu specific practic care demonstrează buna 

capacitate de utilizare a materialului didactic  

 Autofinanţarea a făcut posibilă achiziţionarea de materiale didactice, cum ar fi cea a 

unui simulator auto, care să îmbunătăţească orele de conducere auto. 

 

AMENINŢĂRI: 

 Deteriorarea materialului didactic prin utilizarea defectuoasă sau datorită slabei calităţi 

a acestuia. 

 Neconcordanţa unora dintre materialele didactice cu a celor utilizate în mod curent de 

agenţii economici care ameninţă adaptarea absolvenţilor la locul de muncă. 

 

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR 

 

PUNCTE TARI: 

   existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

  existenţa unui psiholog şcolar. 
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 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera 

de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind 

cariera;  

 91% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar 

elevi; 

 96% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt 

mulţumiţi de colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, 

membrii consiliului clasei  

 participarea elevilor la activităţi care le dezvoltă aptitudini de comunicare, lucru în 

echipă, responsabilitate, atitudine pozitivă faţă de muncă şi creşterea gradului de 

implicare. 

 

PUNCTE SLABE: 

 Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

 Abordarea superficială a unor diriginţi a modului de consiliere şi orientare profesională. 

 Unele dintre activităţi se reduc la prezentări, informări, care reduc implicarea şi 

respectiv participarea elevilor; 

 Discutarea superficială a unor aspecte cum ar fi pregătirea tinerilor pentru susţinerea 

unui interviu, pentru autocunoaşterea lor şi valorificarea competenţelor şi aptitudinilor 

de care dispun. 

 

 OPORTUNITĂŢI: 

 Participarea la manifestări dedicate consilierii şi orientării profesionale cum ar fi 

manifestarea „Student pentru o zi”, organizată de Universitatea Ştefan cel Mare 

Suceava. 

 Asigurarea vizitelor de ofertă educaţională a universităţilor din ţară 

 Posibilitatea accesării de pe internet a ofertelor educaţionale pentru universităţi. 

 Informarea printr-un sistem informatizat eficient cu acces nelimitat inclusiv la wireless. 

 

AMENINŢĂRI: 

 Posibilităţile materiale scăzute ale unor familii de a îşi trimite copiii să urmeze 

învăţământul liceal 

 Întîrzierea deconturilor pentru banii de navetă ale elevilor; 

 Prestarea de activităţi part time în zilele de weekend de către unii dintre elevi pentru a 

câştiga venituri pe care familia nu are posibilităţi de a i le pune la  dispoziţie, ceea ce are 

repercusiuni asupra prezenţei lor la orele de luni, precum şi scăderea randamentului 

şcolar datorită oboselii acumulate. 

 Tentaţia migraţiei elevilor încă din învăţământul obligatoriu de a pleca la părinţii lor în 

străinătate pentru a lucra şi nu a continua şcoala. 

 

 

8.2 CORELAREA OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ CU CEREREA, PENTRU 

JUDEŢUL SUCEAVA 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari 

 
Puncte slabe 

1. Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial de 

absorbţie pe piaţa muncii: industrie prelucrătoare, 

1. Proporţie ridicată a populaţiei care 

trăieşte în mediul rural (56,4% din total 
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comerţ,construcţii,turism şi alimentaţie, 

transporturi. 

2. Investiţiile importante în industria prelucrătoare 

şi comerţ (72,6%) 

3. Numărul mare de microîntreprinderi, existente 

în judeţ, 87% din total. 

4. Oferta educaţională judeţeană pentru formarea 

profesională iniţială cuprinde calificări din 14 

domenii profesionale (din 18 existente la nivel 

naţional). 

5. Personal didactic calificat pentru toate 

domeniile profesionale din oferta educaţională. 

populaţie, ianuarie 2015). 

2. Număr mare de şomeri din rândul 

tinerilor absolvenţi (10% din numărul total 

de şomeri), la nivelul lunii noiembrie 2015. 

3. Existenţa 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. 

 

Oportunităţi 

 
Ameninţări 

1. Implementarea proiectelor de infrastructură din 

fondurile comunitare în perioada 2015-2020 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.Existenţa fondurilor europene destinate 

mobilităţii internaţionale în formarea profesională 

a cadrelor didactice şi a elevilor din învăţământul 

profesional şi tehnic( ERASMUS +). 

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. 

 

 

8.3 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 lascăderea 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 

învăţământuluirural şi a diversificării ofertei de formare susţinută de funcţionarea în reţea a 

şcolilor. 
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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 

competenţepentru asigurarea calităţii şi eficienţei în întreprinderi. 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Recomandare 

Nivel de 

competenţă 

1. 

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. 

regional/local 

2. 

Susţinerea activităţilor ce urmăresc formarea continuă şi 

creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire 

/calificare. 

regional/local 

3. 
Măsuri care să determine asigurarea egalităţii de şanse în 

formarea profesională iniţială. 
regional/local 

4. 
Măsuri de formare continuă a cadrelor didactice din 

sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în formare. 

național/regional/ 

local 

5. 
Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare, în vederea 

asigurării calităţii în IPT. 
naţional/ local 

6. 

Realizarea unui cadru  legislativ/normativ care să încurajeze  

parteneriatul şcoală – intreprindere,  necesar dezvoltării 

învăţământului profesional de 3 ani şi asigurării calităţii în 

IPT . 

naţional 

7. 

Realizarea unui sistem de selecţie în formare, pe baza 

aptitudinilor elevilor şi a achiziţiilor anterioare 

începutului traseului de formare. 

naţional 
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Patrea a III-a.  

 

PLAN  OPERAŢIONAL  

 

CAPITOLUL 9  

 

PLAN  OPERAŢIONAL  PENTRU AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

În vederea stabilirii planului operațional pentru anul școlar 2019-2020 sunt stabilite 

activități ale căror ținte sunt  în concordanță cu ținta strategică din Planul de Acțiune al Școlii 

pentru perioada 2017-2022. 

Ridicarea nivelului de cunoștințe ale educabililor și conștientizarea necesității 

finalizării studiilor liceale, a continuării traseului educațional prin studii superioare, 

pentru o bună inserție pe piața muncii.  

 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 2017-2022 

 

În vederea aplicării în practică a priorităţilor strategice şi obiectivelor prioritare, Liceul 

Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc îşi fundamentează programul de acţiuni pentru anul 

şcolar 2019 - 2020 pe următoarele direcţii de acţiune: 

 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie 

 Creşterea calităţii procesului de predare – învăţare - evaluare şi a serviciilor 

educaţionale pentru formarea resurselor umane creative 

 Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

 Adaptarea ofertei şcolii la nevoile şi cerinţele pieţei muncii 

 Implicarea activă a părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor locale, a agenţilor economici 

în formarea profesională 

 Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltare de parteneriate 

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă 

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate,ed. civică,ed. 

antreprenorială, sport, estetică, tehnologică, etc.) 

 Reducerea absenteismului și a abandonului şcolar 

 Creșterea ratei de absolvire a cursurilor liceale și a procentului de promovabilitate la 

examenele de certificare a competențelor profesionale și de bacalaureat. 
 

 

PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE 2019-2020 

 

 

Obiectivele specifice propuse în acest an școlar derivă din obiectivul general al 

Planului de Acțiune al Școlii pentru perioada 2017-2022:  

Creșterea nivelului de pregătire a elevilor din ciclul liceal, formarea deprinderilor 

de învățare permanentă prin educație formală și nonformală, reducerea absenteismului 

și a abandonului școlar - în vederea creșterii ratei de absolvire şi de promovabilitate a 

examenelor de certificare a competențelor profesionale şi de bacalaureat. 
 

 

PRIORITATEA 1:  ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE PENTRU OBŢINEREA UNEI 

CALIFICĂRI 
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 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de a aprofunda şi sintetiza cunoştinţele 

asimilate în vederea absolvirii studiilor liceale, înscrierii şi promovării examenului 

de bacalaureat şi a examenului de atestare profesională. 

  

 

PRIORITATEA 2:  PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

OBIECTIVE: 

 Creşterea nivelului de implicare a familiei în procesul instructiv educativ al elevilor. 

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar prin creşterea interesului faţă de 

activităţile şcolare 

 

 

PRIORITATEA 3:DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ŞCOALĂ- COMUNITATE- 

FAMILIE 

OBIECTIVE :  

 Optimizarea relaţiei comunitate – şcoală; creşterea implicării şcolii, autorităţilor locale şi a 

agenţilor economici în promovarea şi sprijinirea învătământului tehnic 

 Promovarea voluntariatului şi dezvoltarea valorilor faţă de muncă 

 

PRIORITATEA 4:DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE, ALE 

RESURSELOR UMANE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI 

TEHNIC 

 Dezvoltarea personală, a creativităţii şi a relaţiilor interumane ale educabililor 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire didactică şi practică a elevilor din şcoala noastră 

 

PRIORITATEA 5: FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMANT 

 

 

 Implicarea în activităţi de formare a cadrelor didactice şi dezvoltarea de parteneriate cu 

şcoli din ţară şi din străinătate 

 

PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 

 Implementarea sistemului naţional de asigurare a calităţii în unităţile şcolare 

 

 

OBIECTIVE 

 Organizarea de programe de educaţie remedială:  Recuperarea cunoştinţelor din 

curricula gimnazială la disciplinele limba şi literatura română, matematică, limbi 

străine, fizică, chimie, geografie, biologie şi TIC, cu scopul de a ajunge la un nivel 

mediu de înţelegere şi însuşire a cunoştinţelor conform programei liceale. 

OBIECTIVE:  

 Aplicarea metodelor didactice moderne în procesul educativ 

OBIECTIV:  

OBIECTIV:  
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Patrea a III-a. PLAN  OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2019-2020 

9.1.  ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ 

 

PRIORITATEA 1:  ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE PENTRU OBŢINEREA UNEI CALIFICĂRI 

 

OBIECTIVE: 

 Organizarea de programe de educaţie remedială:  Recuperarea cunoştinţelor din curricula gimnazială la disciplinele limba şi 

literatura română, matematică, limbi străine, fizică, chimie, geografie, biologie şi TIC, cu scopul de a ajunge la un nivel mediu de 

înţelegere şi însuşire a cunoştinţelor conform programei liceale. 

 Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor de a aprofunda şi sintetiza cunoştinţele asimilate în vederea absolvirii studiilor liceale, 

înscrierii şi promovării examenului de bacalaureat şi a examenului de atestare profesională. 

 Creşterea nivelului de implicare a familiei în procesul instructiv educativ al elevilor. 

Ţinta:    

 Creşterea cu 10 % a absolvenţilor de liceu care promovează examenul de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020 

 Creşterea cu 20 % a nivelului performanţei elevilor în anul şcolar 2019-2020 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri Sursa de 

finanţare 

Recuperarea materiei neasimilată în ciclul gimnazial 

 

Recuperarea 

cunoştinţelor de bază 

Conform 

unui 

program de 

recuperare 

Profesorii din 

catedrele de  limba şi 

literatura română, 

matematică, limbi 

străine, fizică, 

chimie, geografie, 

biologie şi TIC 

  

“EU şi societatea” (program cognitiv) Îmbunătăţirea Norme 

de conduită morală, 

socială 

Însuşirea unui stil de 

viaţă sănătos 

Conform 

programării 

în 

planificarea 

orelor 

de dirigenţie 

Diriginţii 

 

Comisia de 

calitate 

Psihologul 

şcolar 

Locală 

Pliante 

educaţionale: 

2700 lei 

Buget capitol 

20.01.2020 

Ce trebuie să învăţ pentru profesia pe care o doresc? 

(program de identificare a compatibilităţii profesionale) 

Conştientizarea 

pentru ce şi cine 

învaţă, identificare a 

compatibilităţii 

Diriginţii 
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profesionale 

Şanse egale pentru viaţă 

Reducerea 

abandonului şcolar; 

educaţie remedială 

Oferirea unei imagini 

corespunzătoare 

asupra cauzelor 

abandonului şcolar. 

Sem I 

Sem II 

Diriginţii 

 

Psihologul 

şcolar 
 

Monitorizarea lunară a frecvenţei şi disciplinei la 

nivelul fiecărei clase şi stabilirea de măsuri conform 

ROI şi ROFUIP 

Completarea 

periodica a fiselor de 

monitorizare a 

frecventei 

Lunar Diriginţi 

Comisia de frecvenţă 

şi disciplină 

Echipa managerială 

Consiliul 

profesoral 
 

Organizarea înâlnirilor periodice între şcoală şi părinţi 

Activităţi extraşcolare: elevi şi părinţi (concursuri 

tematice şi jocuri de rol) 

 

 

Îmunătăţirea relaţiei 

dintre şcoală şi 

familie. 

Reducerea ratei de 

absenteism 

Bisemestrial 

şi când este 

cazul 

Echipa managerială 

Diriginţi 

Părinţi 

Consiliul 

reprezentativ 

al părinţilor 
 

Stabilirea unui program de sprijin şi consiliere a 

elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea în 

colectiv 

Creşterea numărului 

de şedinţe de 

consiliere individuale 

Permanent  Consilierul şcolii Diriginţi Resurse 

proprii: cazare 

în internatul 

şcolii 
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PRIORITATEA 2:  PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

OBIECTIV: 

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar prin creşterea interesului faţă de activităţile şcolare 

Ţinta:    

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii pană la nivel 3 la 3 % până în anul 2022  

 Finalizarea ciclului liceal superior pentru cel puţin 70 % din elevii admişi annual în calasa a IX a 

 Înfiinţarea annual a cel puţin o clasă de şcoală profesională 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri Sursa de 

finanţare 

Identificarea elevilor care prezintă risc de abandon 

şcolar 

 

Stabilirea nominală a 

elevilor din clasele a IX 

a şi a X a  care prezintă 

pericol de abandon din 

diferite motive 

 

 

 

Sem. I 

 

Director 

Diriginţi 

Consilier educativ 

 

 

 

Prof. 

psiholog 

 

 

Resurse 

proprii 

Monitorizarea prezenţei la programul şcolar al 

elevilor 

Scăderea numărului de 

absenţe nemotivate 

 

Lunar 

 

Director 

Diriginţi 

Consilier educativ 

 

 

 Secretariat 

 

Resurse 

proprii 

Consiliere specială pentru elevii care prezintă risc de 

abandon şcolar 

Rezolvarea cazurilor 

care necesită asemenea 

intervenţii 

 

Lunar 

 

Psihologul şcolii 

Diriginţii 

 

 

Părinţi 

 

 

Resurse 

proprii 

Parteneriat încheiat cu Poliţia de Proximitate Rezolvarea cazurilor 

care necesită intervenţia 

şi a  Poliţiei de 

Proximitate 

 

 

Oct. 2019 

Director 

Diriginţi 

Consilier educativ 

 

 

Poliţia de 

Proximitate 

 

Resurse 

proprii 

Parteneriate cu părinţii elevilor Încheierea de 

parteneriate  cu părinţii 

elevilor 

 

Oct. 2019 

Director 

Diriginţi 

Consilier educativ 

 

Părinţi 

 

Resurse 

proprii 
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PRIORITATEA 3:DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ŞCOALĂ- COMUNITATE- FAMILIE 

OBIECTIVE: 

 Optimizarea relaţiei comunitate – şcoală; creşterea implicării şcolii, autorităţilor locale şi a agenţilor economici în promovarea şi 

sprijinirea învătământului tehnic 

 Promovarea voluntariatului şi dezvoltarea valorilor faţă de muncă 

 

Ţinta: 

 Stabilirea unei strategii noi a liceului privind colaborarea cu partenerii 

 Recunoaşterea liceului ca şi partener important în dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniile: mechanic, electric, 

construcţii, servicii 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri Sursa de 

finanţare 

Întocmirea Contractelor de practică cu agenţii 

economici în vederea desfăşurării practicii comasate la 

clasele din învăţământul tehnic, în special la clasele de 

şcoală profesionlă şi stagiu de pregătire practică nivel 3. 

Încheierea a cel puţin 

4 contracte 

Septembrie 

2019 şi Sem II 

Directori 

Responsabili 

practică 

Maiştrii 

Agenţii 

economici 

Contract de 

sponsorizare 

în sumaă de 

15000 lei pt. 

reabilitare 

Verificarea modului de efectuare a orelor de laborator 

tehnologic şi a orelor de instruire practica comasată 

 

Planificările 

profesorilor 

Condica 

Caiete ale elevilor 

Sem I. 

şi 

Sem II 

Directori 

Responsabili 

practică 

Maiştrii 

 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să 

ducă la formare de competenţe şi abilităţi profesionale 

conform SPP 

 

Desfăşurarea orelor 

de instruire practică 

atât în atelierele  

şcoală, cât şi la 

agenţii economici 

Sem I. 

şi 

Sem II 

Directori 

Responsabili 

practică 

Maiştrii 

Materiale 

necesare 

practicii: 

2000 lei 

Buget: 

20.01.2020 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

 

 

 
120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea unui simpozion:  

„Învăţământul tehnic: prezent şi viitor”. Activitatea 

îşi propune demonstrarea importanţei învăţământului 

tehnic şi a eficienţei informaţiilor dobândite la orele de 

profil şi a creativităţii prin prezentarea realizărilor 

practice cu caracter inovativ. 

 

Săptămâna “Şcoala 

altfel”, conform unui 

grafic de activităţi şi 

a unui regulament. 

Sem II 

Directori 

Responsabili 

practică 

Maiştrii 

Materiale 

necesare 

practicii 

 

Buget: 

20.01.2020 

Realizarea unei activităţi: „Antreprenori pentru o zi” 

(Biblioteca vie). 

Activitatea îşi propune să realizeze stimularea 

motivaţiei pentru formarea profesională, dezvoltarea 

personală, prin întâlnirea şi interacţiunea cu angajaţi din 

diferite medii, cu diferite profesii precum şi întâlniri cu 

foşti absolvenţi deveniţi modele pentru comunitate. 

 

Săptămâna “Şcoala 

altfel” 
Sem II 

Directori 

Responsabili 

practică 

Maiştrii 

Materiale 

necesare 

practicii 

 

Buget: 

20.01.2020 

Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice 

în vederea participării cu succes la examenele de 

bacalaureat pentru absolvenţi şi încheierea în bune 

condiţii a situaţiei la învăţătură 

Întocmirea 

planificărilor şi a 

programelor de 

pregătire 

suplimentară 

Conform 

graficului 

Directori 

Responsabili 

comisii 
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PRIORITATEA 4:DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE, ALE RESURSELOR UMANE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 

OBIECTIVE:  

 Aplicarea metodelor didactice moderne în procesul educativ 

 Dezvoltarea personală, a creativităţii şi a relaţiilor interumane ale educabililor 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire didactică şi practică a elevilor din şcoala noastră 

Ţinta:  

 Cel puţin 70 % din absolvenţii şcolii vor obţine un loc de muncă în primul an de absolvire 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri: Sursa de 

finanţare 

Întocmirea unui program al activităţilor didactice 

care se vor desfăşura săptămânal în laboratorul 

AEL 

Utilizarea aplicaţiei AeL Permanent 
Responsabil AeL 

Toţi profesorii 
-  

Asistarea, îndrumarea şi verificarea activităţilor de 

predare – învăţare (ÎCE si AeL) 

Derularea unui proces 

educativ de calitate 
Permanent Director 

Şefii 

catedrelor 

Perfecţionarea 

cadrelor 

didactice: 950 

lei Buget: 

20.01.2020 

 

Săptămâna „Proiectelor şcolare” Lucrări ale elevilor care 

vor fi prezentate în cadrul 

diverselor acţiuni 

extraşcolare organizate la 

nivel de şcoală 

Aprilie 2020 
şefii comisiilor 

metodice 
- 

Deplasare la 

concursuri, 

sesiuni de 

comunicări: 

400 lei Buget: 

20.01.2020 

Ateliere de lucru în care elevii selectaţi în funcţie 

de opţiuni vor executa lucrări practice sub 

coordonarea unui specialist în domeniu.Activităţile 

vor fi desfăşurate după un program bine organizat 

în funcţie de tema aleasă 

Ateliere de lucru 

 

Tabere de vară Mai 2020 
Director 

Şefii catedrelor 

Agenţii 

economici 
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PRIORITATEA 5: FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMANT 

 

OBIECTIV:  

 Implicarea în activităţi de formare a cadrelor didactice şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţară şi din străinătate 

Ţinta:  

 Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă cu 25% mai mult decat în anul precedent 

 Participarea la cel puţin 3 proiecte –programe educaţionale şi de formare profesională locale, naţionale, europene pâna în 2021.  

 Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile  

Parteneri: Sursa de 

finanţare 

Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, pentru 

identificarea nevoilor de dezvoltare profesională 

Obţinerea de informaţii 

referitoare  la nevoile de 

instruire, educaţie şi 

formare. 

Anual  în luna 

noiembrie  

 

 

CCoommiissiiaa  ddee  

aassiigguurraarree  aa  ccaalliittăăţţiiii  

 

ISJ, CCD Autofinanţare 

Participarea cadrelor didactice la examenele pentru 

acordarea gradelor didactice 

Număr de cadre didactice  

care au participat la  

examene pentru acordarea 

gradelor didactice. 

Anual 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice  

ISJ, 

Universităţ

i, cadre 

didactice 

Autofinanţare 

Monitorizarea proiectelor aflate în derulare 

 

Atingerea indicatorilor de 

realizare ai fiecărui 

proiect 

Conform 

graficului de 

desfăşurare 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene 

Prof. Nicoleta 

Grămadă 

Şcolile 

europene 

partenere 

în proiecte 

Finanţări 

europene 

 

Implicarea şcolii în realizarea de proiecte europene 

în calitate de solicitant sau partener 

Scrierea şi depunerea a 

câte unui proiect în fiecare 

an 
Conform 

graficului 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene 

Prof. Nicoleta 

Grămadă 

Şcoli 

europene 

Agenţi 

economici 

Asociaţii 

Finanţări 

europene 

Cofinanţări din 

surse propri - 
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PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 

OBIECTIV:  

 Implementarea sistemului naţional de asigurare a calităţii în unităţile şcolare 

ŢINTA:  

 Creşterea calităţii actului educativ 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 

 
Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Sursa de 

finanţare 

Corelarea demersurilor colectivului didactic al 

liceului cu cele ale ISMB, cu politica M.E.C.T.S. 

în domeniul calităţii în educaţie (Legea calităţii în 

educaţie) prin evaluarea calităţii actului didactic 

Realizarea cadrului 

privind asigurarea 

calităţii – îmbunătăţirea 

rezultatelor şi 

dezvoltarea motivaţiei la 

elevi 

Permanent  

Directorii, şefii 

ariilor curriculare, 

Comisia de 

evaluare şi 

asigurare a calităţii 

- profesori 

- elevi 

 

Fundamentarea ştiinţifică a planului de şcolarizare 

în vederea asigurării integrării absolvenţilor pe 

piaţa muncii şi reducerii şomajului în rândul 

tinerilor 

Materiale didactice 

unitar intocmite şi 

utilizate in procesul de 

învatare-predare 

Constituirea unor reţele 

de lucru 

01.12. fiecare 

an şcolar 

Directorii, 

profesorii 

diriginţi, consilier 

şcolar 

AJOFM  

Fundamentarea planului de şcolarizare pentru 

continuarea studiilor dupa finalizarea 

învaţământului obligatoriu (ciclul superior al 

liceului) 

Îmbunătăţirea în trepte a 

sistemului de asigurare a 

calităţii 

Decembrie 

fiecare an şcolar 
Directorii 
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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  

Perfecţion

area 

cadrelor 

didactice: 

950 lei 

Buget: 

20.01.20 

Verificarea periodică a formării competenţelor de 

bază (abilităţi de comunicare, scriere, calcul 

matematic etc.) prin aplicarea Standardelor 

Naţionale de Evaluare; 

Atingerea competenţelor 

impuse în SPP de elevi îin 

proporţie de 100% 

Promovabilitate la BAC – 

peste 50% 

Conform graficelor 

Responsabili de 

catedră, cadre 

didactice 

-cadre 

didactice 
 

Asigurarea permanentă a unei comunicări 

eficiente între profesori, elevi şi părinţi, 

urmărindu-seconstant progresul şcolar, 

diagnosticarea învăţării, motivarea profesorilor şi 

elevilor pentru desfăşurarea procesului instructiv 

– educativ.  

Eficientizarea comunicării 

profesor-elev- părinte 
Permanent 

Cadre didactice, 

profesorii diriginţi, 

directorii 

-cadre 

didactice, 

Psihologul 

şcolar 

Furnituri 

de birou: 

1200 lei 

Buget: 

20.01.20 

Cuprinderea tuturor elevilor din învăţământul 

obligatoriu într-o formă de educaţie 

extracurriculară prin eficientizarea formelor şi 

modalităţilor de antrenare în activităţile 

extracurriculare. 

90 % din elevi să participle la 

o formă de educaţie 

extracurriculară 

Permanent 

Responsabil 

comisia diriginţilor. 

Profesorii diriginţi 

- cadre 

didactice 
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9.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE 

AN ŞCOLAR  2020- 2021 

 

Liceu – filiera tehnologică, curs zi  

cl. a IX-a 

 
Profil Domeniul Specializarea Nr. elevi Nr. clase 

Servicii Turism şi 

alimentaţie 

Technician în turism 14 0,5 

Tehnic Mecanică Technician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

14 0,5 

TOTAL 28 2 

 

Liceu – filiera tehnologică, curs seral 

cl. a IX-a 

 
Profil Domeniul Specializarea Nr. elevi Nr. clase 

Servicii Turism şi 

alimentaţie 

Technician în turism 28 1 

TOTAL 28 1 

 

Liceu – filiera tehnologică, curs seral 

cl. a XI-a 

 
Profil Domeniul Specializarea Nr. elevi Nr. clase 

Tehnic Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Technician în construcţii şi 

lucrări publice 

28 1 

TOTAL 28 1 

 

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani DUAL 

 
Domeniul Calificarea profesională Nr. elevi Nr. clase 

Mecanică Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 10 0,5 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de 

alimentaţie 

10 0,5 

TOTAL 20 1 

 

Învăţământ profesional cu durata de 3 ani  

 
Domeniul Calificarea profesională Nr. elevi Nr. clase 

Mecanică Mecanic auto 28 1 

TOTAL 20 1 

 

 

 

 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

 

 

 
126 

 

Învăţământ profesional DUAL 

 
Domeniul Calificarea profesională Nr. elevi Nr. clase 

Mecanică Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 10 0,5 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de 

alimentaţie 

10 0,5 

TOTAL 20 1 

 

Şcoală de maiştri 

 
Domeniul Calificarea profesională Nr. elevi Nr. clase 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

 

Maistru construcţii civile, industriale şi agricole 

 

28 

 

1 

TOTAL 28 1 

 
 

9.3. 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.  

 

 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Acţiuni Rezultate 

aşteptate 

Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost  Sursa de 

finanţare 

Perfecţionare 

prin obţinere 

definitivatului 

şi a gradelor 

didactice 

Număr de 

cadre 

didactice cu 

definitivat 

şi grade 

didactice 

An şcolar Responsabil cu 

perfecţionarea 

I Ş.J. 

Suceava 

Universităţi 

de profil 

  

Activităţi 

metodice în 

cadrul catedrei 

Număr de 

cadre 

didactice 

implicate 

activ 

Lunar Şef comisie 

metodică 

   

Activităţi 

metodice în 

cadrul 

comisiilor 

metodice la 

nivel judeţean 

Număr de 

cadre 

didactice 

implicate 

activ 

Semestrial Responsabil 

cerc pedagogic 

I Ş.J. 

Suceava 

 CCD-

Suceava 

  

Informari 

asupra  noilor 

curricule 

Număr de 

cadre 

didactice 

formate 

Septembrie 

2015 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

I Ş.J. 

Suceava 

 CCD-

Suceava 

 Extrabugetară 
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Partea a IV-a 

 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 

CAPITOLUL 10 

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 
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2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

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

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

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

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

Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 

Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare si actualizare PAS 

 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Întocmirea seturilor de date 

care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Zancu Nistor 

 
lunar 

decembrie 2019, 

martie 2020 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Zancu Nistor 

Burcă Carmen 

 

trimestrial 
decembrie  2019 

aprilie  2020 

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Zancu Nistor 

Burcă Carmen 

 

trimestrial 
decembrie 2019 

aprilie  2020 

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 
anual Iunie 2020 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 
anual  Septembrie 2019 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Hulubeac Angela 

Zancu Nistor 
anual Iunie 2020 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie 
anual Iunie2020 
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ANEXA 1 

 
Evoluţia rezultatelor la examenul de bacalaureat şi la examenul  

de certificare a calificării profesionale 2018 – 2019 

 
 

Denumirea 

examenului 

Nr. 

absolvenţi 
Nr. înscrisi 

Nr. 

promovaţi 

din 

absolvenţi / 

înscrisi 

Promovaţi 

din 

absolvenţi 

Promovaţi 

din 

înscrişi 

Bacalaureat 98 57 12 13,48% 21,05% 

Competenţe 

profesionale 

liceu 

89 70 70 78,65% 100% 

 

 

ANEXA 2 

 

Acţiuni extraşcolare în anul şcolar 2018 – 2019 

 

 
În proiectele educative derulate în anul şcolar 2018-2019 au fost implicaţi un număr mare 

de elevi şi profesori prin participarea la diverse activităţi educative şcolare şi extraşcolare. 

Diversificarea activităţilor extracurriculare a avut ca scop şi atragerea elevilor într-un spaţiu 

educativ în defavoarea străzii. 

 

Proiecte şi programe desfăşurate: 

 

 Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Campania 

„ALCOOLUL 

ŞI TUTUNUL –

INAMICI “ 

Campanie de 

formare a 

elevilorşi 

profesorilor 

pentru a fi 

capabili să-şi 

creeze şi să-şi 

organizeze 

acţiuni cu 

mesaj 

antifumat la 

nivelul şcolii şi 

Prof. Ana 

Maria Petraşuc 

 

Prof.Moraru 

Elena 

Decembrie 

2018 – mai 

2019 

110 elevi Politia 

Română prin 

reprezen-tant 

Maricutan 

Florin, 

medic şcolar 

Chiriţă 

Leonard, 

C.J.P.E C.A. 
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comunităţii. 

 

 

 Voluntariat, sănătate şi igienă 

- O  activitate de voluntariat s-a desfăşurat pe data de 15 septembrie 2018 când  89 de elevi 

insoţi şi de 6 cadre didactice au participat la activitaţi de ecologizare in cadrul campaniei 

„LET DO IT” ROMÂNIA. 

- Parteneriatul încheiat de şcoala noastră cu Asociaţia Freamăt de Speranţă a dat şansa unui 

număr de 20  elevi să participle la evenimentul caritabil „Imbrăţişări Gratuite” 

- “ShoeBox” - -cadoul din cutia de pantofi este o  activitate de voluntariat în care s-au 

implicat elevii școlii noastre.Ei au adus dulciuri, articole școlare, jucării, produse de igiena 

personal și felicitări cu gânduri și urări de sărbători  pe care le-au împachetat cu grijă pentru 

a fi dăruite copiilor mai puțin norocoși ca ei. 

- Serbare de Căciun – colinde, obiceiuri şi tradiţii pentru sărbătorile de iarnă; 

- Balul Bobocilor; 

 

 Activităţi  EXTRAŞCOLRE 

 

Titlul programului/ 

proiectului 

 

Organizator 

 

Perioada de 

implementare 

 

Nr. de 

beneficiari 

 

Parteneri 

Cum putem să ne 

înţelegem mai bine cu 

adolescenţii? 

Prof. Grămadă 

Nicoleta 

26.11.2018 şi 

17.12.2018 

24 elevi - Psiholog  

ALINA 

Ciupercovicişi 

Asociaţia 

„Youth for 

Nation” 

Educaţie juridică  Prof. Moraru Elena Oct. 2018 143 elevi Judecătoria C-

lung Avocat 

Elena Puiu 

Adolescenţa şi 

problemele ei 

Prof. Moraru Elena 20.11.2018 150 elevi Psiholog Alina 

Ciupercovici 

Ziua Bucovinei Prof. Petraşuc Ana 

Maria 

28.11.2018 150 elevi  

Drogurile, alcoolul şi 

tutunul 

Prof. Moraru Elena Ian. 2019 146 elevi Comisar şef de 

poliţie 

Epureanu Ionuţ 

Campania R.E.S.P.E.C.T Prof. Mamaischi 

Maria,  

Prof. Petraşuc Ana 

Maria 

Ian 2019 145 elevi  

Nunta la romani! – 

activitate de promovare 

a obiceiurilor şi 

tradiţiilor populare de 

nuntă din două zone 

ostorice: Bucovina şi 

Maramureş 

Prof. Hulubeac 

Angela 

Prof. Petrşuc Ana 

Maria 

10 martie 35 elevi Liceul 

Tehnologic 

Marmaţia, 

Sighetul 

Marmaţiei 

Sărbătoarea 

Francofoniei 

Prof. Tîrlă Mirela, 

prof. Mamaischi 

21 martie 2019 Toate 

clasele 
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Maria 

Biblioteca vie - O carte, 

un om, un model de 

urmat! 

 

Prof. Burcă Carmen 

prof. Grămadă 

Nicoleta 

3.04.2019 132 elevi - SC ICC 

PROD SRL  

- SC NIRAL 

SRL 

- Şc.  TEODOR 

ŞTEFANELLI 

- CABINET 

ORL C-LUNG 

- PRIMARIA 

FRASIN 

Iniţiere în arta 

conversaţiei 

Prof. Burcă Carmen 17.04.2019 30 elevi - Anca Ionel – 

elev la Colegiul 

de Arte „Dinu 

Lipati” 

Bucureşti 

- 10 Elevi ai 

scolii Teodor 

Ştefanelli C-

lung  

 

Participarea la proiecte europene în anul şcolar 2018 – 2019 

 
În anul şcolar 2018 – 2019, Liceul Tehnologic nr.1 este partener în proiectul URBAN 

SPORTS GAMES for Transversal and Transferable Skills alături de instituţii din Portugalia, Italia, 

Bulgaria şi Spania. 

Importanța unui stil de viață sănătos, cât și conștientizarea beneficiilor datorate practicării 

sportului începând de la vârste fragede și continuând pe tot parcursul vieții, dezvoltarea formelor 

de comunicare prin sport, a lucrului în echipă, a toleranței cât și a valorilor de egalitate de șanse și 

integrare a tinerilor ce provin din medii dezavantajate, în comunitățile din care provin, reprezintă 

factori cheie ai dezvoltării umane, priorități ale instituției noastre, dar și ale Uniunii Europene. 

 

 

ANEXA 3 

Activităţi metodice desfăşurate în cadrul şcolii 

 în anul şcolar 2018 – 2019 

 
Nr. 

Crt. 

Disciplina Activitatea  Data  Cine răspunde 

1. Cerc pedagogic 

Mecanică 

- Asigurarea calităţii în 

procesul de prdare – învăţare 

– evaluare 

- Implementarea standardelor 

de pregătire profesională şi a 

curricumului revizuit pentru 

clasa a XI a liceu tehnolofic 

şi înv. profesional 

27 noiembrie 

2018 

- Prof. Zancu 

Nistor 

- profesorii din 

catedră 

2.  Cerc pedagogic 

Turism şi 

- Analiza curriculumului 

reviziut pentru clasa a XII a  

7 mai 2019 - prof. Burcă 

Carmen 
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Alimentaţie, 

Comerţ, 

Economic  

liceu tehnologic modularizat 

pentru cl. a IX a liceu 

tehnologic 

- Dezvoltarea parteneriatelor 

şcoală – operatori economici 

 - profesorii din 

catedră 

 

 

ANEXA 4 

 

 

PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI 
2018 – 2019 

 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul  Numele agentului economic Persoana de 

contact/telefon 

1. 
Turism si 

alimentaţie 

AIMONI TURISM S.R.L. 

Hotel Eden Calea Bucovinei  

Raţu Alina – manager 

0723471755 

2. 
Turism si 

alimentaţie 

 

PENSIUNEA VRANIS 

S.C. VRANIS COMSERV IMPEX  

S.R.L. 

Cornel Berenţan 

0744557980 

3. 
Turism si 

alimentaţie 

SC. CID TURISM .SRL 

 

CRĂCIUNAȘ DANIELA 

0744390365 

4. 
Turism si 

alimentaţie 
POPASUL BACIULUI 

Viorica Baciu 

0721300018 

5. Electric 
S.C. “Deia” S.C.M. Cîmpulung 

Moldovenesc 

Rusu Gavril 

0230314883 

6. Mecanic 

S.C. “Service Automobile” – 

Dacia S.A. Cîmpulung 

Moldovenesc 

Vranău Tatiana 

0744601447 

 

 

7. Mecanic 
S.C. DANISOL S.R.L. 

 

SOLCAN DANIELA 

 0230236200/ 0372892400 

 

8. Mecanic 
Î.I. BUCULEI TOADER 

 

BUCULEI TOADER 

0727567487 

 

9. Mecanic 
S.C. VAMAN SERVICE .SRL 

 

VAMAN CONSTANTIN 

0723829163 

 

10. Mecanic 
SC. ICA SERV .SRL 

 

CRACIUNESCU 

CONSTANTIN 

mailto:contact@pensiuneadordemunte.ro/%200744390365
mailto:pensiuneavranis@yahoo.com/%200744557980/%200230479229
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0744818484 

11. Mecanic 
SC. DOREL .SRL 

 

GIOSAN DOREL 

0722193558 

12. Mecanic 
SC. ICC PROD .SRL 

 

DAVID MARIA 

0729064126 

13. 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări pulice 

S.C. CALCARUL Pojorâta 
Ulian Ioan 

0743185165 

14. 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări pulice 

SC. BESTUCCO .SRL 

 

BETIUC CRISTIAN 

0722662062 

15. 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări pulice 

SC. BETINI BEST INSTAL.SRL 

 

BETIUC CORNEL 

0722521135 

16. 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări pulice 

S.C. MAGHEBO S.R.L. 

 

UNGUR FLORENTIN DANIEL 

0744268462/ 0230313690/ 

0230313690 

 

 

 

ANEXA 5 

 

 

Tendinţe de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic pe domenii de activitate în 

perioada 2010 – 2020 

 

 

 

PROGNOZE ALE CERERII AGREGATE - 

REGIUNEA NORD-EST 
Total 

Calificări specifice 

nivelului 4 de 

calificare 

Calificări specifice 

nivelului 3 de 

calificare 

Anul 

2011 1233891 160772 1073119 

2012 1228778 160101 1068677 

2013 1223317 159384 1063933 

2014 1201479 156518 1044961 

2015 1196855 155912 1040944 

2016 1190557 155085 1035472 

2017 1183698 154185 1029513 

2018 1176349 153221 1023128 

2019 1168566 152199 1016367 

2020 1160401 151128 1009274 

Ponderea din cererea pieţei muncii pentru calificări 

de nivel 3 şi 4 în 2017 

 
13% 87% 

Pondere nivel 4 pentru continuarea studiilor în 

învăţământ superior în 2017 (asigurarea benchmark 

european) 

 

27%  

Ponderi nivel 3 şi 4 în oferta educaţională a IPT - 

ieşiri în 2017 

 
40% 60% 

 

Judeţul Suceava 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

2013 

mailto:production@design-skills0729064126
mailto:maghebo_tehno@yahoo.com/%200744268462/%200230313690/%200230313690
mailto:maghebo_tehno@yahoo.com/%200744268462/%200230313690/%200230313690
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TOTAL 94515 100279 101602 99779 89411 87234 88767 88623 

Agricultură şi silvicultură 2945 2791 3005 2862 2559 2753 2996 2917 

Industrie 28836 28589 27369 24316 21441 21203 22489 21565 

Industrie extractivă 1775 1589 1639 1468 1293 1334 1301 1460 

Industrie prelucrătoare 23924 24282 23056 19254 16497 16368 17608 16938 

Energie electrică, termică, gaze, apă 3137 2718 2674 1652 1417 1331 1357 910 

Construcţii 5654 8709 8675 6951 5749 6381 6163 5878 

Servicii 55495 58612 60971 63273 59662 56897 52783 53541 

Comerţ 15626 16816 16901 20026 17135 16809 16861 16866 

Hoteluri şi restaurante 2770 2702 2861 3518 2440 2299 2281 2430 

Transport, depozitare, comunicaţii 4505 4978 5125 5519 5521 5342 4970 5298 

Intermedieri financiare 1440 1638 1648 1467 1367 1330 1326 1321 

Tranzacţii imobiliare 2481 2563 3254 2577 261 457 428 503 

Administraţie publică şi apărare 4402 5054 5452 5491 5177 4673 4768 4856 

Educaţie 12410 12495 12766 12600 11881 11454 11412 11459 

Sănătate şi asigurări sociale 8228 8675 9153 9601 9464 8175 7756 7722 

Altele 3633 3691 3811 2474 3143 2914 2981 3086 
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ANEXA 6 

 

Structura populaţiei şcolare cu nevoi speciale 

2018 – 2019 

 

 

 
Elevi cu 

parinţii 

divorţaţi 

 

Elevi 

navetişti 

Elevi care 

locuiesc 

singuri 

Elevi care 

locuiesc cu un 

pǎrinte 

Elevi care 

locuiesc cu alte 

persoane decât 

pǎrinţii 

Elevi 

orfani de 

un 

pǎrinte 

Elevi care 

locuiesc în 

gazdǎ sau 

internat 

Elevi care 

suferǎ de 

boli grave 

Elevi 

cǎsǎtoriţi 

sau cu copii 

Elevi cu ambii 

părinti placaţi 

în străinătate 

 

21 65 2 8 17 15 19 - - 2 

14,09% 43,6% 1,3% 5,36% 11,4% 10,06% 12,75% - - 1,3% 

 
 

Raportarea s-a facut la 149 elevi – cursuri de zi. 
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ANEXA 7 

Formare continuă a cadrelor didactice 

An şcolar 2019-2020 
 

Formare inţială 

 

Cadre 

 

 

Din care Obs 

Profesori Maiştri 

 

Total 

 

Calificate 

 

Necalif. 

 

Procent 

calificate 

Nr. 

Total 

prof. 

 

Nr 

calif. 

 

Nr. 

necalif. 

Procent 

prof. calif. 

Nr. 

Total 

maistr. 

Nr. 

maistr. 

Calif. 

Nr. 

maistr. 

necalif 

Procent 

maistr. 

calificate 

28 27 1 96,43% 26 25 1 3,57% 2 2 0 100%  

 

Nivel actual de calificare 

Nr.total cadre  

calificate 

Nr.cadr pe nivel de calificare Obs 

Abs in 

dom 

postului 

Debutant Def. Gr II Gr I A 2-a inst 

abs 

Abs curs 

postuniv 

Masterat 

în dom 

spec sau al 

educ 

Masterat 

înalte 

dom 

Doctorat 

în dom 

Doctorat 

în alte 

dom 

27 27 4 - 5 21 - 4 2 - - -  

 

Formare continuă 

 

 

Total 

cadre 

Nr cadrelor didactice participante la formarea continuă Obs 

 

Act 

metodice 

 

Sesiuni 

ştiinţifice 

Stagii de 

inf 

ştiinţif 

 

Cursuri de perf 

 

Def 

 

GrII 

 

Gr I 

 

Cursuri 

postuni

v 

 

Masterat 

 

Doctorat 

26 28 3 2 20 - 3 5 - - -  
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ANEXA 8 

 

Date geografice ale zonei Cîmpulung Moldovenesc 

 

 

Situat pe valea râului Moldova, în nordul ţării, şi cu o istorie care se pierde de-a lungul 

trecutului, oraşul Cîmpulung Moldovenesc şi-a căpătat faima de staţiune şi datorită munţilor din 

jurul său acoperiţi din plin de păduri. În nord, oraşul este străjuit de Obcinele Mestecaniş, Feredeu 

şi Obcina Mare. Deseori este folosit ca punct de plecare în vizitarea nordului Moldovei sau în 

drumeţii montane. 

Situat la 67 km de Suceava, la 45 km de Vatra Dornei, pe drumul european E 576, la 200 

km între Iaşi şi Cluj Napoca (DN17), şi aproape 500 km până la Bucureşti, ocupă o poziţie centrală 

în arealul Obcinelor şi pe axa de legatură între Moldova şi Transilvania, prin pasurile Mestecaniş şi 

Tihuta şi prin pasul Prislop către Maramureş. 

În apropiere, pe drumul spre Suceava, se întâlneşte şi localitatea Vama situată înainte de 

oraşul Gura Humorului (18 km)  având de o parte şi de alta Obcina Mare şi Obcina Feredeu. 

Mergând mai departe spre Suceava următoarea oprire este în oraşul Gura Humorului în apropierea 

căruia se află şi satele Voroneţ şi Mânăstirea Humorului. 

 

Colegii tehnice şi licee tehnologice 

 

Pe fondul climatului 

temperat-continental, 

caracteristic în general 

României, altitudinea medie 

la care este asezat municipiul 

Câmpulung Moldovenesc 

(630 m) şi pozitia lui în 

cadrul unei depresiuni 

intramontane îşi spun din plin 

cuvântul. Iernile sunt relativ 

lungi, bogate în zăpadă, dar 

nu excesiv de aspre, verile 

sunt răcoroase şi umede, 

temperaturile medii anuale 

scăzute, iar precipitaţiile 

bogate. Se resimte atât 

influenţa maselor de aer rece 

de origine alpină, cât şi a 

celor vestice, oceanice, mai frecvente vara. Influenţa maselor continentale estice şi polare este mai 

redusă, manifestându-se îndeosebi iarna.  

Anotimpul cu cele mai multe zile senine este toamna. 

Primăvara, vremea este foarte variabilă, datorită circulaţiei caracteristice şi nestatorniciei 

ciclonilor şi maselor de aer polare, atlantice sau de origine tropicală, care se înfruntă şi se 

înlocuiesc reciproc. 

Accesul este înlesnit şi prin magistrala feroviară nordică Suceava - Ilva Mică, electrificată 

şi în curs de dublare.  

Masivele Rarau şi Giumalău care-i sunt în preajmă, pot fi strabătute pe un drum ce porneşte 

de la Câmpulung prin valea Izvorului Alb, trece Rarăul, ajungând în Valea Bistriţei la Chiril, iar un 

altul pe la Pojorâta, pe Izvorul Giumalăului, ajungând în Valea Bistriţei la Zugreni. 
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ANEXA 9 

 

Structura pe nivel de pregătire şi pe profil în anul şcolar 2018 – 2019 

 

 

Nr. 

crt. 

Liceu tehnologic/ 

teoretic 

Domeniile de 

pregatire 

profilul la 

liceul 

tehnologic 

Clasa 
Nr. 

clase 
Calificarea profesională 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Liceu tehnologic 

Curs de zi 

Tehnic IX 0,5 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

XI 1 Tehnician proiectant CAD 

XII 1 Tehnician în instalaţii electrice 

XII 0.5 Tehnician instalator pentru construcţii 

XII 0.5 Tehnician proiectant CAD 

Servicii IX 0,5 Tehnician în turism 

X 1 Tehnician în turism 

XI 1 Tehnician în turism 

XII 1 Tehnician în turism 

2. Liceu tehnologic 

Curs de seral 

Tehnic IX 1 Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

X 1 Tehnician electrotehnică 

XII 1 Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii 

XIII 1 Tehnician în construcţii şi lucrări 

publice 

Servicii XI 1 Tehnician în turism 

3. Şcoala de maiştri Tehnic An 1 1 Maistru construcţii civile şi industriale 

An II 1 Maistru construcţii civile şi industriale 

4. Şcoală 

profesională 

Tehnic X 0,5 Mecanic auto 

X 0,5 Electromecanic utilaje şi instalaţii 

comerciale, electrocasnice şi din 

industria alimentară 

                                                                         Total 16 clase
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MACHETE 

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe, 

medii de rezidenţă 

 An şcolar   

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Total populaţie şcolară, din care: 750 612 533 508 517 484 500 478 446 446 410 394 

     -pe sexe 
masculin 481 411 365 358 368 348 358 332 311 315 276 210 

feminin 269 201 168 150 149 136 142 146 135 131 134 184 

  -după 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

Total din localitatea 

unde este situată 

şcoala 
344 247 205 183 171 149 

 

170 

 

176 

162    

Total din alte 

localităţi 
406 365 327 325 346 335 - - 

286    

Total din urban 15 11 1 7 14 26 170 176 -    

Total din  rural 391 354 327 318 332 309 330 302 286    

Total liceu teoretic, din care: 78 71 73 71 89 53 34 16 -    

    -pe sexe 

masculin 47 46 53 52 62 41 26 8 -    

                                                       

feminin 
31 25 20 19 27 12 8 8 

-    

  -după 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

 

din localitatea unde 

este situată şcoala 
39 30 30 24 32 15 10 8 

-    

Total din alte 

localităţi 
39 41 42 47 57 38 - - 

-    

Total din urban 2 1 1 - 2 4 10 8 -    

Total din  rural 37 40 42 47 55 34 24 8 -    

Total liceu tehnologic ruta directă,/zi 

din care: 
380 318 345 333 308 263 279 254 266 243 184 

149 

    -pe sexe 
masculin 222 200 223 235 219 185 191 174 184 164 110 88 

feminin                                                      158 118 122 98 89 78 88 80 82 79 74 61 

  -după din localitatea unde 186 143 143 111 89 77 94 88 100  -  
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mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

este situată şcoala 

Total din alte 

localităţi 
194 175 202 222 219 230 - - 166  - 

 

Total din urban 7 5 0 6 11 16 94 88 -  -  

Total din  rural 187 170 202 216 208 170 185  166  -  

Total în cl. IX şi X SAM, din care: 126 111 34 - - - 14 - -  -  

    -pe sexe 
masculin 88 84 25 - - - 9 - -  -  

                    feminin 38 27 9 - - - 5 - -  -  

  -după 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

 

 

din localitatea unde 

este situată şcoala 
47 32 4 - - - 6 - 

-  -  

Total din alte 

localităţi 
79 79 30 - - - - - -  - 

 

Total din urban 3 5 0 - - - 6 - -  -  

Total din  rural 76 74 30 - - - 8 - -  -  

Total în anul de completare, din 

care: 
48 24 44 26 - - 24 27 -  - 

 

    -pe sexe 

masculin 35 11 35 21 - - 24 26 -  -  

                                                       

feminin 
13 13 9 5 - - - 1 -  - 

 

  -după 

mediul de 

rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
14 10 14 2 - - 11 19 -  - 

 

Total din alte 

localităţi 
34 14 30 24 - - - - -  - 

 

Total din urban 0 0 0 - - - 11 8 -  -  

Total din  rural 34 14 30 24 - - 13  -  -  

Total în clasa a XII şi a XIII-a ruta 

progresivă, din care: 
79 118 88 48 44 15 - - -  - 

 

    -pe sexe 

masculin 89 70 29 34 36 13 - - -  -  

                                                       

feminin 
29 18 8 14 8 2 - - -  - 

 

  -după 

mediul de 

din localitatea unde 

este situată şcoala 
58 32 14 25 12 1 - - -  - 
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Total în învăţământul seral    30 76 93 23 181 139 130 135 

-pe sexe 
masculin    16 51 62 16 124 87 81 77 

feminin    14 25 31 7 57 52 49 58 

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde este 

situată şcoala 
   21 38 41 4 61 40   

Total din alte localităţi    9 38 52 19 120 99   

Total din urban    1 1 2 - - -   

Total din  rural    8 37 50 19 120 99   

Total în învăţământul frecventa redusa      26 34 -    

masculin      21 24 -    

                                                       feminin      5 10 -    

din localitatea unde este situată şcoala      7 10 -    

Total din alte localităţi      19 24 -    

Total din urban      - - -    

Total din  rural      19 24     

Total în învăţământul şcoală profesională 

clasa a X-a 
     17 14 - 

27   

masculin      9 9 - 25   

                                                       feminin      8 5 - 2   

din localitatea unde este situată şcoala      3 6 - 13   

Total din alte localităţi      14 8 - 14   

Total din urban      2 -  -   

Total din  rural      12 8  14   

Total în învăţământul stagiul de practica clasa 

a XI-a 
     

17 24 27 16   

masculin      17 24 26 15   

rezidenţă al 

elevilor  

Total din alte 

localităţi 
60 56 23 23 32 14 - - -  - 

 

Total din urban 3 0 0 - - - - - -  -  

Total din  rural 57 56 23 23 32 14  - -  -  
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                                                       feminin      - - 1 1   

din localitatea unde este situată şcoala      5 11 23 9   

Total din alte localităţi      12 13 4 7   

Total din urban      2 - - -   

Total din  rural      10 13 4 7   

Total şcoală postliceală          17 17 

Total şcoală de maiştrii          56 50 

Școală profesională           24 

 

NOTĂ: Situaţia şcolarizării în unitatea IPT se va realiza pentru fiecare formă de învăţământ: zi, seral, frecvenţă redusă, în tabele separate. 
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Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

                Anexa 

2.2 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava                 

                   

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 

- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, ZI - 

                            

Nr. 

crt. 

Denumirea unităţii 

de învăţământ 

Localitatea Mediul de 

rezidenţă 

(Urban/    

Rural) 

Unitate de 

învăţământ 

de stat / 

Unitate de 

învăţământ  

particular 

 Profilul Domeniul 

de pregătire 

Nivelul de 

calificare 

Calificarea 

profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-

2019 - ZI 

Nr. ordinului 

ministrului de 

Liceu - filieră tehnologică - ZI 

A
u

to
r
iz

a
r
e 

A
c
r
e
d

it
a

re
 Nr. clase Nr. elevi 

a  

IX-

a 

a  

X-

a 

a  

XI-

a 

a  

XII-

a 

a  

IX-a 

a  

X-a 

a  

XI-

a 

a  

XII-

a 

1 LICEUL 

TEHNOLOGIC NR. 
1 CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

urban de stat Servicii Turism şi 

alimentaţie 

4 Tehnician în 

turism 

0.5 1 1 1 15 21 22 23   Legea 

nr. 
87/2006 

2 LICEUL 
TEHNOLOGIC NR. 

1 CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Mecanică 4 Tehnician 
mecanic 

pentru 

întreţinere şi 
reparaţii 

0.5       11         Legea 
nr. 

87/2006 

3 LICEUL 

TEHNOLOGIC NR. 
1 CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Mecanică 4 Tehnician 

proiectant 
CAD 

    1 0.5     21 12   Legea 

nr. 
87/2006 

4 LICEUL 

TEHNOLOGIC NR. 
1 CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Construcţii, 

instalaţii şi 
lucrări 

publice 

4 Tehnician 

instalator 
pentru 

construcţii 

      0.5       12   Legea 

nr. 
87/2006 

5 LICEUL 
TEHNOLOGIC NR. 

1 CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Electric 4 Tehnician în 
instalaţii 

electrice 

      1       17   Legea 
nr. 

87/2006 

TOTAL 1 1 2 3 26 21 43 64     
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Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

                  Anexa 

2.3 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava                   

                     

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 

- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ, SERAL - 

                     

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Localitatea  Mediul 

de 

rezidenţă 

(Urban /     

Rural) 

Unitate de 

învăţământ 

de stat / 

Unitate de 

învăţământ  

particular 

Profilul Domeniul 

de 

pregătire 

Nivelul 

de 

calificare 

Calificarea  

profesională  

Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019 - SERAL Nr. ordinului 

ministrului de 

Nr. clase Nr. elevi 

A
u

to
r
iz

a
r
e 

A
c
r
e
d

it
a

re
 

a  

IX-

a 

a  

X-

a 

a  

XI-

a 

a  

XII-

a 

a  

XIII-

a 

a  

IX-

a 

a  

X-

a 

a  

XI-

a  

a  

XII-

a 

a  

XIII-

a 

1 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR. 1 
CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 
publice 

4 Tehnician în 

construcţii şi 

lucrări 
publice 

1       1 37       30 

  

Legea 

nr. 

87/2006 

2 LICEUL 
TEHNOLOGIC 

NR. 1 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Electric 4 Tehnician 
electrotehnist 

  1         30       

  

Legea 
nr. 

87/2006 

3 LICEUL 

TEHNOLOGIC 
NR. 1 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

urban de stat Servicii Turism şi 

alimentaţie 

4 Tehnician în 

turism 
    1         25     

  

Legea 

nr. 
87/2006 

4 LICEUL 
TEHNOLOGIC 

NR. 1 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

urban de stat Tehnic Mecanică 4 Tehnician 
mecanic 

pentru 

întreţinere şi 
reparaţii 

      1         15   

  

Legea 
nr. 

87/2006 

TOTAL 1 1 1 1 1 37 30 25 15 30 
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Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

               Anexa 

2.5 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava               

                 

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 

- ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL și ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL - 

                 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Localitatea Mediul 

de 

rezidenţă 

(Urban/    

Rural) 

Unitate de 

învăţământ 

de stat / 

Unitate de 

învăţământ  

particular 

Domeniul de 

pregătire 

Calificarea  

profesională  

Forma de 

organizare 

(învăţământ 

profesional/ 

învăţământ 

dual) 

Operatori 

economici la care 

se derulează 

instruirea practică 

(se va menţiona în 

paranteză nr. de 

elevi pentru care 

au încheiate 

contracte de 

pregătire practică) 

Învățământ profesioanal/  

Învăţământ dual 

Nr. ordinului 

ministrului de 

Nr. clase Nr. elevi  

A
u

to
r
iz

a
r
e 

A
c
r
e
d

it
a

re
 

a 

IX-

a 

a 

X-a 

a 

XI-

a 

a 

IX-

a 

a 

X-a 

a 

XI-

a 

1 LICEUL 
TEHNOLOGIC 

NR. 1 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC 

urban de stat Mecanică Mecanic auto înv. 
profesional 

SC DANISOL SRL                       
(9 contracte);                                  

II BUCULEI 

TOADER                  
(6 contracte);            

S.C.MAGHEBO                             

(7 contracte); 
DACIA SERVICE 

AUTOMOBILE 

S.A. (7 contracte) 

1 0.5   16 13     Legea 
nr. 

87/2006 

2 LICEUL 

TEHNOLOGIC 

NR. 1 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

urban de stat Electromecanică Electromecanic 

utilaje şi instalaţii 

comerciale, 

electrocasnice şi 

din industria 

alimentară 

înv. 

profesional 

SCM DEIA (5 

contracte);              

SC VAMAN 

SERVICE SRL            

(2 contracte); S.C. 

AYADA STYLE (2 
contracte); SC 

DANISOL SRL (1 

contract) 

  0.5     10     Legea 

nr. 

87/2006 
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Ministerul Educaţiei 

Naţionale 

                   Anex

a 2.7 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava                    

                      

SITUAŢIA ŞCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC DE STAT ŞI PARTICULAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 

- ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL DE STAT - 

                      

Nr

. 

crt

. 

Denumirea 

unităţii de 

învăţământ 

Localitatea Mediul 

de 

rezidenţ

ă 

(Urban/    

Rural) 

Buget

/ taxă 

Zi/ 

sera

l    

 Domeniul 

de 

pregătire 

Calificarea 

profesional

ă 

Nr. clase şi număr elevi - înscrişi în învăţământul postliceal în anul şcolar 2018-2019 Nr. ordinului 

ministrului de 

Şcoală postliceală  Şcoală de maiştri 

A
u

to
r
iz

a
r
e 

A
c
r
e
d

it
a

re
 

Nr de clase Nr de elevi Nr de clase Nr de elevi 

anu

l I 

anu

l II 

anu

l III 

anu

l I 

anu

l II 

anu

l III 

anu

l I 

anu

l II 

anu

l III 

anu

l I 

anu

l II 

anu

l III 

1 LICEUL 

TEHNOLOGIC 
NR. 1 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENESC 

CÂMPULUNG 

MOLDOVENES
C 

urban buget seral Construcţii

, instalaţii 

și lucrări 
publice 

Maistru 

construcţii 
civile, 

industriale 

şi agricole 

            1 1   20 22   Hotătârea 

Consiliului 
ARACIP nr. 

6/28.08.201

5 
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Date demografice 

 

Evoluţia previzionată pentru absolvenţilor de clasa a VIII –a 
 

Judeţ, Localitate 
ANUL      

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judetul Suceava            

Localitatea 

Cîmpulung 

Mold. 

Nr. 2 30 30 20 19 33 31 22 26 20 24 20 

Nr. 3 129 135 117 114 102 99 112 90 75 68 79 

Nr. 4 67 31 33 49 61 52 46 50 43 39 35 

Izvoarele Sucevei 10 13 19 23 18 16 18 21 19 23 18 

Brodina de Sus 16 17 17 14 18 19 17 18 14 20 14 

Vama 45 64 63 52 64 53 66 57 54 34 44 

Moldova Sulita 20 20 20 19 26 21 25 23 19 22 20 

Frumosu  38 36 40 48 56 40 38 42 30 32 30 

Moldovita  46 38 52 50 52 57 41 42 42 37 40 

Argel  19 14 23 15 12 16 16 11 17 16 15 

Brodina 20 40 33 37 47 31 41 - - - 49 

Brodina de Jos 8 - - - - - - - - - - 

Breaza  10 7 14 21 20 11 12 23 19 21 20 

Fundu Moldovei 60 49 53 48 54 46 34 38 35 37 34 

Vatra Moldoviței       61 62   - 

Sadova       20 24   18 

Pojorata           16 

 
 

A10.3. Cauzele pierderilor înregistrate 
Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă la sfârşitul anului şcolar 2018 – 2019 
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Criteriul 

Total 

pierderi* 

(nr. elevi) 

Cauze Pierderi pe cauze       

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI 

IN LICEU 

TEHNOLOGIC 

42 Abandon şcolar - 

Repetenţie 16 

Transfer în altă unitate de învăţământ 6 

Alte situaţii**/ străinate/exmatr./retraşi 5 

Total la profilul 

tehnic 

11 Abandon şcolar - 

Repetenţie 10 

Transfer în altă unitate de învăţământ 3 

Alte situaţii** /retraşi/exmatriculaţi 1 

Total la profilul 

servicii 

31 Abandon şcolar - 

Repetenţie 6 

Transfer în altă unitate de învăţământ 3 

Alte situaţii**/străinate/exmatr./retraşi 4 

 
 

 Tehnic Servicii TOTAL 

Veniţi în unitate 10 4 14 

Înscrişi 191 116 307 

Promovaţi 161 130 291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL* SERVICII 
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Clasa 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR  

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
2017-

2018 

2018-

2019 

a IX-a Total şcoală 
96,87% 95,65% 93,33% 80% 96,55% 

 
90% 

84,8% 92,8% 79,63 % 81,48% 93,33% 

masculin 100% 100,00% 83,33% 100% 96.55 91% 93,3% 69,2% 47,06 % 87,50% 42,25% 

feminin 100% 92,85% 95,83% 72,22% 100 89% 77,7% 94,4% 97,22 % 78,95% 57,15% 

urban** 92,30% 88,88% 91,66% 80,00% 100 90%    - - 

rural** 100% 100,00% 94,44% 80,00% 96.55 90%    - - 

a X-a Total şcoală 100% 96,55% 90,32% 83,33% 85,18% 92% 75% 88,8% 100 % 89,36% 95% 

masculin 100% 90,00% 88,88% 80,00% 90% 86% 34,04% 91,6% 100 % 77,78% 31,57% 

feminin 100% 100% 90,9% 80,00% 87,5% 94% 85,3% 86,6% 100 % 92,10% 68,43% 

urban** 100% 100% 83,33% 84,61% 100% 92%   - -  

rural** 100% 94,44% 94,73% 82,35% 88,88% 92%   - -  

a XI-a  Total şcoală 100% 90,62% 100% 100% 100% 100% 77,4% 90,3% 100 % 100% 94,82% 

masculin 100% 85,71% 100% 100% 100% 100% 80% 82,3% 100 % 100% 32,72% 

feminin 100% 92,00% 100% 100% 100% 100% 76,1% 94,2% 100 % 100% 67,28% 

urban** 100% 100% 100% 100% 100% 100%    - - 

rural** 100% 80,00% 100% 100% 100% 100%    - - 

a XII - a Total şcoală  96,55% 100% 100% 100% 92% 88,8% 95,8% 95,8 % 100% 91,30% 

masculin  100% 100% 100% 100% 83% 80% 100% 93,33 % 100% 28,57% 

feminin  94,73% 100% 100% 100% 95% 92,3% 93,3% 96,97 % 100% 71,43% 

urban**  92,85% 100% 100% 100% 92%    - - 

rural**  100% 100% 100% 100% 92%    - - 

a XIII - a Total şcoală          94,44% - 

 masculin          85,71% - 

 feminin          100% - 

RATA DE PROMOVAE LA LICEU, PROFILUL* TEHNIC 
 

 

 

Clasa  

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR   

2008 - 

2009 

2009 - 

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
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a IX-a Total şcoală 
94,02% 84,44% 69,01% 69,35% 56,16% 

 
71% 

49,1% 37,7 % 83,33% 68,42% 87,01% 

masculin 94,54% 94,11% 73,13% 69,35% 76,92% 74% 36,1% 69,6 % 83,33% 56% 53,73% 

feminin 91,66% 54,54% - - 33% - 92,8% 62,5 % - 92,31% 46,27% 

urban** 95,65% 83,33% 72,72% 86,66% 77,77% 71%    - - 

rural** 91,17% 85,18% 55,93% 63,82% 40% 71%    - - 

a X-a Total şcoală 
97,36% 97,05% 88,23% 92,3% 85,71% 89% 88,6% 69,3 % 87,84% 95,83% 94,54% 

masculin 100% 96,49% 88,88% 92,3% 85,71% 89% 91,6% 71,4 % 72,88% 95,83% 73,07% 

feminin 100% 100% 83,33% - - 100% 60% 64,2 % 93,33% - 26,93% 

urban** 100,00
% 

100% 80% 95,00% 100% 89%    - - 

rural** 94,11% 95,12% 93,54% 90,62% 85,71% 89%    - - 

a XI-a  Total şcoală 
98,38% 83,33% 100% 100% 86,04% 100% 84,8% 67,08 % 82,97% 88,89% 85% 

masculin 97,95% 80,00% 100% 100% 86,04% 100% 84,8% 70 % 80,56% 88,24% 100% 

feminin 100% 100% 100% 100% -  - 44,4 % 90,91% 91,67% - 

urban** 100% 100% 100% 100% 100% 100%    - - 

rural** 96,00% 85,71% 100% 100% 90,90% 100%    - - 

a XII - a Total şcoală 
99,04% 96,77% 100% 100% 97,72% 60% 61,8% 80,9 % 93,10% 100% 98,24% 

masculin 100% 95,91% 100% 100% 97,42% 59% 62,5% 80,7 % 90,57% 100% 80,35% 

feminin 100% 100,00% 100% 100% 100%  58,8% 81,8 % 88,89% 100% 19,65% 

urban** 100% 97,22% 100% 100% 90% 60%    - - 

rural** 100% 96,15% 100% 100% 86,95% 60%    - - 

a XIII- a Total şcoală       43,3% 64,7 % 93,10% 86,67% 86,20 

masculin       41,6% 61,5 % 95% 66,67% 64% 

feminin       50% 75 % 88,89% 100% 36% 

urban**          - - 

rural**          - - 

a XIV- a Total şcoală       56,2%   - - 
masculin       50%   - - 
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feminin       75%   - - 
urban**          - - 
rural**          - - 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  AL ŞCOLII – LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

 

 

 
152 

 

EVOLUŢIA REZULATELOR LA  

EXAMENUL DE BACALAUREAT A ABSOLVENŢILOR DE LICEU 
        

        

Criteriul ANUL ŞCOLAR   

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolvenţi 

 Total 
absolvenţi, din 

care : 
134 205 162 106 101 118 

 
75 

 
56 

57 93 98 
 

89 

Pe sexe 
 masculin 63 115 111 66 67 72 14 40 40 62 60 57 

 feminin                81 90 51 40 34 46 61 16 17 31 38 32 

După mediul 
de rezidenţă 
al elevilor  

 din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

76 117  42 44 51 36    - 
 

 
din alte 
localităţi, din 
care: 

57 88  64 57 67 39    - 

 

 urban 6 3  2 - 3     -  

 rural 51 85  62 57 64 39    -  

Promovaţi 
la examenul 
de 
bacalaureat 

 Total 
absolvenţi 
promovaţi, din 
care : 

132 198 159 78 83 69 14 15 10 6 13 

 
12 

Pe sexe 
 masculin 62 113 108 41 51 34 13 11 6 5 5 5 

 
feminin                  80 85 51 37 32 35 1 4 4 1 8 7 

După mediul 
de rezidenţă 
al elevilor  

 din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

75 115 - 30 37 25 6    - 

 

 din alte 
localităţi, 
din care: 

56 83  45 46 44 

 
        8 

     

 urban 6 2  1 - 3       
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA 

 
rural 50 81  44 46 41 8      

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
bacalaureat 

 Total 
absolvenţi 
promovaţi, din 
care : 

98,50% 98,26% 98,14% 73,58% 82,17% 58,47% 

 
22% 

  

7 % 13,27% 13,48% 

Pe sexe 

 masculin 98,41% 94,78% 97,29% 62,12% 76,12% 47,22% 23%   8,06 % 8,33% 64,04% 

                  
feminin 

98,76% 98,29% 100% 92,50% 94,11% 76,08% 
8%   

3 % 21,05% 35,96% 

După mediul 
de rezidenţă 
al elevilor  

 din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

98,68% 95,72%  71,42% 84,09% 49% 43% 

   

- 

 

 din alte 
localităţi, 
din care: 

98,24% 94,31%  70,31% 80,70% 65,67% 57% 
   

- 
 

 urban 100% 66,66%  50% - 100%     -  

                         
rural 

98,03% 95,29%  70,96% 80,70% 64% 
57%    

- 
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EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

 

         

Criteriul 

  

2006 - 
2007 

2007 - 
2008 

2008 - 
2009 

2009 - 
2010 

2010 - 
2011 

2011 - 
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

-E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, 
din care : 

134 175 139 106 101 78 62 65 56 57 93 98 
89 

Pe sexe 
masculin 63 102 95 66 67 52 52 42 40 40 62 60 57 

                 
feminin 

81 73 44 40 34 26 10 23 16 17 31 38 
32 

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

76 99 71 42 44 29 29     - 

 

din alte 
localităţi, 
din care: 

57 76 68 64 57 49 
 
 

33 
    - 

 

urban 6 3 - 2 - 3      -  

                        
rural 

51 73 68 62 57 46 33     - 
 

Promovaţi 
la examenul 
de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care 
: 

131 153 137 106 100 77 62 46 43 42 59 51 

 
70 

Pe sexe 

masculin 61 96 93 66 66 51 52 29 27 28 37 27 49 

                 
feminin 

80 57 44 40 34 10 10 17 16 14 22 24 
 

21 

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

74 88 70 42 44 29 

 
 

29 
 
 

    - 
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din alte 
localităţi, 
din care: 

55 65 67 64 56 33 
 

33 
    - 

 

urban 6 2 - 2 - 3      -  

                        
rural 

50 63 67 62 56 36 
 

33 
    - 

 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care: 

97,76% 87,42% 98,56% 100% 100% 98,71% 
 

100 
   63,44 % 52,04% 

 
78,65% 

Pe sexe 

masculin 96,82% 94,11% 97,89% 100% 100% 98%     59,68 % 45% 55,05% 

                 
feminin 

98,76% 78,08% 100% 100% 98,50%% 100% 
 
 
 

   70,97 % 63,16% 23,59% 

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

97,36% 88,88% 98,59% 100% 100% 96,55%      - 

 

din alte 
localităţi, 
din care: 

96,49% 85,52% 98,52% 100% 98,24% 100%      - 

 

urban 100% 66,66% - 100% - 100%      -  

                        
rural 

96,03% 86,30% 98,52% 100% 98,24% 100%      - 
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Număr elevi / cadru didactic 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

învăţământ 

2007 - 

2008 

2008 - 

2009 

2009 -     

2010 

2010 - 

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Preşcolar         13,32 12,37 12,50 12,25 

Primar             

Gimnazial             

Liceal 10,37 12,33 13,68 15,35 15,05 16,03 17,03 15.2 - 14,03 14,04 15,38 

Profesional şi 

tehnic 
13,50 10,81 16,42 16,25 15,05 16,03 17,03 15.2 14,12 - 9,49 7,63 

Postliceal         - - 29,82  

Şcoală de 

maiştri 
      

 
5.4 24,77 21,35 22,94 21,42 
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A10.8. Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2017– 2018 (situaţia la data de 30.X.2019) 

 

 

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, 

rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...) 

Nivelul de 

calificare  

Domeniul de 

pregătire  / 

Profilul la 

lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 

(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 

studiile 
Angajaţi 

Propria 

afacere 

(inclusiv ca 

persoană 

fizică 

autorizată 

sau ca 

producător 

agricol)  

Înregistraţi 

în şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie de 

şomaj, 

neînregistraţi 

în evidenţele 

AJOFM  (dar 

care nu sunt 

angajaţi, nu 

au venituri şi 

se află în 

căutarea unui 

loc de muncă) 

Alte 

situaţii 

Observaţii 

(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

alte situaţii, 

etc.) 

Liceu 

tehnologoic 

(niv.4) 
Tehnic 

Tehnician 

proiectant CAD 
12 1 1 - 6 - 

4 plecaţi 

în 

străinătate 
 

Tehnician 

instalator pentru 

construcţii 

12 2 1 - 4 - 
5 plecaţi 

în 

străinătate 

Sevicii Tehnician în turism 23 4 2 - 7 5 
5  plecaţi 

în 

străinătate 

 

  
Tehnician în 

instalaţii electrice 
17 3 6  5  

3  plecaţi 

în 

străinătate 

 

TOTAL pentru nivelul 4 64 10 10 - 22 5 17  


