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CAPITOLUL I 

CONTEXT 

 

I.1. Cultura organizaţiei 

 

Întreaga viaţă organizaţională este influenţată prin cultura organizaţională 

a acesteia. Ansamblul atitudinilor, comportamentelor  adoptate în cadrul  organizaţiei 

sunt rodul culturii organizaţinale, încetăţenite şi preluate de-a lungul timpului de către 

resursele umane ale acesteia.  

Astfel, din necesitatea identificării punctelor nevralgice ale organizaţiei şi 

identificarea măsurilor de corectare a acestora, precum şi din nevoia cunoaşterii 

punctelor forte şi perfectarea diverselor politici şi strategii utilizate, se apelează  din 

ce în ce mai mult la analiza culturii organizaţionale.1 

Trebuie subliniat în mod special interesul său pentru, înţelegerea aspectelor 

umane şi organizaţionale ale managementului.2 În acest context putem face şi o 

distinctie între cultură, văzută ca un concept foarte larg – mentalitatea fiind o 

componentă a acesteia –, şi cultura organizaţională. Cultura reprezintă ansamblul de 

valori care condiţionează comportamentele şi atitudinile acceptabile sau nu ale 

membrilor unei societăţi.  

 

“Dacă noţiunea de cultură3 este abordată la un nivel mai profund şi în acelaşi 

timp mai puţin vizibil, constatăm că ea se referă la valori care sunt impărtăşite de 

oameni într-un grup şi care tind să persiste peste timp chiar şi atunci când numărul de 

membrii se schimbă.” 

Cultura, ca şi concept ar fi de mai mare ajutor, dacă ne-ar determina să 

inţelegem mai bine, aspectele ascunse şi complexe ale vieţii de grup, în cadrul 

organizaţiei şi nu putem obţine aceste clarificări folosind definiţii superficiale.4 

                                                           
1Adaptare dupa  Nastase, Marian, “Cultura organizationala si manageriala”, Bucuresti, Editura ASE, 2004, p.49-

50 
2 Olaru,  A., “Cultura organizationala”,  Galati, Ed. Academica, 2003, p.14 
3 Kotler, John, P.,; Heskett,  James: “Corporate Culture and Performance”, New York, 1990 
4 Schein, Edgar, H., “Organizational Culture and Leadership” , San Francisco Ed. Jossey-Bass, 1985, p.8 
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Cultura organizaţională face referire la un ansamblu de valori organizaţionale, 

norme de comportament, simboluri, mituri, istorioare, ritualuri, ceremonii, tabuuri 

preluate în mod raţional - ca norme şi reguli de bază -, dar şi în mod emoţional, dacă 

facem referire la diverse sentimente, emoţii, atitudini pe care staful unei organizaţii le 

poate avea faţă de trecut impresionant - sau nu - al instituţiei sau faţă de anumite 

figuri celebre din istoria organizaţiei care au marcat într-un fel sau altul evoluţia şi 

rezultatele acesteia. 

 

 

 

Influenţa culturii asupra comportamentului şi influenţa comportamentului 

asupra culturii în organizaţie5 

 

În funcţie de gradul de familiarizare a personalului instituţiei cu variabilele 

culturii organizaţionale, este posibil ca modalităţile acesteia de manifestare să nu fie 

foarte vizibile, datorită perceperii lor într-un plan mai mult subconştient, decât 

conştient, făcând parte din comportamentul zilnic al angajaţilor. 

                                                           
5 Adaptare dupa Adler, Nancy, Allison Gundersen,  International Dimensions of Organizational Behavior, Editia 

5, Thomson South-Western, 2008, p.19 

CULTURĂ 

COMPORTAMENT VALORI 

ATITUDINI 
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Cultura naţională îşi pune amprenta asupra culturii organizaţionale, astfel 

încât forma acesteia de manifestare pare mult mai pregnantă şi vizibilă în cadrul unor 

organizaţii multinaţionale. Imersiunea într-o altă cultură este un fenomen foarte intens 

şi care poate declanşa o nelinişte majoră  pentru un individ sau un grup, pe măsură ce 

încearcă să înţeleagă noul context şi să-i descopere semnificaţiile.  

De aceea pentru manageri sau alte categorii de personal ce sunt expatriaţi şi 

sunt nevoiţi să-şi desfăşoare activitatea o perioadă mai mare de timp într-un mediu 

cultural diferit, de cel din care provine este imperios necesară, o pregătire în domeniul 

culturii naţionale şi organizaţionale corespunzătoare noii locaţii unde vor acţiona.6   

Cultura organizaţională, se transmite asupra proceselor ce trebuie înfăptuite, 

atât pe termen lung cât şi pe termen scurt, astfel:7  

 Pe termen lung, cultura organizaţională presupune o dinamică de 

integrare şi adaptare a membrilor organizaţiei, priviţi în 

interdependenţele lor, dar şi o adaptare şi o reglare a relaţiilor cu mediul 

extern al acesteia. 

 Pe termen scurt, cultura organizaţională, dă posibilitatea resurselor 

umane ale organizaţiei, să acţioneze corect, într-un anume cadru perfect 

delimitat şi conturat astfel încât să denote o înţelegere a conjuncturilor în 

care acţionează, în mod “corespunzător”. 

 

Cultura organizaţională este o combinaţie de elemente umane conştiente şi 

inconştiente, raţionale şi iraţionale, de grup şi individuale între care se derulează 

complexe şi fluide interinfluenţări, cu un impact major asupra funcţionalităţii şi 

performanţelor sistemului respectiv. Perceperea culturii organizaţionale în toată 

complexitatea să reprezintă premisa introducerii managementului resurselor umane 

performant la nivelul organizaţiilor indiferent de natura şi dimensiunea lor.8 

Cultura organizaţională supravieţuieşte chiar şi atunci când o parte din 

membrii organizaţiei dispar. Este foarte greu de schimbat, datorită stabilităţii în timp 

                                                           
6 Nastase, Marian, op.cit.., p.51 
7 Olaru, A., op. cit., 41-46 
8 Nicolescu, O., Fundamentele managementului organizaţiei,  Curs ID, Editura ASE, Bucuresti, 2011 
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a valorilor ce caracterizează  membrii grupurilor, organizaţiei, ceea ce le conferă sens, 

semnificaţii şi atitudini previzibile.9 

   

Interesul faţă de cultura organizaţională poate îmbrăca forma unei recunoaşteri 

a importanţei ce revine managementului strategic al resurselor umane, în cadrul 

unei organizaţii. Sub această formă cultura organizaţională poate fi vazută ca un mod 

necesar, folositor şi interesant de a prezenta, descrie, caracteristicile şi atitudinile, 

comune tuturor angajaţilor vis-a-vis de anumite modele de comportare, valori şi 

credinţe.10 

 

Când vorbim de atitudinea faţă de muncă, este necesar să avem în vedere 

două aspecte extrem de importante: aspectul individual şi aspectul social. La nivel 

individual putem vorbi de o atitudine faţă de muncă, în timp ce, la nivelul unei societăţi 

putem vorbi de o anume mentalitate faţă de muncă.  

La ce se referă de fapt termenul de atitudine? În general, noţiunea de 

atitudine este asociată cu sentimentul pozitiv sau negativ, favorabil sau defavorabil 

faţă de ceva sau cineva anume. Atunci când spunem că nu ne place atitudinea unei 

persoane, nu ne place de fapt modul în care aceasta gândeşte sau se comportă într-o 

anumită situaţie. 

Atitudinea este credinţa, sentimentul, predispoziţia stabilă pe care cineva le 

încearcă privitor la o persoană, un grup, o idee, o situaţie sau un obiect. Atitudinea, 

are la bază trei factori esenţiali şi anume:  

 Factorul cognitiv desemnat prin opiniile, credinţele unei persoane vis-a-vis de 

anumite subiecte de interes, probleme de studiu; 

 Factorul afectiv scoate în evidenţă emoţiile, sentimentele sau alte stări de spirit 

asociate ideii conturate prin factorul cognitiv;   

 Factorul comportamental, intenţia sau predispoziţia acelei persoane de a încerca 

să depună efort pentru acceptarea unor idei, probleme de interes.  

 

 

                                                           
9 Adaptare dupa Schein, Edgar, H., op. cit., p.14,  20 
10 Adaptare dupa Olaru, A. op. cit. p.126 
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 Pentru a menţine un sistem de valori, în cadrul organizaţiei avute în vedere în 

momentul de faţă, LICEUL TEORETIC “SFÂNTA MARIA”, din punct de vedere 

social, se impune ca grupul, respectiv să dezvolte un complex de norme de 

comportament care să orienteze acţiunile membrilor săi. Aceste norme prefigurează  

atitudinile şi comportamentele aşteptate din partea angajaţilor, atât în interiorul cât şi 

în exteriorul organizaţiei, precum şi recompensele sau sancţiunile, generate de 

respectarea sau încălcarea lor.11 

 

 

 

Valori, credinţe, aşteptări  reprezentative Liceului Teoretic “Sfânta Maria” 

 

Astfel, putem afirma că atitudinea faţă de muncă a angajaţilor şi mai ales faţă 

de locul de muncă – în termeni de obiective, proiecte, rezultate, colaboratori, relaţii – 

faţă de organizaţie în ansamblul său, constituie o variabilă complexă, care depinde 

atât de climatul organizaţional – o conjunctură dată – cât mai ales de cultura 

organizaţională acumulată în timp.    

 

                                                           
11 Nastase, Marian, op.cit., p.67 
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Factori la baza interrelaţionării în cadrul Liceului Teoretic “Sfânta Maria”: 

 

 Motivaţia şi factorii de influenţă ai acesteia; 

 Gradul de satisfacţie în muncă; 

 Factori de influenţă a randamentului în muncă (spre exemplu 

libertatea de acţiune); 

 Colaborarea şi interdependenţa dintre angajaţi, muncă în 

echipă; 

 Atitudinea la locul de muncă; 

 Gradul de comunicare; 

 Mediul de lucru 
 

 

 

Figura următoare reflectă o mică parte a cumulului de valori, credinţe, aşteptări, 

aspiraţii, comportamente ale organizaţiei noastre: 
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Orice organizaţie trebuie să se străduiască să crească satisfacţia în 

muncă” şi “orice organizaţie trebuie să construiască o echipă adevarată prin 

eforturi individuale, concentrate într-un efort comun”, pentru că “Ceea ce 

contează mai mult pentru întreţinerea unui mediu de lucru echilibrat sunt 

relaţiile armonioase între colegi” şi succesele unităţii depind în mare parte de 

munca în echipă. 

 Putem concluziona că fixarea unor obiective clar definite, realiste, pe 

termen scurt şi mediu ar putea contribui în mai mare măsură la creşterea 

eficacităţii activităţilor întreprinse. 

 

 

I.2. Viziunea şcolii 

 

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” Galaţi este locul unde sunt promovate spiritul de 

iniţiativă şi creativitatea pentru a asigura o interfaţă sigură şi dinamică între elev, 

comunitate şi piaţa muncii. 

Şcoala noastră este un cadru complex, un sistem într-o continuă transformare 

şi interacţiune cu mediul socio-economic în care toată lumea învaţă.  

Tot ceea ce vom face urmăreşte ca şcoala să fie capabilă să înarmeze elevul 

cu experienţe şi cunoştinţe necesare împlinirii sale în plan profesional şi personal. 
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I.3. Scopul/ misiunea şcolii 

 

Şcoala noastră, naţională şi europeană, plasează tinerii în centrul educaţiei 

active prin care devin parteneri la propria devenire bazată pe spirit critic şi estetic, 

responsabilitate în luarea deciziilor, integrare în societate, realizarea propriei afaceri. 

În şcoala noastră tinerii dobândesc competenţe la nivelul Standardelor de 

Pregătire Profesională europeană în domeniul tehnicii vestimentaţiei, dar şi atestate în 

informatică şi limbi străine, urmărindu-se nevoile reale şi diverse ale acestora. 

Exigenţa, rigoarea, creativitatea, evlavia, spiritul civic, responsabilitatea sunt 

valorile care stau la baza platformei educaţionale din şcoala noastră, o şcoală 

dinamică în acord cu lumea în care trăim. 

La finalizarea liceului, tinerii trebuie să fie capabili să înţeleagă lumea din jur, 

să se implice în propria formare, să aibă o atitudine pozitivă faţă de toate problemele 

cu care se confruntă, fiind în acelaşi timp toleranţi cu semenii lor. 

 

I.4. Profilul actual al şcolii 

 

I.4.1. Cadrul geografic şi cultural 

Prin poziţia sa geografică, unitatea noastră şcolară, aflată în municipiul Galaţi, 

deserveşte o populaţie şcolară aflată pe o rază de aproape 40 km spre nordul 

judeţului, cel mai apropiat liceu cu cadre didactice calificate în domeniul industriei 

textile, situându-se în comuna Pechea, la 35 km de Galaţi. De asemenea, la Liceul 

Teoretic „Sfânta Maria” învaţă şi elevi din judeţul Tulcea, din localităţile riverane. 
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I.4.2. Scurt istoric al liceului 

Peste patruzeci de ani de existenţă în peisajul şcolar gălăţean, a făcut din liceul 

nostru un nume de rezonanţă la care au contribuit, în măsură egală, elevi, profesori, 

părinţi şi comunitatea locală. 

Înfiinţat în 1965, într-un cartier cu populaţie tânără, Ţiglina II, Liceul Teoretic 

nr.7 (cu clasele I-XII) şi-a câştigat repede renumele. Modificările din sistemul de 

învăţământ la nivel local şi naţional au produs metamorfoze diverse, astfel din Liceul 

Teoretic nr.7 a devenit, pe rând, Liceul nr.10, Grupul Şcolar de Industrie Uşoară, din 

1995, Grupul Şcolar „Sfânta Maria”, iar din anul şcolar 2012-2013, Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria”. 

 

 

 

 

I.4.3. Specificul liceului 

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” asigură elevilor dobândirea competenţelor 

profesionale în calificări specifice industriei textile: 

 Tehnician în industria textilă, prin liceu tehnologic, curs zi şi seral 

 Tehnician designer vestimentar, prin liceu tehnologic, curs zi 

Deşi pe parcursul anilor unitatea noastră şcolară a şcolarizat elevi în mai multe 

calificări din industria textilă, datorită schimbărilor petrecute în industria textilă din 

municipiul Galaţi, anume dispariţia sau diminuarea ponderii unităţilor economice cu 

profil filatură, ţesătorie sau finisaj, treptat aceste calificări au fost eliminate din oferta 

educaţională astfel încât în prezent singurele calificări prezente sunt cele specifice 

domeniului confecţii textile. 
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Pe lângă filiera tehnologică, Liceul Teoretic „Sfânta Maria” şcolarizează elevi la 

specializări din filiera teoretică: 

▪ Matematică-informatică 

▪ Ştiinţe ale naturii 

▪ Filologie 

 

În prezent (anul şcolar 2012-2013) unitatea şcolară cuprinde: 

▪ 24 săli de clasă 

▪ 1 laborator de fizică 

▪ 1 laborator de chimie 

▪ 1 laborator de biologie 

▪ 2 laboratoare de informatică 

▪ 1 sală de sport 

▪ 1 teren de sport 

▪ 2 ateliere şcoală 

 

Spaţii auxiliare: 

 bibliotecă 

 secretariat, contabilitate 

 cabinet psiholog şcolar 

 cabinet medical 

 arhivă 

 atelier întreţinere 

 

Structura personalului în anul şcolar 2011-2012: 

Personal didactic 

 

 62 

Doctorat 1 

Gradul didactic I 37 

Gradul didactic II 13 

Definitiv    9 

Debutant  2 

Personal didactic auxiliar  7 
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Laborant  1 

Bibliotecar  1 

Secretar  2 

Informatician   1 

Contabil  1 

Administrator   1 

 

Structura personalului în anul şcolar 2012-2013: 

Personal didactic 

 

 56 

Doctorat 2 

Gradul didactic I 35 

Gradul didactic II 13 

Definitiv  4 

Debutant  2 

Personal didactic auxiliar  7 

Laborant  1 

Bibliotecar  1 

Secretar  2 

Informatician   1 

Contabil  1 

Administrator   1 

 

 

I.4.4. Exigenţele calificărilor 

Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este 

aceea de creştere a capacităţii de ocupare a forţe de muncă precum şi combaterea 

izolării sociale. Exigenţele se vor concretiza prin: 

 adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, 

integrată, economică şi socială, la nivel local, regional şi naţional precum şi 

la nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor 

 dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de 

învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial 
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 aplicarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale dobândite, întărirea mecanismelor de asigurare 

a calităţii procesului de pregătire profesională prin învăţământul profesional 

şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio-profesională şi a 

dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă. 

 

Până la sfârşitul anului 2013 Liceul Teoretic „Sfânta Maria” va fi cunoscut prin: 

 calitate şi finalitatea pregătirii profesionale 

 calitatea educaţiei şi a procesului de predare-învăţare focalizat pe elev 

 climatul organizaţional intelectual oferit atât profesorilor cât şi elevilor 

 motivaţia, angajarea şi pregătirea profesională a corpului profesoral şi a 

elevilor 

 managementul performant 

 creşterea cuantumului resurselor financiare atrase 

 stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi 

de a lucra în echipă. 

 

I.4.5. Oferta educaţională 

 

Clasa 
a IX-a 

Filiera Profil Specializare 
Număr 

de locuri 

Ultima medie de 
admitere în anul 
şcolar 2011/2012 

Curs de zi 
 

Teoretică 
Real 

Matematică-informatică 28 6,76 

Ştiinţe ale naturii 28 7,72 

Uman Filologie 28 7,46 

Tehnologică 
 

Tehnic 
 

Tehnician designer 
vestimentar 

28 6,78 

Tehnician în industria 
textilă 

28 6,78 

Curs frecvenţă 
redusă 

Teoretică Real Ştiinţele naturii 28 - 
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I.5. Analiza rezultatelor anului şcolar 2011-2012 

 

În vederea realizării planului de şcolarizare, şcoala noastră participă în fiecare 

an la Târgul de ofertă educaţională organizat de Inspectoratul Şcolar Galaţi, la acţiuni 

de popularizare a ofertei educaţionale în şcoli generale, organizează Ziua porţilor 

deschise, dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru atragerea elevilor 

spre profilul nostru. 

Aceste demersuri au drept scop cunoaşterea: 

 ofertei educaţionale 

 condiţiilor de instruire teoretică şi practică 

 deschiderilor permanente pe care le oferă şcoala în concordanţă cu schimbările 

survenite în economia şi societatea românească. 

 

În anul şcolar 2011-2012 au fost cuprinşi în procesul instructiv-educativ 953 

elevi, cuprinşi în 37 de clase, care au frecventat următoarele forme de învăţământ: 

 liceu teoretic (curs de zi) – 21 clase 

 liceu tehnologic (curs de zi, ruta directă şi ruta progresivă) – 8 clase 

 liceu, curs seral – 2 clase 

 liceu, curs frecvenţă redusă – 6 clase. 

 

Rezultate remarcabile în activitatea instructiv-educativă în anul şcolar 2011-2012 

 

1. La examenele de finalizare a studiilor s-au înregistrat următoarele rezultate: 

 examenul de bacalaureat – promovabilitate 50% 

 examenul de certificare a competenţelor, nivel 3 – 100% 
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2. Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare: 

 Festivalul Naţional al Artelor Combinate pentru Liceeni Francofoni Artele-n joc 

pe scenă – Premiul special al juriului pentru Opţiune repertorială obţinut de 

trupa de teatru Ariane 

 Olimpiada tehnică interdisciplinară, faza judeţeană – Bejan Simona, clasa a 

XI-a H, locul al III-lea 

 Olimpiada tehnică interdisciplinară, faza naţională – Zamfir Lavinia, 

participare la clasa a XII-a 

 Concursul Junior designer, organizat de Facultatea de Textile-Pielărie, Iaşi, 

secţiunea „Compoziţie decorativă pentru ţesături şi imprimeuri” – Anton 

Diana, clasa a XI-an G, premiul I şi Tofan Georgiana, clasa a XI-a H, premiul al 

II-lea 

 Concursul Junior designer, organizat de Facultatea de Textile-Pielărie, Iaşi, 

secţiunea „Compoziţie vestimentară pentru adolescenţi” – Anton Diana, 

clasa a XI-a G şi Manolache Dănuţ, clasa a XII-a G premiul I; Bejan Simona, 

clasa a XI-a H şi Călinescu Dragoş, clasa a XII-a G, premiul al II-lea; Tofan 

Georgiana, clasa a XI-a H, Nicula Monica, clasa a XI-a H, Bocănială Ana Maria, 

clasa a XII-a G, Leopa Mirela, clasa a XII-a G, premiul al III-lea 

 Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”, faza judeţeană – locul IV, cupa Fair Play 

 Concursul de reprezentare grafică în AutoCAD, organizat de Facultatea de 

Mecanică, Galaţi – Cojocaru Alexandru, clasa a XI-a G, premiul I. 

 În cadrul Târgului de ofertă educaţională organizat de CJRAE şi ISJ liceul nostru 

a obţinut premiul I pentru filiera teoretică 

 Competiţia de fotbal unificat, susţinută de Special Olympics Romania, faza 

judeţeană – locul I, împreună cu Şcoala Specială nr.2 „C-tin Pufan”; la faza 

regională, Regiunea Sud-Est, locul IV 

 Proiectul naţional Spring Day, concursul judeţean – premiul pentru cele mai 

spectaculoase costume. 
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3. Participarea elevilor la proiecte locale, judeţene şi naţionale 

 Proiect cultural-educativ „Pe urmele strămoşilor”; parteneri: Muzeul Judeţean 

de Istorie, Biblioteca „V.A.Urechia”, Editura Axis Libri 

 „Săptămâna educaţiei globale” – tema „Atitudinea faţă de lumea noastră”; au 

fost desfăşurate activităţile: „Un Crăciun magic în liceul nostru” 

 În  parteneriat cu ONG Asociaţia „Tinerii şi viitorul” s-a desfăşurat concursul 

„Deschide-ţi inima” în cadrul programului „Voci diferite…acţiuni unite” 

 În  parteneriat cu A.N.A. (Agenţia Naţională Antodrog) s-a desfăşurat proiectul 

„Viaţă sănătoasă fără droguri” 

 Campanie de informare şi dezbatere pe tema oportunităţilor de studiu în 

străinătate pentru absolvenţii de liceu, în parteneriat cu grupul „Educativa” 

 Proiect de activitate voluntară în cadrul programului „Implică-te!... Nouă ne 

pasă de tine!” – campanie de strângere de fonduri 

 Programe de voluntariat: Caravana „Inimă de copil”, campania „Zâmbet de 

copil”, „De Crăciun să fim mai buni”. 

 

Cercuri şcolare 

 Cerc pentru educaţie ecologică, educaţie pentru viaţă – „Planeta verde” 

 Cerc de educaţie pentru sănătate – „Mens sana in corpore sano” 

 Clubul „Impact Verde” – activităţi în domeniul ecologic şi de voluntariat: „De 

Crăciun să fim mai buni”, activităţi în cadrul programului naţional „Let’s Do It 

Romania”. 

 

Managementul şcolar 

 Perfecţionarea managementului instituţional şi dezvoltarea parteneriatelor  

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin cursuri la C.C.D. 

 Sprijinirea elevilor şi a absolvenţilor în vederea integrării profesionale 

 Conectarea şcolii la realităţile din sectorul economic local şi regional 

 Adaptarea CDL şi a practicii elevilor la cerinţele angajatorilor 

 Creşterea rolului CDL în restructurarea reţelei şcolare şi implicarea activă în 

sprijinirea dezvoltării parteneriatului şcoală – agenţi economici.  
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Programe de cooperare, relaţii şi parteneriate 

 Agenţi economici: SC Progresul SCM 

 Poliţia municipiului Galaţi 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 Casa Corpului Didactic 

 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

 Colegiul Economic Virgil Madgearu 

 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

 Universitatea „Dunărea de Jos” 

 Centrul de Consultanţă Ecologică 

 Muzeul de istorie 

 Complexul muzeal de ştiinţele naturii 

 

 

I.6. Priorităţi naţionale 

 

Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2013 (preluate 
din PLAI) 
 
Contextul naţional  
PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORMĂ (2011 – 2020) – actualmente PROIECT  
Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

 
Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

I. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  
II. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din 

grupurile dezavantajate. 
III. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu. 

IV. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru 

învăţământul preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare 

şi de pregătire profesională. 
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V. Dezvoltarea învăţământului profesional,liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii 

post-liceale, prin: 

 acordarea de burse şi şcolarizare gratuită în învăţământul post-liceal de 
stat cu finanţare prin bugetele locale  

 dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali 
 dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al Formării 

Profesionale (CNFPA), introducerea sistemului de credite de acumulare şi 
transfer, dezvoltarea şi adoptarea descriptorilor pe nivelurile de calificare 
din România 

 
Blocajele şi constrângerile identificate pe ansamblu la nivel naţional cu privire la 
sistemul de educaţional românesc sunt:  

 instabilitatea legislativă şi/sau legislaţia incompletă şi neunitară în domeniu;  
 întârzierile în implementarea politicilor care susţin accesul şi participarea la 

educaţie şi/sau care asigură succesul şcolar;  
 necorelarea politicilor în domeniul învăţământului cu politicile economice   
 existenţa unor oferte educaţionale nediversificate, puţin flexibile şi necorelate 

cu piaţa muncii; capacitatea instituţională limitată şi comunicarea instituţională 
greoaie.  

Blocajele sistemului educaţional românesc identificate de UE sunt:  
 slaba legătură între sistemul educaţional şi piaţa muncii,  
 calitatea precară a educaţiei în zonele rurale şi celor locuite de grupuri 

dezavantajate  
 orientarea deficitară a sistemului educaţional către formarea de competenţe (la 

nivel primar şi secundar) şi către cercetare şi predare de calitate (la nivel 
terţiar). 

 
 
Strategia până în 2013 pentru învăţământ este următoarea: 
       Educaţia şi formarea profesională la  Orizontul anului 2013 

 Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii 
prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 
asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii 
modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane persoane. 

 Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 
2007-2013 şi integrată în obiective specifice ale POSDRU 

 Internalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a 
principiilor şi obiectivelor dezvoltării durabile ca element integrator 
al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei 
şi performanţei personale în lumea modernă 

 Educaţia pentru dezvoltare durabilă, în toate programele de 
pregătire, de la ştiinţele naturii la practicile responsabile ale civismului si 
de la sustenabilitatea producţiei şi consumului în raport cu resursele la 
însuşirea principiilor diversităţii culturale, ale bunei guvernări şi statului 
de drept. 
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 Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale 
formale, non-formale şi informale pe 3 dimensiuni: socio-culturală, 
ambientală şi economică. 

 
 
PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
Obiectiv major: creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic şi a 
învăţământului superior la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 
bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 
Creşterea relevanţei învăţării şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi 

 Angajabilitate: ocupare (calificări cerute de piaţa muncii, competenţe 
necesare ocupării şi păstrării unui loc de muncă)  şi continuarea studiilor 

 Contribuţia la dezvoltarea economică şi socială a comunităţii şi a 
regiunii: formarea de competenţe care atrag şi susţin investiţiile 

  Învăţarea pe parcursul întregii vieţi  
 
Modelul de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin IPT  este: 
 

 Modelul proiectat şi implementat cu sprijinul Programelor Phare TVET 
multianuale urmăreşte asigurarea unei oferte de formare profesională prin IPT 
relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii  

 Relevanţa ofertei de formare profesională  

- cantitativă – deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa muncii;  

- calitativă – teritorialitatea ofertei (geografică, sectorială), calitatea 
rezultatelor învăţării 

 Descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri 
decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local  

 Exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi 
sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social, Partenerii unităţii de învăţământ) 

 Combină fluxul decizional de sus în jos cu cel de jos în sus  
 Instrumente: PRAI, PLAI, PAS 

 
 
ACŢIUNI VIITOARE ŞI MĂSURI CORECTIVE   

 Dezvoltarea capacităţii de  management a structurilor manageriale 
participative CR, CLDPS 

• Creşterea implicării partenerilor sociali în exercitarea rolurilor în cadrul 
CR şi CLDPS (regulamente cadru pentru statuarea relaţiilor 
interinstituţionale) 

• Constituirea/dezvoltarea grupurilor de lucru tematice în sprijinul CR şi 
CLDPS (sectoriale, pentru IS, etc.) 

• Creşterea capacităţii de planificare strategică a echipelor de actualizare 
şi monitorizare PRAI, PLAI, PAS 

• Creşterea calităţii monitorizării şi implementării PRAI, PLAI, PAS  
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 Creşterea calităţii documentelor de planificare strategică  

• Îmbunătăţirea colectării datelor din surse administrative 

• Actualizarea studiilor previzionale 

• Îmbunătăţirea procesului de consultare publică privind  documentele de 
planificare strategică 

• Dezvoltarea secţiunii din PRAI referitoare la contribuţia ÎS la  dezvoltarea 
regională 

 
 Implementarea PRAI, PLAI, PAS 

 

 

I.7. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 

 

În baza analizei SWOT Consorţiul regional apreciază ca necesar a fi stabilite 

următoarele priorităţi şi obiective: 

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi 

creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare 

Obiectivul 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Obiectivul 1.3.: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a 

competenţelor formate la nevoile unei economii a cunoaşterii  

Obiectivul 1.4.: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din 

IPT 

 

PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din IPT  

Obiectivul 2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de 

pregătire profesională a unităţilor şcolare IPT 

 

PRIORITATEA 3:  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului 

didactic din ÎPT 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă 
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PRIORITATEA 5: Asigurarea accesului la IPT şi creşterea gradului de cuprindere 

în educaţie 

Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin IPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT 

Obiectivul 6.1.: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de 

parteneriat, pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul 

de IPT 

 

Principalele obiective şi ţinte regionale 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea obiectivului Ţintă 

1. Reducerea pierderilor de elevi 

când se realizează transferul 

de la clasa a VIII-a în clasa a 

IX-a şi abandonul şcolar pe 

perioada clasei a IX-a.  

 Reducerea pierderilor de transfer de la sfârşitul clasei 

a VIII-a şi sfârşitul clasei a IX-a de la 20% în 2004 la maxim 

5% în 2013, cu un ritm mediu anual constant de 1,8%. 

 Creşterea numărului de profesori consilieri, la nivel de 

1/500 elevi.  

2. Creşterea numărului de 

absolvenţi de nivel 3, din 

mediul rural. 

 Creşterea numărului pana în 2013 cu 20% faţă de 

anul 2004 a numărului de absolvenţi de nivelul 3 din mediul 

rural promovând şi calificări din domeniul servicii şi comerţ. 

3. Implementarea Sistemului 

Naţional de Asigurare a 

Calităţii în unităţile şcolare 

TVET din Regiunea Sud-Est. 

 

 Începând cu anul şcolar 2005-2006 s-a trecut la 

aplicarea legii privind Asigurarea Calităţii în Educaţie la nivel 

naţional ţinând cont de rezultatele studiului de experimentare. 

 Cel puţin 70% din cadrele didactice antrenate în ITP 

vor participa, până în 2013 la o formă de instruire în vederea 

îmbunătăţirii calităţii procesului de învăţământ. 

4. Dezvoltarea ofertei de formare 

continuă la cererea pieţei 

muncii pentru populaţia 

aparţinând unor categorii 

dezavantajate. 

 

 Asigurarea calificării şi recalificării categoriilor 

dezavantajate conform cererii de pe piaţa forţei de muncă; 

 Asigurarea unui nivel de finanţare necesar 

programelor de calificare a categoriilor de populaţie 

dezavantajate, 50% din programele Uniunii Europene, 30% 

de la agenţii economici şi ONG, şi 20% de la comunitatea 

locală. 

5. Adaptarea şi consolidarea 

structurii de formare 

profesională în contextul 

concurenţial pentru a fi 

competitivi în spaţiul european. 

Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din 

Uniunea Europeană. 
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Obiective locale 

 

Nr.

crt. 

Denumirea obiectivului Ţintă 

1.  Reducerea pierderilor de transfer 

de la clasa a VIII - a la clasa a IX-a.  

 Reducerea pierderilor de transfer de la sfârşitul 

clasei a VIII-a si creşterea numărului de profesori 

consilieri, astfel încât raportul să se situeze la valoarea 

de 1 profesor / 500 elevi. 

2.  Creşterea până în 2013 cu 20% a 

numărului de absolvenţi de nivel 3 din 

mediul rural. 

 Proiectarea cifrelor de şcolarizare până în 

2013, astfel încât să se asigure numărul de absolvenţi 

de nivel 3 din mediul rural cu 20% mai mare faţă de 

2005. 

3.  Până în 2013, cel puţin 70 % din 

cadrele didactice antrenate în IPT să 

participe la o formă de instruire 

postuniversitară, ca premiză a 

îmbunătăţirii calităţii predării, învăţării şi 

evaluării. 

 Cel puţin 70% din cadrele didactice  antrenate 

în IPT vor participa până în 2013 la o formă de 

instruire postuniversitară, în vederea asigurării calităţii 

predării, învăţării şi evaluării. 

4.  Dezvoltarea ofertei de formare cu 

programe de formare continuă la cererea 

pieţei şi angajaţilor pentru reducerea 

presiunii generată de populaţia 

neocupată aparţinând unor categorii 

dezavantajate (tineri de 15-25 ani, 

populaţia din mediul rural, grupuri 

marginalizate social). 

 Cunoaşterea nevoii agenţilor economici de 

calificare şi recalificare a forţei de muncă. 

 Creşterea numărului de unităţi şcolare cu statut 

de furnizor de formare a adulţilor.  

5.  Consolidarea structurii de formare 

profesională a judeţului Galaţi în 

contextul concurenţial al formării 

profesionale în spaţiul european. 

 Aplicarea criteriilor privind asigurarea calităţii 

educaţiei. 

 

 

Regiunea de dezvoltare SUD-EST, din care face parte judeţul Galaţi, a definit 

prin Planul de Dezvoltare al Regiunii priorităţile şi obiectivele de dezvoltare 

specificate în continuare : 

Prioritatea 1 – Corelarea ofertei IPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea 

ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

Prioritatea 2 – Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii TVET 

Prioritatea 4 – Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 
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Prioritatea 5 – Asigurarea accesului la IPT şi creşterea gradului de cuprindere în 

educaţie 

Prioritatea 6 – Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT 

 

Priorităţile şi obiectivele definite în PLAI 

 

Prioritatea 1: Corelarea ofertei IPT din regiune cu nevoile de calificare şi 

creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 

Obiectiv 1: Identificarea nevoilor de calificare 

Obiectiv 2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Obiectiv 3: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor 

formate la nevoile unei economii în schimbare 

Obiectiv 4: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din IPT 

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT 

Obiectiv 1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din IPT 

Obiectiv 2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire 

profesională a unităţilor şcolare IPT 

Prioritatea 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii TVET’ 

Obiectiv 1: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

Obiectiv 2: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului 

didactic din ÎPT 

Prioritatea 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere  

Obiectiv 1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă 

Prioritatea 5: Asigurarea accesului la IPT şi creşterea gradului de cuprindere în 

educaţie 

Obiectiv 1: Facilitarea accesului la educaţie prin IPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

Prioritatea 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în IPT 

Obiectiv 1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, 

pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de IPT. 
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CAPITOLUL II 

ANALIZA NEVOILOR 

 

 

II.1 Analiza mediului extern 

(Extras din PLAI) 

 

Populaţia judeţului Galaţi era la data de 1 iulie 2010 de 608904 persoane ceea 
ce reprezintă 21,67% din populaţia Regiunii Sud - Est. În perioada 1990-2010, 
populaţia judeţului a înregistrat o scădere continuă. Toate judeţele regiunii au 
cunoscut scăderi ale populaţiei în perioada de analiză.  

Din punct de vedere al distribuţiei pe medii rezidenţiale se constată că la nivel 
judeţului  ponderile sunt apropiate de valorile regionale. Judeţul Galaţi are populaţie 
rezidentă preponderent în mediul urban (56,5%).  

Structura populaţiei pe sexe este foarte apropiată la nivel  judeţean de structura 
la nivel regional. Este preponderentă populaţia feminină atât la nivel regional cât şi la 
nivelul fiecărui judeţ din cadrul regiunii. Diferenţa dintre ponderea populaţiei feminine 
şi a celei masculine este la nivelul judeţului de 1,6 puncte procentuale. 

Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale 

La data de 1 iulie 2010, populaţia judeţului, pe grupe de vârstă şi medii 
rezidenţiale era după cum urmează: în mediul urban, dintr-un total de 343729, 
persoanele cu vârste 0-14 ani erau în număr de 43800, persoanele cu vârste între 15 
şi 64 de ani erau 261747, 38182 fiind persoane peste 65 de ani. La aceeaşi data, în 
mediul rural din judeţul Galaţi, dintr-un total de locuitori de 265175, 48015 erau 
persoane cu vârste 0-14 ani, 172384 persoane cu vârste între 15 şi 64 de ani şi  
44776 persoane cu vârste peste 65 de ani. 

 

Mişcarea migratorie 

Conform comunicării Comisiei Comunităţilor Europene din 18.11.2008, cetăţenii 
români emigranţi reprezintă aproximativ 2,5% din populaţia activă a României. 
Conform aceleiaşi surse cetăţenii bulgari şi români  rezidenţi în UE-25 a crescut de la 
aproximativ 690000 la sfârşitul anului 2003 la aproximativ 1,8 milioane la sfârşitul 
anului 2007. Românii reprezintă aproximativ 19% din totalul persoanelor care şi-au 
exercitat mobilitatea de curând în cadrul UE şi care au rezidat într-un alt stat membru 
al UE pe parcursul ultimilor 4 ani. Principala ţară de destinaţie a acestora a fost 
Spania, care a primit peste 50% dintre persoanele care şi-au exercitat mobilitatea de 
curând în cadrul UE. Cea de-a doua ţară în ordinea numărului de cetăţeni români care 
şi-au exercitat mobilitatea de curând a fost Italia (aproximativ 25%). 
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În cazul României, în ultimii ani numeroşi cetăţeni au imigrat deja pentru a lucra 
în UE, aceasta sugerând faptul că mulţi dintre cei  care intenţionau să emigreze deja 
au emigrat şi că potenţialul pentru noi valuri de emigrare este limitat. Având în vedere 
condiţiile economice actuale, este posibil ca o eventuală scădere a cererii de forţă de 
muncă în UE să reducă migraţia de forţă de muncă şi chiar să producă o revenire în 
ţară a unui număr de emigranţi. 
 

Proiecţii demografice al orizontul anului 2025 

 
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru 

orizontul anului 2025 arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate 
judeţele. La nivelul judeţului Galaţi scăderea prognozată în 2025 faţă de 2005 este cu 
aproape 14%.  
 

Pe grupe mari de vârstă, la 
nivelul judeţului scăderea prognozată 
pentru populaţia cu vârsta între 0-14 ani 
este mai mare decât în cazul celorlalte 
grupe de vârstă (scădere cu 33% , 
valoare superioară mediei regionale de 
29,3%). Populaţia din grupa de vârstă 
peste 65 de ani va creşte în perspectiva 
2025 cu 18% faţă de anul 2005. 

 La grupa de vârstă 15-64 ani 
reducerea prognozată este de 15,3%. 

 
Pentru populaţia de vârstă şcolară 

pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 
15-24 ani, previziunea pentru orizontul 
anului 2025 arată o scădere la nivelul 
judeţului, pentru toate grupele de vârstă. 

 La grupa de vârstă 3-6 ani, la 
orizontul anului 2025 se preconizează o 
scădere cu 34% faţă de anul 2005.  

La grupa de vârstă 7-14 ani, în 2025 
se preconizează o scădere cu 31,2% faţă 
de populaţia şcolară din această grupă de 
vârstă din 2005.  

Cea mai mare scădere se preconizează pentru populaţia din grupa de vârstă 
15-24 ani, această scădere estimată fiind cu 41,9% . La toate cele 3 grupe de vârstă 
se preconizează că judeţul Galaţi va înregistra scăderi mai accentuate decât media 
regională.  

Sursa datelor: INS 

Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor 

în judeţul Galaţi
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Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

 
Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi 

formării profesionale, apreciem următoarele: 

 Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 
ani şi 15-24 ani impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin: 

 Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere 
al potenţialului local şi zonal de dezvoltare socio-economică; 

 Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională 
iniţială pentru şcoli apropiate; 

 Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a 
acoperi nevoile locale şi regionale; 

 Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a 
resurselor şi acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare 
profesională iniţială; 

 Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună 
accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-
profesională a absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea 
parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri în 
concordanţă cu nevoile acestora. 

 Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din 
mediul rural faţă de  cea din mediul urban în toate judeţele regiunii ridică 
problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării 
unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii de populaţie 
şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor. 
Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea 
patrimoniului cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural. 

 Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, 
apreciem că va conduce la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi 
medicale, învăţământul fiind chemat să răspundă prin oferta de formare la 
această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum 
adaptat. 

 Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o 
creşterea a nevoilor de formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă 
oportunitate pentru unităţile şcolar interesate în compensarea diminuării 
populaţiei şcolare. 

 Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru asigurarea 
accesului la educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice 
defavorizate, în special pentru populaţia rromă. 

 Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, în condiţiile 
noului statut al României de stat membru al UE, are ca efecte, datorită migraţiei 
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externe, un important deficit de forţă de muncă. Fenomenul este deja sesizat la 
nivelul judeţului în industria construcţiilor navale şi în construcţii. 

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

 

 

Judeţul Galaţi a realizat în anul 2008, o valoare a PIB-ului de 10.884,2 mil. Lei 
preţuri curente, situându-se din acest punct de vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor 
ţării. În ceea ce priveşte contribuţia la realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea 
Sud-Est, ponderea judeţului este de 2,11% şi respectiv 19,4%. 
Industria este cea mai dezvoltată ramură economică a judeţului Galaţi, însă situaţia 
actuală este destul de delicată datorită crizei economice. Prin prisma numărului de 
agenţi economici existenţi în judeţ, se poate spune că Galaţi beneficiază de o reţea de 
firme destul de dezvoltată.  
 
 
  Un domeniu de interes în zona judeţului Galaţi îl reprezintă sprijinirea 
dezvoltării noilor tehnologii, tehnologiilor de vârf (energie neconvenţională, IT). 
Dezvoltarea parcului tehnologic şi industrial, în zona liberă, constituie un sprijin în 
dezvoltarea companiilor cu potenţial inovativ şi a celor implicate în comerţul naval. 

Construcţia unei centrale electrice, de către ENEL în zona liberă Galaţi, 
necesită existenţa  forţei de muncă de specialitate în zonă.  

Un studiu de piaţă realizat de Euro Project Consulting Iaşi a analizat percepţiile 
locuitorilor din judeţul Galaţi cu privire la domeniile economice care ar trebui 
dezvoltate în localitatea lor de reşedinţă. Rezultatele arată că cele mai potrivite 
domenii pentru dezvoltarea municipiului Galaţi sunt: industria metalurgică şi reciclarea 
deşeurilor. 

În municipiul Tecuci se impune dezvoltarea industriei alimentare, a serviciilor 
educaţionale şi reciclarea deşeurilor. 

Pentru dezvoltarea oraşului Târgu Bujor, domeniile cele mai potrivite sunt: 
industria de confecţii şi pielărie, industria lemnului/mobilierului şi serviciile 
imobiliare.  

Domeniul de dezvoltare pentru Bereşti a fost nominalizat ca fiind  industria de 
confecţii textile şi de pielărie, precum şi industria lemnului/mobilierului şi serviciile 
educaţionale.  

Pentru dezvoltarea comunelor din judeţul Galaţi cel mai des nominalizat 
domeniu de activitate este agricultura. Au mai fost precizate şi domeniile: industria 
alimentară, industria lemnului, industria energiei eoliene, turismul. Pe baza rezultatelor 
studiului de piaţă a fost realizată o hartă economică a judeţului. 

 

Industria 

Principalele caracteristici ale industriei regiunii sunt: 
 aproape toate sectoarele industriale sunt reprezentate în zonă; 

 este concentrată în marile oraşe şi foarte puţin prezentă în mediul rural; 
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 industria prelucrătoare deţine ponderea în privinţa cifrei de afaceri şi a 

numărului de angajaţi în raport cu celelalte activităţi industriale. 

Majoritatea investiţiilor străine în regiune sunt concentrate în industria 
construcţiilor navale, în industria alimentara şi industria confecţiilor textile. 

Cea mai importantă companie este MITTAL STEEL Galaţi, în domeniul 
metalurgic.  

O altă caracteristică a Regiunii de Sud - Est este industria construcţiilor navale 
care este prezentă în cinci şantiere navale cu tradiţie (Galaţi, Brăila, Constanţa, 
Mangalia şi Tulcea). În porturi există de asemenea importante oportunităţi de afaceri.  

 

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru IPT 

 

 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare 
economică. 

Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că domeniile 
de formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, 
construcţii, mecanica prin calificări ce se adresează industriei navale şi 
metalurgice, agricultura şi industria alimentară. Prioritizarea acestora şi 
ponderile recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de 
previziunile privind ocuparea. La nivel judeţean domeniile prioritare sunt: 
industrie, comerţ. 

 Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi 
organizaţionale produse de investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale 
IMM-urilor 

Principalele direcţii de acţiune sunt: 
 Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu 

agenţii economici. 
 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea 

condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării 
continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi economici.  

 Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin 
implementarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare 
profesională. 

 Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale 
solide 

 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 
 

Piaţa muncii. Participarea la forţa de muncă  

 

Populaţia activă din Regiunea Sud - Est număra, în 2009, 1240 mii persoane, 
respectiv peste 12% din populaţia activă a ţării. La nivel judeţean populaţia activă 
reprezintă 19% din cea a regiunii. 
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Structura populaţiei active din regiunea Sud Est în 2009 arată că ponderea 
populaţiei active de sex masculin este superioară celei de sex feminin cu 17,5% iar 
ponderea populaţiei active din mediul rural este cu 14,19% sub ponderea populaţiei 
active din mediul urban. Judeţul Galaţi înregistrează la sfârşitul anului 2009,o 
populaţie activă de 220,8 mii persoane. 

Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2002-2009, la nivelul regiunii 
Sud - Est, s-a înregistrat o reducere a populaţiei active. Pe sexe, populaţia activă de 
sex masculin s-a redus în perioada 2002-2009 mai puţin (cu aprox. 15 mii persoane), 
comparativ cu reducerea populaţiei active de sex feminin (cu 40 mii persoane). Pe 
medii rezidenţiale situaţia arată o creştere a populaţiei active din mediul urban cu 10 
mii persoane şi o scădere a populaţiei active din mediul rural cu 65 mii persoane. 

 

Populaţia ocupată din regiunea Sud - Est număra în 2009 aproximativ 1147 
mii persoane ceea ce reprezenta aproximativ 12% din populaţia ocupată a României. 
De-a lungul perioadei analizate, populaţia ocupată din Regiunea Sud - Est a cunoscut 
evoluţii oscilante de la un an la altul. La nivel de judeţ populaţia ocupată civilă era la 
sfârşitul anului de 206,3 mii persoane, ocupând locul 2 după Constanţa. 

Populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă faţă de cea feminină 
(diferenţa de 193 mii persoane în 2009).  

Pe medii rezidenţiale, în anul 2009, populaţia ocupată din mediul urban 
reprezenta 56,06% din totalul populaţiei ocupate la nivelul regiuni. 

Evoluţia populaţiei ocupate în perioada 2002 – 2009 arată o fluctuaţie de la 
un an la altul, dar pe întreaga perioadă se înregistrează o scădere cu 13 mii 
persoane. În anul 2009 scăderea faţă de 2008 a fost  de 8 mii persoane.  

În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire, la 
nivelul regiunii Sud - Est  se constată că în perioada 2009-2008 s-a produs o 
diminuare cu 1% a ponderii populaţiei ocupate cu nivel de instruire scăzut în total 
populaţie ocupată şi o uşoară creştere (cu procente cuprinse între 0,3 si 0,8) a 
ponderii populaţiei ocupate cu nivel mediu şi superior în total populaţie ocupată.  

 
Numărul şomerilor (BIM – Biroul Internaţional al muncii) din regiunea Sud – 

Est se ridica în anul 2009 la 92517 persoane. 
Situaţia şomajului pe sexe arată că, în anul 2009, din totalul şomerilor, aprox. 

63,44% sunt de sex masculin.  
Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe medii de rezidenţă, se 

constată că, în anul 2009,  69,89% din totalul şomerilor sunt în mediul urban. 
Din punct de vedere al evoluţiei şomajului în perioada 2002-2009 se 

constată că numărul şomerilor în 2009 a scăzut faţă de 2002 cu peste 42 mii 
persoane. Evoluţia a fost însă oscilantă. 

Pe sexe, evoluţia în perioada 2002-2009 a fost fluctuantă. Numărul şomerilor a 
scăzut, atât pentru sexul masculin (scădere cu aproximativ 15 mii persoane în 2009 
faţă de 2002) cât şi pentru cel feminin (scădere cu aproximativ 27 mii persoane în 
2009 faţă de 2002).  
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În mediul urban scăderea numărului de şomeri a fost mai accentuată (scădere 
cu 29 mii persoane în 2009 faţă de 2002), în timp ce în mediul rural evoluţia a fost 
fluctuantă şi cu o scădere mai lentă (scădere 13 mii persoane în 2009 faţă de 2002).    
 

 

Şomajul (BIM) în anul 2009  

 Rata şomajului la nivelul Regiunii Sud-Est se menţine mai ridicată decât la 
nivel naţional (7,5% faţă de 6,9%); 

 Rata şomajului la nivelul regiunii mai ridicată în mediul urban (9,2%) faţă de 
mediul rural (5,1%); 

 Şomajul  mai mare în cazul bărbaţilor (8%, faţă de 6,7% în cazul femeilor). 
 

Şomajul înregistrat 

La sfârşitul anului 2009, în evidenţele AJOFM din Regiunea Sud-Est erau 
înregistraţi 93,018 mii şomeri, faţă de 51,712 mii şomeri în anul 2008, în creştere cu 
44%. 

Conform BFM, rata şomajului înregistrat la nivel judeţean a cunoscut o evoluţie 
descrescătoare până în anul 2007, de la 14,2% în luna decembrie 2002, la 5,8% în 
decembrie 2007, crescând apoi la 11,1% în decembrie 2009, având o rată mai mare 
decât cea regională. 

Rata şomajului în rândul femeilor a avut aceeaşi evoluţie, ajungând de la 
12,9% în 2002, la 5,6% în 2007, crescând apoi la 10,3% în decembrie 2009, 
menţinându-se peste media regională şi naţională. 

 

Structura şomajului înregistrat, pe grupe de vârstă. Şomajul tinerilor 

 

La 31 decembrie 2009, ponderea şomerilor sub 25 ani în totalul şomerilor 
înregistraţi la AJOFM Galaţi, era de 12%, în scădere faţă de ponderea din anul 
anterior ( 12,8%). 

Ponderea şomerilor înregistraţi cu vârste sub 25 ani este sub media regională 
şi naţională. Evoluţia numărului total al şomerilor înregistraţi cu vârsta sub 25 ani arată 
o tendinţă de scădere în perioada 2005-2009. 
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Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen lung 

 

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 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. 

Astfel, s-a realizat o proiecție a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca 

cererea de forță de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori 

ai investițiilor brute interne și externe și ai valorii adăugate brute) de-a lungul 

orizontului de prognoză. Evaluarea cererii potențiale indică modul în care populația 

ocupată reacționează la dinamica economică. 

A fost estimată și cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă 
rezultate din retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a 

pensionărilor). Este de menționat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, 

astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluții ale unor structuri economice trecute.  

Utilizând cele două variabile (cererea potențială și cererea înlocuită) s-a estimat 

cererea agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 și s-a extins prognoza pentru 
orizontul 2020. 
 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în  
Regiunea Sud-Est 

 

  

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale cererii de 
formare profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Agricultură 5,1 

Chimie industrială 0,9 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9,1 

Comerţ 13 
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Economic 7,7 

Electric 7,4 

Electromecanică 1,2 

Electronică şi automatizări 0,5 

Fabricarea produselor din lemn 1,6 

Industrie alimentară 2,1 

Industrie textilă şi pielărie 8,8 

Materiale de construcţii 0,8 

Mecanică 31,6 

Turism şi alimentaţie 2,6 

Protecţia mediului 7,4 

Tehnici poligrafice 0,1 

 
 
 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul GALAŢI 
       
 

Domeniul de educaţie şi formare 
profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 
formare profesională pentru 2013-2020 

(%) 

Agricultură 6 

Chimie industrială 0 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 9,5 

Comerţ 8 

Economic 8 

Electric 7,5 

Electromecanică 1,5 

Electronică şi automatizări 1,5 

Fabricarea produselor din lemn 1,5 

Industrie alimentară 7 

Industrie textilă şi pielărie 5 

Materiale de construcţii 0 

Mecanică 25 

Turism şi alimentaţie 10,5 

Protecţia mediului 7 

Tehnici poligrafice 2 

 

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă 
vacante înregistrate la AJOFM 

 
Din analiza evoluţiei şomajului înregistrat şi a locurilor de muncă vacante în 

perioada 2003 – 2010 se poate aprecia potenţialul de absorbţie al forţei de muncă pe 
o serie de ocupaţii grupate pe domenii ale formării profesionale din IPT. Principalele 
concluzii ale acestei analize la nivelul Regiunii Sud - Est sunt prezentate în 
continuare. 

 Profilul dominant la nivel judeţean al cererii de forţă de muncă pare să fie 

dat de următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel 

local): mecanică, construcţii, industria alimentară, comerţ, electric. 
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 Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa muncii 

sunt: construcţii, industria alimentară, mecanic (locuri de muncă vacante  în 

creştere, şomaj  în scădere/fluctuant, balanţă locuri de muncă - şomeri pozitivă sau cu 

tendinţă de echilibrare). 

 Domeniile cu balanţă locuri de muncă - şomeri pozitivă, număr semnificativ de  

locuri de muncă vacante dar cu tendinţă de scădere a acestor şi potenţial important 

de absorbţie a forţei de muncă sunt: mecanică, comerţ, turism şi alimentaţie, 

fabricarea produselor din lemn. 

 Domeniile cu balanţă locuri de muncă - şomeri negativă, număr important de 

locuri de muncă vacante dar cu tendinţă de scădere a acestora şi deci cu un potenţial 

redus de absorbţie a forţei de muncă sunt: electromecanică, electronică şi 

automatizări. 

 Domeniile care au un foarte slab potenţial de absorbţie a forţei de muncă 

datorită valorilor mici ale numărului de locuri de muncă vacante şi a soldului negativ 

sau foarte uşor pozitiv  al diferenţei locuri vacante-şomeri sunt: agricultura, chimia 

industrială, estetica şi igiena corpului omenesc, materiale de construcţii, 

protecţia mediului, tehnici poligrafice. 
Din analiza evoluţiilor lunare ale şomajului şi locurilor de muncă vacante 

înregistrate la AJOFM din perioada octombrie 2010 - martie 2011 se desprinde 
concluzia că judeţul Galaţi este al doilea judeţ din regiunea de Sud-Est, după judeţul 
Buzău, mult afectat de şomaj, având o rată a şomajului înregistrat de 8,58% în martie 
2011. În piaţa muncii locală s-a produs o scădere constantă a numărului de şomeri 
înregistraţi şi a ratei şomajului, comparativ cu lunile anterioare. 

Aceasta tendinţă s-a declanşat în luna martie 2010, care a fost prima lună de 
scădere a ratei şomajului, dupa 16 luni de creştere consecutivă. În perioada analizată 
se constată o tendinţă de scădere a disponibilizărilor comunicate de angajatori la 
AJOFM Galaţi, în special a celor colective, care conduce la concluzia că, perioada 
următoare va fi marcată de o scădere lentă a ratei şomajului înregistrat.  
 

Concluzii din previziunile privind cererea şi oferta pe termen lung la nivel 
regional 

 
Rata şomajului BIM se menţine la valori mai ridicate decât media regională. 
Rata şomajului tinerilor (15-24 ani) are în 2009 valori îngrijorător  de mari (21,8%, 

cu 1 puncte procentual mai mare decât media naţională de 20,8% şi cu 2,1 puncte 
mai mare decât media UE 27, de 19,7%). Populaţia masculină şi cea din mediul urban 
de la această categorie de vârstă înregistrează valori mai mari ale ratei şomajului. 
Ponderea şomerilor tineri din totalul şomerilor este în perioada 2002 – 2009  cuprinsă 
între 25-35% şi atinge în 2007 cea mai mare valoare din intervalul analizat, peste 
33%, ca apoi sa înregistreze o scădere în 2009, ajungând la un nivel de 28,5%. 

Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de 
educaţie este mai scăzut.  
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În 2009 rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educaţie 
este aproape dublă faţă de rata de rata şomajului la persoanele cu nivel superior de 
educaţie. 

Rata de ocupare a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie este în 2009 la nivel 
regional de peste 2 ori mai mică decât rata de ocupare a persoanelor cu studii 
superioare ( 38,8% faţă de 82,3%). 

La nivel regional rata de ocupare a femeilor este la toate categoriile de nivel de 
educaţie sub cea  a bărbaţilor, cu excepţia femeilor cu nivel superior de pregătire, 
decalajul accentuându-se o dată cu scăderea nivelului de educaţie (la nivel scăzut de 
educaţie rata de ocupare a populaţiei feminine este de 28,6% faţă de 52,2% la 
masculin).  

Comparativ cu situaţia la nivel naţional pentru persoane cu studii superioare, rata 
şomajului este mai ridicată (4,9%), iar rata de ocupare mai mică (82,3%). 

În mediul rural  aproape jumătate din populaţia ocupată (47,3%) are nivel scăzut 
de instruire faţă de numai 10,1% în mediul urban. Populaţia ocupată din mediul rural 
cu nivel superior de instruire (2,8%) este de 7 ori mai puţin numeroasă decât cea din 
mediul urban cu acelaşi nivel de instruire (19,3%). 

 

Implicaţiile pentru IPT 

 
 Rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat al tinerilor şi 

şomajul de lungă durată - obligă sistemul de IPT la: 
 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 - în 
contrast cu nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), 
decurgând din mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurare 
a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în 
schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active 
ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 

 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 
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 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 - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 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 planurile de şcolarizare şi 
nevoile de calificare  

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, 
nevoile în creştere în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale 
cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi 
noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi 
dezvoltarea rurală.  

 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la: 
 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 

 

 

La nivelul regiunii S-E, domeniile în care în ultimii ani s-a înregistrat un număr 

mai mare de locuri de muncă vacante faţă de numărul de şomeri sunt: construcţii, 

fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului 

omenesc şi industrie textilă şi pielărie. 

Se constată că aproape în toate cazurile numărul locurilor de muncă vacante a 

fost cu mult mai mare decât numărul de şomeri din rândul absolvenţilor. Cauzele 

pentru care se înregistrează acest fapt pot fi identificate pe de o parte în nivelul 

pregătirii absolvenţilor, sub cerinţele angajatorilor iar pe de altă parte în refuzul 

absolvenţilor de ocupare a locurilor de muncă vacante. 

În cadrul planului local de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic din analiza AJOFM a rezultat că, pentru următorii 10 ani, 

domeniile de activitate care vor atrage forţă de muncă sunt: domeniul servicii, 

domeniul de protecţia mediului şi a ecosistemelor, domeniul industrie uşoară - 

industrie alimentară, alimentaţie publică, confecţii textile şi domeniul turism - 

dezvoltarea agroturismului ecologic. 
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Ca urmare a atenţiei cu care Uniunea Europeană urmăreşte efectele dezvoltării 

industriale asupra mediului, vor fi create noi structuri care să monitorizeze şi să 

contribuie la contracararea acestora, la educaţia populaţiei pentru prevenirea 

catastrofelor ecologice, etc.  În consecinţă, vedem necesitatea creşterii şi diversificării 

ofertei educaţionale în domeniul protecţiei mediului şi a subdomeniilor de 

referinţă. 

Turismul se va dezvolta şi va atrage forţa de muncă în sfera serviciilor. Se va 

dezvolta mica industrie de fabricare a ambarcaţiunilor uşoare pentru care a existat o 

tradiţie ce poate fi reactivată. 

Turismul va atrage revenirea la meşteşugurile tradiţionale şi la mica 

producţie manufacturieră.  

Activitatea manufacturieră de tip tradiţional va putea avea o piaţa de 

desfacere şi va constitui, pentru multe dintre familiile din zonele rurale o sursă 

importantă de venit. 

Educaţia pentru ecoturism şi/sau turism agrar va conduce la dezvoltarea 

activităţilor specifice si la dezvoltarea de structuri ce vor avea potenţial de absorbţie a 

forţei de muncă. 

 

Pentru domeniul industriei textile, dezechilibrul din ultimii ani între numărul 

persoanelor care vin cu această calificare din sistemul de învăţământ şi oferta de 

locuri de muncă nu se va situa la acelaşi nivel şi în următorii 10 ani. Ne confruntăm în 

acelaşi timp şi cu scăderea populaţiei şcolare, astfel încât numărul de absolvenţi în 

calificări din domeniul industriei textile este în permanenţă sub necesarul de pe piaţa 

forţei de muncă. Aceasta situaţie se datorează şi plecării în străinătate a unui număr 

mare de absolvenţi cu aceste calificări. 

În concluzie, nu există premisele care să justifice faptul că economia regiunii va 

face posibilă absorbţia totală a forţei de muncă (în special cea feminină) în alte 

domenii în viitorul relativ apropiat. 

 

Nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii din regiune şi de la 

nivel local 
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Având in vedere schimbările din contextul socio-economic, considerăm ca în 

viitor, cele mai mari şanse de angajare le vor avea persoanele care vor demonstra 

următoarele calităţi: 

 Competenţa profesională 

 Capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare 

 Spirit de echipă 

 Spirit întreprinzător 

 Autonomie de lucru 

 Capacitatea şi motivaţia de a învăţa toată viaţa 

 Adaptabilitatea la schimbare şi o atitudine pozitivă în raport cu schimbarea 

 Stabilitate psihică şi rezistenţă la stress 

 Capacitatea de integrare a informaţiei 

 Capacitate de reacţie la informaţii din diverse zone de interes profesional/personal 

 Gândire pozitivă şi atitudine constructivă 

 

Domenii de activitate care vor atrage forţa de munca în următorii 10 ani 

Noi oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă, vor fi înregistrate în 

cadrul firmelor care execută diferite servicii pentru persoane fizice şi juridice: lucrări de 

amenajări interioare, curăţenie şi întreţinere, lucrări de vopsitorie, servicii de 

organizare de evenimente şi catering, servicii de menaj la sediul firmelor sau la 

domiciliu. 

În domeniul turismului se poate estima o creştere a cererii pe piaţa muncii din 

regiune. Turismul va atrage posibilitatea valorificării mesteşugurilor tradiţionale 

şi a micii producţii manufacturiere. 

 

Factorii interesaţi şi aşteptările acestora 

Factorii interesaţi de forţa de muncă calificată în cadrul şcolii noastre la nivelul 

Standardelor Europene, sunt agenţii economici din municipiu şi regiune, aşa cum 

rezultă din târgurile de locuri de muncă şi din datele oferite de AJOFM. 

 

Activităţile altor şcoli şi ale furnizorilor privaţi de formare din zonă 
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În judeţul Galaţi sunt trei unităţi de învăţământ care furnizează forţă de muncă 

calificată în domeniul industrie textilă-pielărie, având şi personal didactic calificat. În 

afară de Liceul Teoretic “Sfânta Maria”, celelalte două unităţi şcolare sunt situate in 

municipiul Tecuci (Liceul Tehnologic „E. Caragiani” Tecuci) şi în comuna Pechea 

(Liceul Tehnologic „C. Conachi” Pechea). Având în vedere distanţa mare ce separă 

cele trei licee, putem afirma ca populaţia şcolară deservită de fiecare din acestea este 

cea din zona limitrofă. 

 

 

Performanţa şcolii în raport cu performanţele la nivel regional şi local 

Având în vedere rezultatele obţinute de elevii şcolii noastre la concursurile pe 

meserii şi olimpiadele interdisciplinare, se poate vorbi de o performanţă a şcolii la nivel 

regional şi local. 

 

Parteneri actuali sau potenţiali 

În prezent unitatea noastră şcolară desfăşoară parteneriate cu SC Progresul 

SCM. Deşi numărul firmelor cu obiect de activitate în domeniul textile-pielărie este 

relativ mare la nivelul municipiului Galaţi, se constată o anumită reticenţă din partea 

acestora în ceea ce priveşte colaborarea cu instituţiile de învăţământ. 

 

Nivelul şi surse potenţiale de finanţare 

Prin resurse bugetare şi cele ale comitetului de părinţi din şcoală se asigură 

fonduri necesare pentru mobilier, dotări cabinete, reabilitări cabinet informatică, dotare 

bibliotecă cu fond de carte etc. 

 

Surse de informaţii pentru evaluarea externă 

 Pentru analiza mediului extern s-au utilizat  

 documente publicate cum ar fi:  

 PRAI; 

 PLAI; 

 documente MECTS; 
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 statistici şi studii AJOFM ; 

 consultări cu directorii liceelor tehnologice din judeţul Galaţi; 

 consultări cu inspectorii de specialitate de la ISJ Galaţi. 
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II. 2. Analiza mediului intern 

Analiza nevoilor  – auto-evaluarea internă 

 

II.2.1 Predare şi învăţare 

Factorul principal în îndeplinirea multiplelor sarcini ale învăţământului este 

profesorul, având si preocupări pentru activităţi de inovaţie în domeniul didactic, cu 

scop în ameliorarea procesului didactic. 

Una din laturile esenţiale ale scolii o reprezintă procesul de predare-învăţare în 

urma căruia elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează 

personalitatea.  

Majoritatea elevilor se adaptează uşor la schimbările apărute pe piaţa muncii 

interne si externe. Cadrele didactice folosesc o gama variata de strategii de predare-

invatare pentru a răspunde stilurilor de invatare individuale,abilitaţilor, culturii si 

motivării fiecărui elev.  

În anul şcolar 2011-2012 comisiile metodice şi-au desfăşurat activitatea în 

spiritul didacticii moderne promovate de Reforma învăţământului: 

 s-au aprofundat programele şcolare, s-au ales manualele alternative, s-au 

întocmit planificările calendaristice şi s-a realizat proiectarea secvenţială a 

unităţilor de învăţare; 

 au fost elaborate la nivelul fiecărei catedre seturi de teste de evaluare 

predictivă, sumativă; 

 cadrele didactice desfăşoară lecţii de predare-învăţare, utilizând strategii 

centrate pe elev, apelând cu succes la munca în echipă, munca diferenţiată 

şi fişe de lucru, conform stilurilor de învăţare ale elevilor ; 

 formarea personalităţii autonome şi creative a elevului, a capacităţii de 

adaptare socială este un obiectiv atât al activităţii curriculare cât şi 

extracurriculare ; 

Activitatea în cadrul comisiilor metodice s-a desfăşurat conform planului 

managerial întocmit la începutul anului şcolar şi care s-a axat pe cele trei componente 

ale activităţii didactice: componenta conceptuală, componenta acţională, componenta 

evaluativă. 
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Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru, 

standardele de pregătire profesionala şi programele şcolare valabile pentru acest an 

şcolar. Pentru aceasta s-a întocmit, la începutul anului şcolar, atât graficul de practică 

curentă cât şi graficul de pregătire practică (comasata). 

În concluzie, profesorii de la Liceul Teoretic ,,Sfânta Maria” Galaţi, ca manageri 

ai activităţii didactice, urmăresc ca întreaga activitate să se încadreze în cerinţele 

impuse învăţământului în etapa actuală, stabilind obiective clare, în concordanţă cu 

cele din planul managerial al şcolii. Aceasta presupune proiectarea tuturor activităţilor 

didactice şi stabilirea unor strategii de instruire care să ducă la realizarea obiectivelor 

propuse având ca punct de plecare nivelul real de cunoştinţe al elevilor. 

Astfel, s-au remarcat următoarele activităţi:  

 Expoziţii de fotografii 

 Expoziţie de jurnale de lectură şi postere 

 Scenete şi piese de teatru organizate în cadrul Săptămânii educaţiei 

globale, Săptămânii liceului, 9 mai – Ziua Europei 

 Acţiuni filantropice la azilul de bătrâni 

La Liceul Teoretic «Sfânta Maria» corpul profesoral este de o înaltă ţinută 

morală şi profesională, atât din punctul de vedere al pregătirii ştiinţifice, cât şi al 

pregătirii psihopedagogice. Acest lucru este dovedit prin : 

 rezultate obţinute la olimpiade şi concursurile şcolare; 

 activităţi diverse organizate la nivel local şi judeţean; 

 procese verbale încheiate cu ocazia inspecţiilor efectuate pentru susţinerea 

gradelor didactice. 

 

II.2.2 Materiale şi resurse didactice 

 

Spaţii de învăţământ: 

 Săli de clasă: 24 

 Laborator de fizică, dotat cu aparatură şi truse pentru realizarea lucrărilor de 

laborator la modulele de mecanică, electricitate, termodinamică, magnetism şi 

optică 
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 Laborator de chimie, dotat cu planşe, modele atomice, truse şi substanţe pentru 

realizarea lucrărilor de laborator prevăzute în programele analitice 

 Laborator de biologie, dotat cu planşe, vitrine, animale formolizate 

 Laboratoare de informatică (2), dotate cu 52 calculatoare, server, imprimantă; 

calculatoarele sunt legate la internet şi asigură şi desfăşurarea lecţiilor în AEL 

 Sala de sport 

 Terenul de sport 

 Ateliere de confecţii (2), dotate cu maşini de cusut; servesc la formarea 

competenţelor profesionale a elevilor din învăţământul profesional si tehnic. 

 

Spaţii auxiliare  

Pentru buna desfăşurare a vieţii şcolare, unitatea de învăţământ este prevăzută cu : 

 Biblioteca, cu un număr de 26039 volume 

 Cancelarie 

 Secretariat şi contabilitate, dotate cu fişete, calculatoare şi birouri, conectate la 

internet; 

 Cabinet psiholog şcolar 

 Cabinet medical 

 Depozit materiale didactice 

 Depozit materiale pentru reparaţii, curăţenie si întreţinere 

 Arhivă 

 Atelier întreţinere 

 

 



Liceul Teoretic “Sfânta Maria” Galaţi  Planul de Acţiune al Şcolii 
 

  45 Director, 
Prof. Arhiri Mariana 

II.2.3. Resurse fizice şi umane 

 

În anul şcolar 2011-2012 la Grupul Şcolar “Sfânta Maria” au funcţionat 62 

cadre didactice calificate care au instruit un număr de 953 elevi cuprinşi în toate 

formele de învăţământ din şcoala noastră. Preocuparea profesorilor şi a maiştrilor 

instructori pentru perfecţionare este relevantă prin numărul mare de participanţi din 

rândul acestora la cursuri de formare continuă, respectiv prin susţinerea şi 

promovarea examenelor de definitivat, grade didactice II si I.  

Este de remarcat faptul că în cadrul catedrei discipline tehnice toate cadrele 

didactice sunt calificate, având gradul didactic I. Perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice, nu numai prin participarea la susţinerea gradelor didactice, dar şi prin 

participarea la cursurile de formare continuă, se reflectă în rezultatele obţinute de 

elevii profilului tehnic la examenele de certificare a competenţelor profesionale şi la 

olimpiade şi concursuri pe meserii. 

 

Participând în procent de 60% la cursuri de formare continuă, dascălii Liceului 

Teoretic « Sfânta Maria » s-au familiarizat cu utilizarea PC-ului, şi-au însuşit metode 

moderne de învăţământ, moduri de abordare în consilierea elevilor. Aceştia au 

frecventat şi promovat următoarele cursuri de formare : 

 

 „Comunicând în Europa” – curs de limba engleză 

 Comunicare şi relaţii publice 

 E-Chimie 

 „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 

învăţământul preuniversitar – INSAM” 

 „Depunerea aplicaţiilor şi derularea proiectelor educaţionale cu 

finanţare europeană” 

 Administrarea reţelelor de calculatoare 

 Formator 

 FlexFORM 

 Utilizarea platfomelor e-learning 
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II.2.4 Rezultatele elevilor 
 

Performanţele şcolare constau în primul rând în realizarea unui progres şcolar 

care se evidenţiază de altfel în timp, de obicei între începutul şi sfârşitul unui ciclu de 

studiu. 

În ceea ce priveşte elevii care finalizează ciclul superior al liceului tehnologic, 

se poate constata din tabelul de mai jos un procent foarte bun de promovabilitate, 

ceea ce dovedeşte interesul ridicat manifestat de aceştia pentru obţinerea unei bune 

pregătiri teoretice care să-i propulseze în formele de învăţământ superior. 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU 
 

RATĂ PROMOVABILITATE LICEU ZI-FILIERA TEORETICĂ   
An școlar 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Cls. a IX-a 
Total promovabilitate (%) 97,50 87,34  95,86  96,02 
Din care fete (%) 95,74 85,71 93,05 95,45 

Cls. a X-a 
Total promovabilitate (%) 96,98 92,71 97,36 92,85 
Din care fete (%) 96,03 92,13 95,34 95,08 

Cls. a XI-a 
Total promovabilitate (%) 97,77 95,45 98,51 99,26 
Din care fete (%) 100 95,78 97,46 100 

Cls. a XII-a 
Total promovabilitate (%) 100 97,61 100 99,16 
Din care fete (%) 100 98,14 100 100 

RATĂ PROMOVABILITATE LICEU FRECVENȚĂ REDUSĂ-FILIERA TEORETICĂ 

Cls. a IX-a 
Total promovabilitate (%) 68,75 53,03 47,05 60 
Din care fete (%) 73,07 57,89 54,54 65 

Cls. a X-a 
Total promovabilitate (%) 85,71 100 73,58 90,90 
Din care fete (%) 90,47 100 82,35 100 

Cls. a XI-a 
Total promovabilitate (%) 96,66 85,71 88,57 83,01 
Din care fete (%) 93,75 85 86,36 82,85 

Cls. a XII-a 
Total promovabilitate (%) 93,93 96,66 78,78 94,11 
Din care fete (%) 87,50 93,75 83,33 94,73 

Cls. a XIII-a 
Total promovabilitate (%) 97,61 100 96,77 96,15 
Din care fete (%) 95,83 100 100 95 
RATĂ PROMOVABILITATE LICEU ZI-FILIERA TEHNOLOGICĂ 

Cls. a IX-a 
Total promovabilitate (%) 96,42 82,08 93,33 96,82 
Din care fete (%) 95 83,33 93,02 96 

Cls. a X-a 
Total promovabilitate (%) 100 100 93,61 96,22 
Din care fete (%) 100 100 86,36 95,12 

Cls. a XI-a 
Total promovabilitate (%) 96 93,33 100 100 
Din care fete (%) 95,45 95,65 100 100 

Cls. a XII-a 
ruta directă 

Total promovabilitate (%) 100 100 100 100 
Din care fete (%) 100 100 100 100 

Cls. a XII-a 

ruta progresivă 
Total promovabilitate (%) 100 100 90,90 100 

Din care fete (%) 100 100 57,14 100 

Cls. a XIII-a 
ruta progresivă 

Total promovabilitate (%) 100 100 71,42 100 
Din care fete (%) 100 100 50 100 
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RATĂ PROMOVABILITATE LICEU SERAL-FILIERA TEHNOLOGICĂ 
Cls. a XI-a 

ruta directă 

Total promovabilitate (%) 90,69 - - - 

Din care fete (%) 100 - - - 

Cls. a XII-a 
ruta directă 

Total promovabilitate (%) 98,18 98,61 - - 
Din care fete (%) 100 100 - - 

Cls. a XIII-a 

ruta directă 
Total promovabilitate (%) 100 100 92,06 - 

Din care fete (%) 100 100 94,11 - 

Cls. a XII-a 
ruta  progresivă 

Total promovabilitate (%) - 100 88,23 - 
Din care fete (%) - 100 90 - 

Cls. a XIII-a 
ruta  progresivă 

Total promovabilitate (%) - - 89,36 81,81 
Din care fete (%) - - 90,90 100 

Cls. a XIV-a 
ruta progresivă 

Total promovabilitate (%) - - - 100 
Din care fete (%) - - - 100 

 

Deşi baza materială necesară pregătirii practice şi de laborator tehnologic a 

elevilor din filiera tehnologică este necorespunzătoare, în ultimii ani participarea 

elevilor din clasa a XI-a şi a XII-a, cu specializarea tehnician în industria textilă şi 

tehnician designer vestimentar la faza naţională a olimpiadei interdisciplinare 

discipline tehnice s-a finalizat cu situarea în jumătatea superioară a clasamentului. 

 

Rezultatele examenului de bacalaureat 

 

ANUL FILIERA 

PREZENTAŢI (DIN 
CARE) REUSIŢI (DIN CARE) PROCENT 

Seria 
curentă 

Seria 
anterioară 

Seria 
curentă 

Seria 
anterioară 

Seria 
curentă 

 Seria 
anterioară 

2009-
2010 

TEORETICĂ/REAL 59 6 42 6 71.19% 100.00% 

UMAN 23 0 21 0 91.30%   

TEHNIC 49 40 20 2 40.82% 5.00% 

TEHNIC SERAL 51 0 14 0 27.45%   

TEORETIC FR 31 0 10 0 32.26%   

TOTAL 213 46 107 8 50.23% 17.39% 

2010-
2011 

TEORETICĂ/REAL 92 24 49 6 53.26% 25.00% 

UMAN 47   45 0 95.74%   

TEHNIC 34 18 13 0 38.24% 0.00% 

TEHNIC SERAL 29 27 3 4 10.34% 14.81% 

TEORETIC FR 9 8 1 1 11.11% 12.50% 

TOTAL 211 77 111 11 52.61% 14.29% 

2011-
2012 

TEORETICĂ/REAL 72 20 36 7 50.00% 35.00% 

UMAN 45 1 41 1 91.11% 100.00% 

TEHNIC 31 9 9 4 29.03% 44.44% 

TEHNIC SERAL 16 11 2 3 12.50% 27.27% 

TEORETIC FR 12 12 0 4 0.00% 33.33% 

TOTAL 176 53 88 19 50.00% 35.85% 
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II.2.5 Consilierea şi orientarea şcolară / în carieră 

 

Situaţiile în care tinerii au probleme se înmulţesc şi obligă societatea să caute 

şi să găsească soluţii. Se căuta identificarea influenţelor sociale, educaţionale, 

economice care acţionează în această lume în continuă schimbare. 

În şcoala noastră consilierea şi orientarea şcolară a elevilor este realizată la orele de 

dirigenţie şi la cabinetul de asistenţă psihopedagogică. Profesorii diriginţi îşi 

proiectează activitatea de consiliere la începutul fiecărui an şcolar/semestru. 

Elevii care se pregătesc în unitatea noastră şcolară beneficiază de: 

 Cadre didactice cu bună pregătire în domeniu (a fost parcurs cursul de 

formare în domeniul consiliere şi orientare de majoritatea diriginţilor) ; 

 Prezenţa psihologului şcolar care colaborează cu diriginţii ; 

 Baza materială: cabinet de consiliere şi material didactic 

După cum se ştie, părinţii au rol important în orientarea şcolară şi profesională 

a propriilor copii. Experienţa personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate sunt 

impuse copiilor în planul construcţiei carierei. Aceasta realitate reprezintă o sursă de 

conflict între părinţi şi copii în cazul în care copilul are o altă opţiune sau este sfătuit 

să abordeze o alta filieră şcolară.  

 

II.2.6 Calificări şi curriculum 

 

Răspunzând cerinţelor pieţii muncii locale, Liceul Teoretic « Sfânta Maria » 

urmăreşte să se constituie într-un centru de pregătire profesională puternic, la nivel 

local şi zonal, în conformitate cu standardele europene. 

Prin formarea iniţială, la acest grup şcolar se pregătesc elevi : 

În cadrul învăţământului liceal (zi, seral, frecvenţa redusă), pentru următoarele 

specializări : 

 Filiera teoretică: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie 

 Filiera tehnologică: tehnician designer vestimentar, tehnician în industria 

textilă. 

Pentru o bună pregătire profesională a elevilor, pentru formarea competenţelor 

la nivelul standardelor europene, şcoala noastră elaborează, în fiecare an, 
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curriculum-uri la decizia şcolii şi, în parteneriat cu agenţii economici locali, curriculum-

uri în dezvoltare locala, după cum urmează : 

 Limba română contemporană – clasa a XI-a - profil filologie; 

 Comunicare verbală - clasa a XII-a - profil filologie; 

 Limba română contemporană (Ortografie şi ortoepie) - clasa a XI-a - 

profil filologie; 

 Limba română contemporană (Argumentare) - clasa a XII-a - profil 

filologie; 

 English for exams - clasa a XI-a - profil filologie; 

 ,,Organizarea locului de muncă în industria textilă”- pentru clasa a IX-a 

- domeniul textile-pielărie (CDL); 

 ,,Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă în industria textilă”- 

pentru clasa a X-a - domeniul textile-pielărie (CDL); 

Alegerea disciplinelor CDŞ s-a bazat pe armonizarea dintre particularităţile 

personalităţii elevului, aptitudinile şi interesele sale personale şi diversificarea 

continuă a domeniilor cunoaşterii. Ele permit lărgirea culturii generale şi aprofundarea 

pregătirii de specialitate, asigurând la finele ciclului liceal, atât posibilitatea continuării 

studiilor, cât şi integrarea pe piaţa muncii. 

Pregătirea practică tehnologică se desfăşoară în medii specializate, în 

conformitate cu standardele de pregătire profesională, asigurându-se astfel formarea 

competenţelor tehnice generale specializate la toate nivele de pregătire. 
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II.2.7. Parteneriate şi colaborări 

 

Parteneriatele încheiate de Liceul Teoretic « Sfânta Maria » sunt concentrate pe 

următoarele direcţii : 

 Asigurarea instruirii practice a elevilor 

 Lărgirea orizontului cultural 

 Educaţia pentru protecţia mediului 

 Dezvoltarea simţului civic în acord cu integrarea în Uniunea europeană 

În acest an şcolar instruirea practică curentă şi practica comasată se 

desfăşoară  într-o unitate economică: SC Progresul SCM, în condiţiile reale de la locul 

de muncă, sub îndrumarea maiştrilor instructori, în baza unor convenţii. 

Deşi partenerii economici sunt principalii beneficiari ai serviciilor educaţionale 

oferite de şcoală, interesaţi de forţa de muncă pregătita aici, implicarea acestora în 

desfăşurarea procesului educativ este slaba datorita lipsei unor programe de acţiune 

pe termen mediu sau lung. 

 

 Proiect cultural-educativ „Pe urmele strămoşilor”; parteneri: Muzeul Judeţean 

de Istorie, Biblioteca „V.A.Urechia”, Editura Axis Libri 

 „Săptămâna educaţiei globale” – tema „Atitudinea faţă de lumea noastră”; au 

fost desfăşurate activităţile: „Un Crăciun magic în liceul nostru” 

 În  parteneriat cu ONG Asociaţia „Tinerii şi viitorul” s-a desfăşurat concursul 

„Deschide-ţi inima” în cadrul programului „Voci diferite…acţiuni unite” 

 În  parteneriat cu A.N.A. (Agenţia Naţională Antodrog) s-a desfăşurat proiectul 

„Viaţă sănătoasă fără droguri” 

 Campanie de informare şi dezbatere pe tema oportunităţilor de studiu în 

străinătate pentru absolvenţii de liceu, în parteneriat cu grupul „Educativa” 

 Proiect de activitate voluntară în cadrul programului „Implică-te!... Nouă ne 

pasă de tine!” – campanie de strângere de fonduri 

 Programe de voluntariat: Caravana „Inimă de copil”, campania „Zâmbet de 

copil”, „De Crăciun să fim mai buni”. 
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Baza materială a fost îmbunătăţită prin achiziţionarea de calculatoare în 

vederea desfăşurării activităţii instructiv-educative în laboratoarele de informatică, 

fond de carte pentru biblioteca şcolii, amenajarea sălii de sport. 

 

Cercuri şcolare 

 Cerc pentru educaţie ecologică, educaţie pentru viaţă – „Planeta verde” 

 Cerc de educaţie pentru sănătate – „Mens sana in corpore sano” 

 Clubul „Impact Verde” – activităţi în domeniul ecologic şi de voluntariat: „De 

Crăciun să fim mai buni”, activităţi în cadrul programului naţional „Let’s Do It 

Romania” 
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II.2.8 Analiza SWOT 

 

Ca tehnică managerială pentru realizarea diagnozei mediului intern s-a utilizat 

analiza SWOT. Sursele de informare consultate au fost rezultatele la examene – 

concursuri şcolare, bacalaureat, rezultatele la activităţi extraşcolare. Situaţia elevilor 

după absolvire, analiza obiectivelor operaţionale din CDŞ, schemele orare ale liceului, 

orarul activităţilor extracurriculare, proiectele disciplinelor din CDŞ, discuţii cu elevi şi 

părinţi.  

 

Analiza SWOT pe cele 4 domenii funcţionale: 

 

1. Curriculum 

 

Puncte tari 
 Absolvenţii sunt pregătiţi pentru 

meserii solicitate pe piaţa forţei de 
muncă 

 Proiectarea activităţilor didactice de 
predare-învăţare conform cerinţelor 
actuale 

 Parcurgerea integrală a programei de 
către oricare profesor la oricare 
disciplină şcolară 

 Disciplinele opţionale (CDŞ/CDL): 

 sunt în concordanţă cu 
aşteptările elevilor sau agenţilor 
economici 

 au fost negociate şi realizate în 
colaborare cu agenţii economici 
cu care şcoala are încheiate 
convenţii de instruire practică 

 există realizat suport de curs 
pentru fiecare CDŞ, CDL 

 Existenţa unui program suplimentar 
de pregătire a elevilor pentru 
examenul de bacalaureat, obţinerea 
certificatelor de competenţe 
profesionale nivel 1,2,3 

 Existenţa unei biblioteci şcolare bine 
dotate 

Puncte slabe 
 Existenţa unui număr mare de elevi 

mediocri şi slab pregătiţi, repartizaţi 
computerizat 
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Oportunităţi 
 Solicitarea de meserii noi datorită 

dezvoltării agenţilor economici 
 Dezvoltarea turismului va atrage 

revenirea la meşteşugurile tradiţionale 
şi la mica producţie manufacturieră 

 

Ameninţări 
 Lipsa manualelor la disciplinele 

tehnice pentru ciclul superior al liceului 

 

2. Resurse umane 

 

Puncte tari 
 Existenţa unui număr mare de cadre 

didactice caracterizate prin 
profesionalism dovedit prin rezultatele 
obţinute atât în activitatea curentă cât 
şi în activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare 

 Personalul didactic şi nedidactic este 
în proporţie de 100% calificat 

 Singurul liceu din municipiul Galaţi 
care şcolarizează forţă de muncă în 
domeniul industrie textilă 

 Elevii şi personalul şcolii au acces 
uşor şi liber la echipamente de calcul 
modern 

 Elevilor li se stabilesc criterii 
individuale privind rezultatele învăţării 
şi ţinte de învăţare individuale pe baza 
evaluării iniţiale 

 Există o bună comunicare între 
diriginţi, profesori, maiştri instructori şi 
personal de sprijin pentru a furniza 
elevilor ajutor şi consiliere privind 
traseul lor şcolar şi profesional 
 

Puncte slabe 
 Dezinteresul manifestat de elevi în 

învăţarea unei meserii 
 Colaborarea modestă cu familia 
 

Oportunităţi  
 Oferta generoasă de formare cadrelor 

didactice atât din partea CCD cât şi a 
altor furnizori de formare permanentă 
(universităţi) 

 Posibilitatea accesării unui flux 
continuu de informaţii de pe internet 
 

Ameninţări  
 Reducerea populaţiei şcolare 
 Abandon şcolar datorat înrăutăţirii 

condiţiilor materiale a populaţiei 
şcolare 

 Nivelul scăzut a remunerării cadrelor 
didactice 
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3. Resurse financiare şi materiale 

 

Puncte tari 
 Existenţa unei săli de sport care 

dispune de o dotare corespunzătoare 
standardelor în domeniu 

 Existenţa a 2 cabinete de informatică 
dotate cu calculatoare performante, un 
cabinet de biologie, unul de fizică şi 
unul de chimie cu materiale didactice 
moderne 

 Conectarea la internet a computerelor 
existente în laboratoarele de 
informatică, în cabinetele directorilor, 
la serviciul secretariat, contabilitate şi 
bibliotecă, sala de sport şi cabinetul 
de psihopedagogie 
 

Puncte slabe 
 Starea celor 2 clădiri unde se 

desfăşoară activitatea unităţii şcolare 
nu îndeplineşte standardele de calitate 

 Fonduri insuficiente pentru 
amenajarea atelierelor la standarde 
europene 

 Uzura morală şi fizică a dotărilor 
atelierelor din şcoală 

 Inexistenţa unor mijloace de 
învăţământ în cantitate şi de calitate 
corespunzătoare 

 

Oportunităţi  
 Administraţia Locală şi Naţională 

sprijină unităţile şcolare prin alocare 
de fonduri 

Ameninţări  
 Lipsa cadrului legal care să stimuleze 

implicarea angajatorilor în formarea 
profesională iniţială 

 Fondurile alocate de Primărie pentru 
cheltuieli de întreţinere, reparare, 
mobilier, echipamente, material 
didactic sunt insuficiente pentru buna 
desfăşurare a activităţilor instructiv-
educative 

 

4. Relaţiile cu comunitatea 

 

Puncte tari 
 Existenţa unui program de 

popularizare a şcolii şi de îmbunătăţire 
a imaginii ei 

 Existenţa unui program amplu de 
activităţi extracurriculare care implică 
majoritatea elevilor 

 Participarea unităţii şcolare la un 
număr mare de competiţii 

 Existenţa parteneriatelor cu instituţii 
culturale şi de învăţământ la nivel local 
şi naţionale 

Puncte slabe 
 Lipsa de interes manifestată de părinţi 

faţă de educaţia copiilor lor 
 Părăsirea ţării de către tineri, chiar 

înainte de absolvirea şcolii 
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Oportunităţi  
 Asigurarea efectuării practicii curente 

şi comasate la agenţii economici de 
profil 

 Existenţa acordului de parteneriat 
educaţional între şcoală- părinte- elev 

 Diversificarea calificărilor de pe piaţa 
muncii 

Ameninţări  
 Pericolul în care sunt puse astăzi 

valorile culturale tradiţionale de asaltul 
kitsch-urilor de tot felul, a mass-mediei 
care promovează violenţa şi 
demitizează trăsăturile morale pozitive 

 

 

II.2.9. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 

PRIORITĂŢI  

1. Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei 

pentru formarea profesională a adulţilor  

Obiectiv 1: Identificarea nevoilor de calificare 

Obiectiv 2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Obiectiv 3: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor 

formate la nevoile unei economii în schimbare 

Obiectiv 4: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT 

Indicatori de impact:   

 Până în 2013, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 

12% la nivel regional (faţă de 24, 4% în 2006) 

 Pană în 2013, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de 

şomeri înregistraţi în evidenţele AJOFM: maxim 10% la nivel regional) faţă 

de 20,4% la 31 dec. 2007). 

Prioritatea 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectiv 1: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT 

Obiectiv 2: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire 

profesională a unităţilor şcolare ÎPT 

Indicatori de impact:   

 Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului gimnazial în ÎPT 



Liceul Teoretic “Sfânta Maria” Galaţi  Planul de Acţiune al Şcolii 
 

  56 Director, 
Prof. Arhiri Mariana 

 Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului SAM la anul de 

completare 

 Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor anului de completare la liceul 

tehnologic, ruta progresivă 

Prioritatea 3: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii TVET 

Obiectiv 1: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare ÎPT 

Obiectiv 2: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului 

didactic din ÎPT 

Indicatori de impact:   

 Creşterea capacităţii de management a unităţii şcolare 

 Creşterea competenţelor metodice şi de specialitate a tuturor cadrelor 

didactice de specialitate din unitatea şcolară 

Prioritatea 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere  

Obiectiv 1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi 

ocuparea unui loc de muncă 

Indicatori de impact:   

 Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi 

consiliere 

Prioritatea 5: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în 

educaţie 

Obiectiv 1: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului  

Indicatori de impact:   

 Abandon şcolar la SAM, maxim 2% până în 2013. Asigurarea ratelor de 

tranziţie menţionate la obiectivul 1.3. 

Prioritatea 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectiv 1: Dezvoltarea, diversificare şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, 

pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT. 

Indicatori de impact:   

 Structuri parteneriale funcţionale şi eficiente. 
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CAPITOLUL III 

PLANURI OPERAŢIONALE 

 

III.1. Planuri operaţionale de implementare a priorităţilor şcolii
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PRIORITATEA 1: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

Indicatori de impact: 

Până în 2013, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 12% la nivel regional (faţă de 24,4 % în 2006) 

Până în 2013, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele AJOFM: max. 10% la nivel 

regional (faţă de 20,4% la 31 dec. 2007) 

Obiectiv 1.1.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

 

Indicatori: 

Ponderea ÎPT în planurile de şcolarizare este de minim 60% din totalul planului de 

şcolarizare 

Distribuţia teritorială a calificărilor respectă recomandările PLAI. 

Ponderea absolvenţilor înregistraţi în şomaj. Inserţia profesională a absolvenţilor ÎPT 

Precondiţii şi riscuri 

 

Piaţa muncii regională şi judeţeană nu 

suportă dezvoltări imprevizibile pe termen 

scurt 

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Reactualizarea anuală a PAS 

Planul de şcolarizare 2013-2014 în concordanţă cu recomandările PLAI şi PRAI, avizat de 

către CLDPS 

Precondiţii şi riscuri 
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Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Analiza pe baza indicatorilor din 

PRAI şi PLAI a ofertei pentru 

formarea profesională iniţială în 

domeniul textile-pielărie 

Anual: luna 

septembrie 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

 

Resurse umane – echipa de 

elaborare PAS 

Resurse bugetare 

Unitatea şcolară îşi asumă 

recomandările din PRAI şi 

PLAI 

2. Corelarea ofertei educaţionale 

cu cerinţele pieţei forţei de muncă 

Anual: luna 

decembrie - 

ianuarie 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

ISJ 

Resurse umane: conducerea 

unităţii de învăţământ, CA 

Resurse materiale: baza de 

date 

Planul de şcolarizarea este 

stabilit în corelaţie cu PLAI, 

cerinţele de pe piaţa forţei de 

muncă 

3. Actualizarea anuală a PAS  Anual: luna 

septembrie 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

 

Surse bugetare şi 

extrabugetare ale unităţii 

şcolare 

Membrii CA şi responsabilii 

comisiilor din cadrul liceului îşi 

asumă roluri în actualizarea 

anuală a PAS 

4. Proiectarea anuală a planului de 

şcolarizare în concordanţă cu 

recomandările din PRAI şi PLAI 

Anual: luna 

decembrie - 

ianuarie 

ISJ 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

 ISJ şi CLDPS îşi asumă luarea 

deciziilor privind adaptarea 

planului de şcolarizare în 

concordanţă cu recomandările 

PRAI şi PLAI 
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Obiectivul 1.2.: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor 

formate la nevoile unei economii în schimbare 

 

Indicatori:  

- Minim 50% dintre absolvenţii IPT care nu continuă studiile se angajează în cel mult 6 luni de la 

absolvire, începând cu promoţiile de absolvenţi din anul şcolar 2011-2012 

- Cel puţin 70% dintre angajatorii chestionaţi se declară mulţumiţi de competenţele dobândite de 

absolvenţi, începând cu promoţiile de absolvenţi din anul şcolar 2012-2013 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Oferta angajatorilor este atractivă 

pentru absolvenţi  

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Investigarea cerinţelor specifice din partea angajatorilor privind competenţele absolvenţilor începând 

cu anul şcolar 2012-2013 

Realizarea CDL în parteneriat cu agenţii economici 

Constituirea de reţele de şcoli pe domenii de formare profesională în care sunt cuprinse toate şcolile 

IPT, începând cu anul şcolar 2012-2013 

Baze de date la nivelul şcolii privind gradul de angajare şi continuarea studiilor 

 

Precondiţii şi riscuri 

Angajatorii sunt dispuşi să 

colaboreze la completarea 

chestionarelor şi elaborarea CDL 

Toate şcolile IPT sunt interesate să 

constituie reţele de şcoli pe 

domenii de formare profesională 
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Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Includerea în planul de 

şcolarizare a formei de învăţământ 

seral, oferind şanse de continuare 

a studiilor absolvenţilor din 

promoţiile anterioare, în condiţiile 

în care aceştia ocupă un loc de 

muncă 

Anual: luna 

decembrie 

ISJ 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse bugetare  Absolvenţii SAM şi an de 

completare optează pentru 

continuarea studiilor prin 

învăţământul seral şi cu frecvenţă 

redusă 

2. Adaptarea curriculumului în 

dezvoltare locală în parteneriat cu 

agenţii economici 

Anual: luna 

septembrie 

ISJ 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare ale unităţii 

şcolare 

Angajatorii sunt dispuşi să 

colaboreze la elaborarea CDL  

3. Încheierea acordurilor de 

parteneriat între şcoală şi agenţii 

economici privind desfăşurarea 

activităţilor de instruire practică 

Anual: luna 

septembrie 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Agenţi economici 

 Angajatorii sunt dispuşi să 

colaboreze la încheierea 

acordurilor de parteneriat 

4. Realizarea de parteneriate între 

şcoala noastră şi alte şcoli din 

judeţ 

Anual: 

decembrie 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

 

 

Resurse bugetare Şcolile sunt interesate să 

realizeze parteneriate  

5. Evaluarea impactului măsurilor 

de adaptare a ofertei pentru 

Anual: 

decembrie 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

 

 

Unitatea şcolară dispune de 

informaţii privind traseul 
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formarea profesională iniţială şi a 

acţiunilor de creşterea a nivelului 

de calificare a absolvenţilor  prin 

studii de urmărire a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor IPT: 

- absolvenţii liceului tehnologic, 

promoţia 2012, la 6 luni de la 

absolvire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesional al absolvenţilor 
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PRIORITATEA 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN ÎPT  

Indicatori de impact: 

Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului gimnazial în IPT  

 

 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii Liceului Teoretic „Sfânta 

Maria”  

 

Indicatori:  

Până în 2013, unitatea şcolară corespunde normelor de siguranţă şi igienă  

Precondiţii şi riscuri 

Sunt disponibile resursele de finanţare 

din surse bugetare locale şi naţionale 

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Unitatea şcolară este cuprinsă în program de reabilitare până în 2013 

Precondiţii şi riscuri 

Consiliile locale şi unitatea şcolară adoptă 

deciziile de reabilitare a infrastructurii 

şcolilor 

Există sursele de finanţare necesare 

reabilitării şcolilor 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

1. Planificarea fondurilor necesare 

desfăşurării lucrărilor de reabilitare a 

Până la 

finalizarea 

Primăria Galaţi 

Consiliul Local  

Resurse 

bugetare 

Există sursele de finanţare necesare 

reabilitării şcolii 
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instalaţiei electrice a şcolii lucrărilor 

2. Îmbunătăţirea aspectului curţii şcolii 

(asfaltare, plantare de masă verde, 

igienizarea locului de colectare a 

gunoaielor) 

Până la 

finalizarea 

lucrărilor 

Primăria Galaţi 

Consiliul Local 

Resurse 

bugetare 

Există sursele de finanţare necesare 

reabilitării şcolii 

 

 

Obiectivul 2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire 

profesională a unităţilor şcolare IPT 

 

Indicatori:  

Până în 2013, unitatea şcolară beneficiază cel puţin de dotarea prevăzută în standardele de 

dotare minimă obligatorie  

Precondiţii şi riscuri 

 

Sunt disponibile resursele de finanţare 

din surse bugetare locale şi naţionale 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Liste de echipamente necesare unităţii şcolare 

Unitatea şcolară este cuprinsă în programe de dotări cu finanţare din surse bugetare  

Precondiţii şi riscuri 

Există sursele de finanţare necesare 

Unităţile şcolare şi CL decid 

cuprinderea şcolilor în programe 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Evaluarea necesarului de dotare cu 

echipamente de instruire la nivelul şcolii 

Anual: luna 

septembrie - 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse bugetare locale  
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octombrie 

2. Înfiinţarea unui centru de 

documentare şi informare 

An şcolar 

2012-2013 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse extrabugetare  

 

3. Înfiinţarea unei săli multimedia An şcolar 

2012-2013 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse din fondul 

Comitetului reprezentativ 

al părinţilor 

Sponsorizări  

 

4. Dotarea cu materiale şi echipamente 

pentru activitatea de instruire practică 

An şcolar 

2012-2013 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse extrabugetare Există sursele de 

finanţare necesare 

 

PRIORITATEA 3: . DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLILOR TVET 

Indicatori :  

Creşterea capacităţii de management a unităţii şcolare  

Creşterea competenţelor metodice şi de specialitate a tuturor cadrelor didactice de specialitate din unitatea şcolară 

Obiectivul 3.1.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

 

Indicatori:  

Directorul şi directorul adjuncţ au competenţele necesare exercitării unui 

management eficient până în 2013 

Unitatea şcolară IPT are echipă de cadre didactice şi membrii ai CA cu 

Precondiţii şi riscuri 

 

Există resursele financiare umane şi logistice 

necesare 
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competenţe necesare pentru elaborarea PAS până în 2013 

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Directorul şi directorul adjunct ai unităţii şcolare au parcurs cel puţin un stagiu de 

formare până în 2013 

Membrii echipelor de elaborare a PAS din unitatea şcolară IPT au competenţele 

necesare elaborării PAS până la sfârşitul anului 2013 

Precondiţii şi riscuri 

CCD şi ISJ îşi asumă rolurile de furnizori de formare 

Există resursele financiare umane şi logistice 

necesare 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Stagii de formare a directorilor şi 

directorilor adjuncţi ai şcolilor IPT în 

domeniul managementului educaţional 

„Euromanager” – proiectul PEER, 

program de consiliere şi dezvoltare 

profesională a mentorilor 

Aş şcolar 

2012-2013 

ISJ  

CCD 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare  

CCD şi ISJ îşi asumă rolurile de 

furnizori de formare 

Există resursele necesare 

2. Stagii de informare şi formare pentru 

echipe de cadre didactice pentru 

elaborarea proiectelor cu finanţare din 

fondurile structurale – POS-DRU 

An şcolar 

2012-2013 

ISJ 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 
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3. Participarea la cercurile metodice cu 

managerii liceelor din judeţ 

Semestrial  ISJ 

CCD 

Resurse bugetare CCD şi ISJ îşi asumă rolurile de 

organizatori 

4. Stagii de informare a echipei de 

elaborare PAS în scopul actualizării 

informaţiilor în raport cu PRAI şi PLAI 

Anual  Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse bugetare  

Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din 

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” 

 

Indicatori:  

Toate cadrele didactice de specialitate din unitatea şcolară  au dezvoltate competenţele necesare desfăşurării 

unei activităţi didactice de calitate începând cu anul şcolar 2012-2013 

Consilierii şcolari au dezvoltate competenţele de orientare şcolară şi vocaţională a elevilor 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Există resursele 

financiare umane şi 

logistice necesare 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Toate cadrele didactice au abilităţile necesare pentru aplicarea învăţării centrate pe elev până la sfârşitul 

anului 2013. Anual sunt cuprinse 25-30% din cadrele didactice din şcoală în programele de formare 

Toate cadrele didactice din şcoală au abilităţile necesare pentru aplicarea sistemului de asigurare a calităţii 

până la sfârşitul anului 2013 

Consilierii şcolari au dezvoltate competenţele de orientare şcolară şi vocaţională a elevilor. 

Toate cadrele didactice de specialitate din şcoală integrează în procesul didactic cerinţele angajatorilor, 

tehnologiile şi echipamentele din dotarea agenţilor economici parteneri începând cu anul 2013. 

Toate cadrele didactice de specialitate sunt cuprinse anual în activităţile metodice organizate la nivelul şcolii 

Precondiţii şi riscuri 

Există resursele 

financiare necesare 

 

 

Specialişti cu 

specializări necesare 

optează pentru cariera 

didactică 
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sau ale reţelei şcolare  

 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii responsabile 

pentru implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Stagii de formare pentru cadrele 

didactice din şcoală pentru aplicarea 

învăţării centrate pe elev 

 

Anual ISJ, CCD 

Liceul Teoretic „Sfânta 

Maria” 

 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 

Există resursele 

financiare necesare 

2. Programe de formare continuă pentru 

dezvoltarea competenţelor metodice şi 

adaptarea la cerinţele reformei din ÎPT 

(stagii de formare prin instituţiile acreditate, 

întâlniri metodice, lecţii deschise etc.) 

Anual ISJ 

CCD 

Universităţi  

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 

 

3. Schimburi de experienţă cu alte şcoli în 

cadrul reţelelor de colaborare, inclusiv cu 

şcoli din UE 

An şcolar 

2012-2013 

ISJ 

Unităţile şcolare cuprinse 

în Programe Phare TVET 

Unităţile şcolare IPT 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 

 

Resursele financiare 

necesare sunt 

disponibile la nivelul 

unităţilor şcolare IPT 
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PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE 

Indicatori:  
Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 

Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie 

şi ocuparea unui loc de muncă 

 

Indicatori:  

Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere specializată /elev, anual 

începând cu 2012/2013 pentru elevii din clasele terminale (X, XII/XIII ciclul superior al 

liceului) 

Informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi 

alternativele în cadrul sistemului de ÎPT 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Existenţa resurselor financiare, umane şi 

logistice necesare 

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

Toate unităţile şcolare dispun de cabinet de orientare şcolară şi vocaţională şi de consilier 

calificat 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Colaborarea în cadrul parteneriatelor 

cu psihologii şcolari de la CJRAE în 

vederea dezvoltării serviciilor de 

consiliere şi orientare şcolară 

An şcolar  

2012-2013 

ISJ 

CJRAE 

Resurse 

bugetare 

Existenţa resurselor financiare, 

umane şi logistice necesare 
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2. Proiectarea de activităţi de informare 

şi consiliere pentru: 

- clasa a VIII-a:  calificări - cariera 

profesională, oferta de formare la nivel 

judeţean 

Semestrul I ISJ 

CJRAE 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Şcolile partenere îşi asumă rolul 

în cadrul reţelelor de colaborare 

3. Elaborarea de materiale de promovare 

a carierei în domeniul textile-pielărie 

Semestrul  

al II-lea 

ISJ 

CJRAE 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Existenţa resurselor financiare 

4. Dezvoltarea de reţele şi parteneriate 

pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 

formării profesionale iniţiale, inclusiv 

schimbul de bune practici şi integrarea 

acestora, vizite de studiu 

Anual  Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

 

5. Ziua porţilor deschise la Liceul 

Teoretic „Sfânta Maria” şi vizite ale 

şcolilor generale din localitate pentru 

prezentarea ofertei educaţionale a şcolii  

Anual, 

semestrul al 

II-lea 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

 

6. Participarea la Târgul de ofertă 

educaţională la nivelul municipiului Galaţi 

şi promovarea ofertei şcolii 

Anual, 

semestrul al 

II-lea 

ISJ 

CJRAE 

Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 
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7. Proiectarea şi implementarea de 

activităţi de informare şi consiliere pentru 

clasa a XII-a liceul tehnologic: alternative 

de angajare/ de continuare a studiilor 

Anual  Liceul Teoretic 

„Sfânta Maria” 

AJOFM 

Universităţi 

Agenţi economici 
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PRIORITATEA 5: ASIGURAREA ACCESULUI LA ÎPT ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE ÎN EDUCAŢIE 

 

Indicatori : Abandon şcolar la ciclul inferior al liceului, maxim 2 % până în 2013. 

Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea 

abandonului şcolar 

 

Indicatori: Abandon şcolar la ciclul inferior al liceului, maxim 2 % până în 2013. 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Existenţa resurselor financiare 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

 

Elevii din categoriile dezavantajate beneficiază de facilităţi specifice de acces şi de sprijin pentru 

continuarea studiilor în cadrul ÎPT 

Unitatea şcolară are infrastructura adaptată pentru accesul elevilor cu deficienţe până în 2013 

Program de măsuri pentru identificarea şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

adoptat şi implementat începând cu anul şcolar 2012-2013 

Elevii cu risc de abandon timpuriu sunt identificaţi şi sprijiniţi prin asistenţă specializată şi consiliere  

Precondiţii şi riscuri 

 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare şi CL îşi asumă 

rolul de promotori de proiecte cu 

finanţare din surse naţionale, locale 

şi fonduri structurale 

 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile pentru 

Resurse  Precondiţii şi riscuri 
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implementare  

1. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu 

(transport, burse sociale, bani de liceu 

etc.) 

Anual Unitatea şcolară 

ISJ 

CL 

Resurse financiare 

din surse bugetare 

şi extrabugetare 

Existenţa resurselor financiare 

2. Adaptarea infrastructurii unităţii şcolare 

pentru accesul elevilor cu deficienţe/ nevoi 

speciale – proiect reabilitare 

Anual ISJ 

CL 

Resurse financiare 

din surse bugetare 

şi extrabugetare 

 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare şi CL îşi asumă 

rolul de promotori de proiecte 

pentru reabilitarea infrastructurii 

şi dotarea şcolilor. 

3. Adoptarea unui program de măsuri 

pentru identificarea şi integrarea elevilor 

cu cerinţe educaţionale speciale (CES): 

 Chestionare – identificarea 
problemelor specifice 

 Identificarea stilurilor de învăţare 

 Adaptarea stilului de predare la 
nevoile individuale ale elevilor 

Anual  ISJ 

Unitatea şcolară 

Resurse financiare 

din surse bugetare 

şi extrabugetare 

Existenţa resurselor financiare 

 

4. Asistenţă specializată, consiliere şi 
sprijin oferite familiilor/ elevilor cu risc de 
abandon timpuriu 

 Servicii de consiliere acordate 
elevilor şi susţinătorilor acestora 

Anual ISJ 

Liceul Teoretic 

”Sfânta Maria” 

Resurse financiare 

din surse bugetare 

şi extrabugetare 

Existenţa resurselor financiare 
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PRIORITATEA 6: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ÎPT 

 

Indicatori: Structuri parteneriale funcţionale şi eficiente 

Obiectivul 6.1.: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de 

parteneriat, pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin 

sistemul de ÎPT 

Indicatori: Asistarea deciziei privind ÎPT se realizează cu eficienţă la cele 3 nivele de 

management participativ: 

 Regional, prin Consorţiul regional 

 Local (judeţean), prin CLDPS 

 Şcolii prin CA 

Precondiţii şi riscuri 

 

ISJ, unitatea şcolară şi agenţii economici îşi 

asumă rolurile pentru dezvoltarea 

parteneriatului 

 

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 

 

Reprezentarea în Consiliul de administraţie al unităţii şcolare a cel puţin câte 1 partener 

social pentru fiecare dintre domeniile principale de pregătire 

Toţi elevii din unitatea şcolară beneficiază de locuri de practică şi condiţii de pregătire la 

agentul economic 

Precondiţii şi riscuri 

Existenţa resurselor financiare 

Agenţii economici parteneri acceptă 

implicarea în CA 
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Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii responsabile 

pentru implementare 

Resurse Precondiţii şi riscuri 

 

1. Revizuirea componenţei Consiliului de 

Administraţie prin cooptarea unor reprezentanţi ai 

agenţilor economici  

 Liceul Teoretic „Sfânta 

Maria” 

 

 Agenţii economici 

parteneri acceptă 

implicarea în CA 

2. Asigurarea locurilor de practică şi condiţiilor de 

pregătire la agenţii economici pentru toţi elevii, în 

conformitate cu Standardele de pregătire 

profesională şi cerinţele învăţării centrate pe elev 

 încheierea parteneriatelor de instruire practică 

cu agenţii economici 

Anual, 

septembrie 

Liceul Teoretic „Sfânta 

Maria” 

Agenţii economici 

parteneri 

Resursele 

agenţilor 

economici 

Agenţii economici 

parteneri acceptă 

realizarea practicii 

elevilor în întreprinderi 

 

3. Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii prin 

desfăşurarea de activităţi la care sunt invitaţi aceştia 

şi organizarea de lectorate 

Anual  Liceul Teoretic „Sfânta 

Maria” 

 

Resurse 

bugetare 

 

4. Diversificarea parteneriatului pentru activităţi de 

prevenire a abandonului şcolar, a consumului de 

droguri, a consumului de plante etnobotanice, a 

traficului de persoane etc. 

Anual  Liceul Teoretic „Sfânta 

Maria” 

Instituţii, ONG 

 

Resurse 

bugetare 
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III.2. PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA 
INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi Obiective/ sarcini Resurse Termene Responsa- 
bilităţi/ roluri 

Indicatori de 
realizare 

1. - Întocmirea raportului de 
activitate 2011-2012 
- Întocmirea proiectului 
de buget 2013 
- Întocmirea planului de 
îmbunătăţire 2012-2013 

- Elaborarea misiunii 
şcolii 
- Întocmirea şi 
prezentarea fişei 
postului 

Rezultatele 
obţinute în 2011-
2012 
Feedback privind 
rezultatele 

Octombrie 
2012 

Director/ 
Manager şcolar 

Planul de acţiune al 
şcolii 
Raport de 
activitate2011-2012 
Planul de 
îmbunătăţire 2012-
2013 

2. - Stabilirea încadrarării 
personalului didactic. 
- Stabilirea observatorilor 
în cadrul comisiei de 
asigurare a calităţii 
 

- Elaborarea structurii 
organizaţionale 
(încadrarea) 
 

Planul cadru 
C.D.Ş.  
Şefii de arii 
curriculare. 

Septembrie 
2012 

Directori 
adjuncţi/ 
Manageri şcolari 

Încadrarea 
personalului didactic 
Comisia de 
observatori 

3. - Stabilirea şi 
coordonarea activităţilor 
educative 
- Realizarea activităţilor 
educative implicând 
reprezentanţii elevilor 
- Asigurarea serviciilor de 
consiliere între elevi şi 
profesori 

- Elaborarea planului 
de activităţi educative 
- Coordonarea 
Consiliului consultativ 
al elevilor 
- Coordonarea 
activitatea reţelei de 
consiliere şi orientare 
profesională 
 

Diriginţii  
Responsabili de arii 
curriculare 
Membrii Consiliului 
consultativ al 
elevilor 

Septembrie 
2012 
- periodic 
- periodic 

Director 
educativ/ 
Consilier 
educativ 
Psiholog şcolar 
Diriginţi 

Plan de activităţi 
educative 
Procese verbale ale 
activităţilor 
educative 
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4. - Întocmirea planului 
operaţional al CEAC 
- Elaborarea planurilor de 
îmbunătăţire 
- Colectarea rezultatelor 
testelor, fişelor de 
observaţie. 
- Întocmirea fişelor de 
monitorizare internă 
- Întocmirea raportului 
anual de autoevaluare 

- Elaborarea planului 
operaţional al 
Comisiei de asigurare 
a Calităţii 
- Elaborarea 
planurilor de 
îmbunătăţire 
- Colectarea dovezilor 
privind managementul 
calităţii 
 

Manualul calităţii 
Ghidul CEAC 
Alte materiale 
privind 
managementul 
calităţii 
Site ARACIP 

Septembrie 
2012 
 
Periodic 
 
Periodic 
 
Anual 
 
 
 
 

Responsabil 
CEAC/ 
Coordonator al 
comisiei de 
asigurarea 
calităţii 

Procese verbale ale 
şedinţelor CEAC 
Planuri îmbunătăţire 
Fişe de monitorizare 
internă 
Raportul de 
autoevaluare 
 

5. - Stabilirea şi 
coordonarea activităţilor 
privind managementul 
calităţii 
- Colectarea rezultatelor 
testelor de evaluare de 
membrii catedrelor 
- Elaborarea planului de 
îmbunătăţire pe catedră 

- Elaborarea planului 
operaţional al 
catedrelor 
- Elaborarea 
conţinuturilor testelor 
de evaluare şi 
coordonarea 
activităţilor metodice 
ale catedrelor 

Planul operaţional 
de activităţi 
 
Teste de evaluare 

Septembrie 
2012 
 
 
Periodic 
 
 
 
 
 

Responsabilii 
ariilor curriculare 

Plan operaţional de 
activităţi 
Procese verbale ale 
activităţilor 
Portofoliile 
profesorilor şi ale 
elevilor 
Planuri îmbunătăţiri 
pe catedre 

6. - Întocmirea planului 
operaţional de muncă 
- Interpretarea testelor 
psihologice 
- Participarea la 
activităţile educative ale 
diriginţilor 
 

- Elaborarea testelor 
de personalitate şi a 
testelor psihologice 
privind relaţia 
profesor-elev 
- Consilierea cadrelor 
didactice şi a elevilor 

Teste psihologice Septembrie 
2012 
Periodic 

Psiholog şcolar / 
Consiliere 
psihologică a 
elevilor şi 
personalului 

Plan operaţional de 
activităţi 
Procese verbale ale 
activităţilor 
Teste psihologice 

7. - Colectarea opiniilor de 
la elevi şi comunicarea 
acestora în cadrul 
Consiliului de 
Administraţie 

- Elaborarea planului 
operaţional al 
activităţii Consiliului 
Consultativ al elevilor  
 

 Permanent Reprezentantul 
consiliului 
consulttativ al 
elevilor/  
 

Procese verbale ale 
activităţilor 
Consiliului 
Consultativ al 
elevilor 
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- Desfăşurarea 
activităţilor în cadrul 
Consiliului Consultativ al 
elevilor 
- Participarea la şedinţe 
CEAC 
 

- Colaborarea cu 
CEAC 

Reprezintă elevii 
în Consiliul de 
Administraţie  
 
 
 

8. - Participarea la şedinţele 
Consiliului de 
Administraţie şi CEAC 

- Implicarea în 
găsirea de resurse 
privind creşterea 
calităţii  
- Transmiterea 
cerinţelor şcolii la 
nivelul autorităţilor 
locale 
 

 Periodic Reprezentant 
Consiliul Local 
Reprezintă 
autoritatea 
publică locală la 
nivelul şcolii 

Procese verbale ale 
şedinţelor Consiliului 
de Administraţie 

9. - Monitorizarea elevilor - Participarea la 
şedinţele Consiliului 
de Administraţie  
- Implicarea în 
instruirea practică a 
elevilor 

 Periodic Reprezentant 
agenţi 
economici + 
comitetul de 
părinţi/ 
Reprezintă 
Agenţii 
economici şi 
părinţii în relaţia 
cu şcoala 

Procese verbale ale 
şedinţelor Consiliului 
de Administraţie 
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CAPITOLUL IV 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

IV.1. Consultarea 

IV.1.1 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: 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 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.  

IV.1.2 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) 



Liceul Teoretic “Sfânta Maria” Galaţi  Planul de Acţiune al Şcolii 
 

  81 Director, 
Prof. Arhiri Mariana 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Galaţi  

 PRAI Sud - Est 

 PLAI Galaţi 

 Date statistice - AJOFM  Galaţi  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

 

IV.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. 

  

Managerii şcolii analizează rapoartele scrise, statisticile semestriale şi anuale, 

formulează observaţii, acordă sprijin, dezbat problemele în cadrul CA şi stabilesc măsuri 

corective dacă este cazul şi urmăresc aplicarea acestor măsuri şi respectarea termenelor 

stabilite. 

Prin asistenţele la ore managerii verifică dacă profesorii participanţi la cursurile de 

formare implementează metodele de învăţare centrate pe elevi precum şi lucrul diferenţiat la 

elevii cu nevoi speciale. 

         Realizarea aşteptărilor se va evalua la sfârşitul anului şcolar când se vor stabili şi 

modificările sau completările obiectivelor şi priorităţilor pentru anul următor. 

 


