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Un om instruit este un om puternic ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un liceu tehnologic de calitateă înă înv mântulă profesională şiă tehnică
ialomi ean. 

 Un liceu tehnologic cu un colectiv didactic format din profesori 

recunoscu iăpentruăprofesionalismulăşiătalentulăpedagogic. 

 Ună liceuă tehnologică careă îşiă respect ă elevii,ă p rin ii,ă partenerii,ă
considerându-iăcolaboratoriăînăprocesulăeducativ. 

 Ună liceuă tehnologică aleă c ruiă valoriă sunt:ă responsabilitate,ă toleran ,ă
spiritădeăechip ă iărespect. 
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“Înva ăal turiădeănoiăs ăfiiăcelămaiăbună!” 

 

I. CONTEXTUL 

 

1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII 

 
MISIUNEA 

 

        Liceulă Tehnologică „Mihaiă Eminescu”ă ofer ă tineriloră serviciiă deă educa ieă şiă formareă

profesional ă deă calitate,ă promoveaz  performan a,ă dezvoltareaă cariereiă şiă ceaă personal ă aă

elevilor,ăegalitateaăşanselorăpentruăto iăparticipan ii,ăînăvedereaăintegr riiălorăpeăpia aămuncii.  

 

 VIZIUNEA 

 

        Liceulă Tehnologică „Mihaiă Eminescu”ă Sloboziaă îşiă propuneă s ă asigureă dezvoltareaă

armonioas ăaăpersonalit iiăeleviloră înăvedereaăintegr riiăsocialeă iăprofesionaleăcaăcet eniăactiviă

şiă responsabiliă înăUniuneaăEuropean ,ă sporireaă calit iiă vie iiă şiă ancorareaă şcoliiă înă comunitateaă

local ăşiăeuropean . 

 

1.2. PROFILULăŞCOLII 
1.2.1. Repere istorice 

 

Culturaă organiza ional ă poateă fiă definit ă drept:ă ună complexă specifică deă valori,ă credin eă

conduc toare,ă reprezent ri,ă în elesuri,ă c iă deă gândireă împ rt şiteă deă membriiă uneiă organiza ii,ă

careădetermin ămodurileăînăcareăaceştiaăseăvorăcomportaăînăinteriorulăşiăînăafaraăacesteiaăşiăcareă

sunt transmise noilor membri drept corecte. 

Datorit ădiversit iiăşiădimensiuniiăsistemuluiăşcolarănuăseăpoateărealiza o caracterizare de 

nivelă foarteă generală aă culturiiă uneiă organiza ii,ă ştiută fiindă c ă fiecareă organiza ieă areă componenteă

specifice, uneori contradictorii. Determinarea acestora este o problem  deăinterpretareăşiăcorelareă

a elementelor vizibile constatabile.ăSeăconsider ăc ăexisten aăşiă„creşterea”ăuneiăorganiza iiăpoateă

fiă posibil ă dac ă exist ă şiă ună consensă ală educatoriloră înă împ rt şireaă valoriloră componenteă

fundamentale.ă Iat ăcumăvomăprezentaăculturaăorganiza ieiăşcoliiănoastreăcareăpeăparcursulăceloră

34 deă aniă deă existen ă aă reuşită s -şiă formezeă oă tradi ieă înă preg tireaă eleviloră pentruă celeă maiă
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diverseă meserii,ă renumeleă şcoliiă fiindă dată deă performan eleă laă concursurileă peă meseriiă laă nivelă

jude eanăşiăna ional. 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu” s-aăînscris permanent pe linia obiectivului principal al 

reformeiă înv mântuluiă profesională şiă tehnică dină România,ă prină realizareaă uneiă form riă

profesionaleălaănivelulăstandardelorădeăpreg tireăceruteădeănevoileăeconomieiădeăpia . 

Aăfostăînfiin atăînăanulă1972,ăsub denumirea de Liceul Industrial Nr.1, înăperioada punerii 

temelieiăCombinatuluiăChimicăSlobozia,ăcareăast ziăseănumeşteă"CHEMGAZ" S.A. Slobozia. 

Scopulă înfiin riiă acestuiă liceu tehnologic aă fostă creareaă uneiă activit iă şcolareă de 

preg tireăaăfor eiădeămunc ăpentruăceaămaiămareăplatform ăindustrial  şiăchimic , ceăaveaăs ăseă

înal eălâng ăMunicipiulăSlobozia. 

Sediulă ini ială ală liceuluiă aă func ionată înă spa iulă actualuluiă Liceu Tehnologic "AL. I. 

CUZA"ăpân ă înăanulă1976,ădup ăcareăs-aămutată înăactualulăsediu, din strada Lacului Nr.10, 

undeăfunc ioneaz ăşiăast zi,ănumindu-seăLiceulădeăChimieăIndustrial ăSlobozia. 

Ini ialăunitateaăaăfunc ionatăcuă2ăclaseădeăliceu,ăiarăpeăparcursănum rulăacestoraăaăcrescut,ă

ad ugându-seăşiăclaseădeăşcoal ăprofesional ,ă complementar ăşiăşcoal ădeămaiştri,ă înădiverseă

forme:ăcursădeăzi,ăcursăseral,ăcuăfrecven ăredus . 

Din anulăşcolar 1994-1995ăliceulănostruăaădevenităGrupulăŞcolarădeăChimieă Industrial ,ă

înă 1996ăcap t ănumeleădeăGrupăŞcolară"Mihai Eminescu" şiădinăanulăşcolară2012-2013 primeşteă

titulatura de Liceul Tehnologică”MihaiăEminescu”. 

Revenind la prezent, putemă afirmaă c ă schimb rileă surveniteă înă societateaă românesc ă

dup ă 1989ă auă avută ună impactă deosebită asupraă şcoliiă noastre, care s-a transformat dintr-un 

instrument de transmitereă aă uneiă anumiteă culturiă într-ună locă deă construc ieă cultural , care a 

promovat alternativitatea şiă pluralismul,ă adaptabilitateaă şiă creativitatea,ă motivareaă şiă

disponibilitateaă personalului,ă aă resurselorămaterialeă şiă financiare.ă Adaptându-se noilor condi iiă

aleă economieiă deă pia ,ă şcoalaă noastr ă aă introdus, prină înv mântulă profesională deă 3 ani, 

meseriiă ceruteă peă pia aă muncii:ă Mecanică auto,ă Osp tară (chelner),ă vânz toră înă unit i de 

alimenta ieă public ,ă Electriciană deă între inereă iă repara iiă aparatur  electrocasnic , Electrician 

exploatareăjoas ătensiune. 

Unitateaă noastr ă aă stabilită rela iiă deă parteneriată cuă diverşiă agen iă economiciă şiă institu iiă

importanteă înă vedereaă realiz riiă obiectiveloră propuse,ă dup ă cumă urmeaz :ă A.J.O.F.M. 

IALOMI A, S.C. INTERNA IONAL S.R.L., S.C. ATLANTIC S.R.L., S.C. AKTAŞ COM S.R.L., 

S.C. SELENA S.A., S.C. ARTIC S.A.,  S.C. REAL TEST S.R.L., S.C. VEROTOUR S.R.L., S.C. 

VANK S.R.L., S.C. ANDORA PAN S.R.L., S.C. FLORICONSTRUCT S.R.L., S.C. AUTO MEDIA 

ZIV S.R.L., etc.  

Începândăcuăanulă colară2018-2019 prin H.C.L. nr. 17/25.01.2018 s-a aprobat fuziunea 

prină absorb ieă aă coliiă Postlicealeă Sanitareă deă c treă Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” iă

func ioneaz ăcu unănum rădeă33 de clase dintre care 10 clase înv mântă liceal curs de zi, 7 
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claseă înv mântă profesional,ă 6 clase înv mântă liceal cursă frecven ă redus ,ă 3 clase 

înv mântăpostliceală coalaăpostliceal ăbuget,ă6 claseăînv mântăpostliceală coalaăpostliceal ă

cuătax ,ă iă1ăclas ăînv mântăpostliceală coalaădeămai tri. 

Cuăanulă colar 2020-2021 prin H.C.L. nr. 14/30.01.2020 iăOMEC nr. 4761/27.07.2020, 

reorganizareaă re eleiă colareă aă condusă laă fuzionareaă prină absorb ieă aă coliiă Gimnazialeă

”GheorgheăLaz r”ădeăc treăLiceulăTehnologică”MihaiăEminescu”. 

 

1.2.2. Popula iaăşcolar  

 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu”ăSlobozia esteăunulădintreăfurnizoriiădeăfor ădeămunc ă

calificat ădeănivelă3, 4 i 5 pentruăunit ileăeconomiceăcuăprofilătehnic, servicii, protec iaămediuluiă 

iăs n tateă iăasisten ăpedagogic ădinăjude ulăIalomi a.        

Liceul Tehnologic „Mihaiă Eminescu”ă Slobozia este orientat predominant pe filiera 

tehnologic ,ăcuăprofilă tehnic,ăservicii,ă resurseănaturaleăşiăprotec iaămediului, prin liceu tehnologic 

înv mântă deă zi/frecven ă redus /seral şiă înv mântă profesional, cu domeniile: mecanic ,ă

electric, electronic -automatiz ri, protec iaă mediului, industrieă alimentar ,ă turismă şiă alimenta ie, 

înv mântădeăzi;ă înăînv mântulăprofesional: domeniile electric, turism si alimentatie, mecanic ă

şiăindustrieăalimentar . O noutate o reprezint ăînv mântulăpostlicealăcuă coalaăpostliceal ă iăceaă

deămai tri.ăLiceul nostru are 9 clase de profil real (frecven ăredus ). 

Anul acesta şcolariz măunănum r de 1084 deăelevi,ărepartiza iăpeătrei niveluriăeduca ionale, 

3,ă 4ă iă 5: înv mânt pre colar,ă înv mânt primar, înv mânt gimnazial,  înv mântă liceal,ă

înv mântăprofesional iăînv mântăpostliceal, repartiza iăînă47 de clase astfel: 

 Înv mântăpre colar - 3ăgrupe,ămic ,ămijlocieă iămare; 

 Înv mântăprimară- 4ăclase:ăPreg titoare, a II-a, a III-aă iăaăIV; 

 Înv mântăgimnazială- 5 clase: a V-a, a VI-a, 2 de a VII-aă iăaăVIII-a; 

 Înv mântăliceal reală i tehnologic - 18 claseăliceuăînv mânt zi şiăfrecven ăredus ă

cuăcalific rileăprofesionaleăştiin eăaleănaturii,ătehnicianămecatronist,ătehnician transporturi, 

tehnicianăecologăşiă protec iaă calit iiămediului,ă tehniciană înă instala iiă electrice, tehnician 

electricianăelectronistăauto,ătehnicianăăînăgastronomie; 

 Înv mântăprofesional - 11 clase,ăcalific rileăprofesionale:ăelectricianădeăîntre inereăşi 

repara ii  aparatur ăelectrocasnic , electricianăexploatareăjoas ătensiune,ămecanic auto, 

osp tară (chelner)ă vânz toră înă unit iă deă alimentatie,ă buc tar,ă brutar-patiser preparator 

produseăf inoase; 

 Înv mântă postliceal - coalaă postliceal ă 6 clase (la bugetă iă cuă tax )ă calificareaă

profesional  asistent medical generalist. 

 

 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

 
PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015 - 2025 

 

  10 
 

 

OFERTA EDUCA IONAL  

 

 Pentruă anulă şcolară 2020ă - 2021 Liceul Tehnologic „Mihaiă Eminescu”ă Slobozia a oferit 

absolven ilor claselor a VIII-a i a XII-a urm toareleădomeniiăşiăcalific riă profesionale: 

LICEU - ZI 

 FilieraăTehnologic  

 Profil Servicii 

 Domeniulăpreg tiriiădeăbaz ă- Turism si alimentatie  

 Tehnician in gastronomie – 28 locuri 

 Profil Tehnic 

 Domeniulăpreg tiriiădeăbaz ă– Mecanic 

 Tehnician transporturi – 28 locuri 

 

ÎNV MÂNTULăPROFESIONAL  

 DomeniulăMecanic  

 Calificareaăprofesional ă– Mecanic auto – 28 locuri 

 Domeniul Turismă iăalimenta ie/Alimenta ie  

 Calificareaă profesional ă – Osp tară (chelner)ă vânz toră înă unit iă deă

alimentatie – 28 locuri 

  Domeniul Electric 

 Calificarea profesional ă– Electricianăexploatareăjoas ătensiune – 28 

locuri 

 Domeniul Turismă iăalimenta ie/Alimenta ie 

 Calificareaăprofesional ă– Buc tar – 28 locuri 

 

 ÎNV MÂTăPOSTLICEAL 

 DomeniulăS n tateă iăasisten ăpedagogic  

 Calificareaă profesional  - Asistent medical generalist buget – 28 

locuri iăAsistentămedicalăgeneralistăcuătax ă– 28 locuri 

 Domeniul Electric 

 Calificareaă profesional ă – Maistru electromecanic aparate de 

m sur ă iăautomatiz riă– 14 locuri 

 DomeniulăMecanic  

 Calificareaăprofesional ă– Maistru mecanic – 14 locuri 
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1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR TRECUT 

 

Dezvoltareaăbazeiămaterialeăşiăatragereaădeăresurseăfinanciare 

 Analizaăst riiăînv mântuluiăînăunitateaănoastr ătrebuieăs ădebutezeăcuăevaluareaămoduluiă

înăcareăauăfostăatinseăobiectiveleăpropuseăînăstrategiaădeădezvoltareăaăunit ii. 

  

Acestea au vizat cu prioritate: 

- Implementarea sistemului de evaluare şiă asigurareă aă calit iiă înă procesulă instructivă – 

educativ; 

- Asigurarea educa ieiă deă baz ă pentruă to iă şiă formareaă competen eloră cheie pentru 

integrareaăactiv ăînăvia aăsocial ; 

- Creştereaăcalit iiădemersuluiăeduca ionalăprecumăşiăaăserviciilorăeduca ionale; 

- Fundamentareaă actuluiă educa ională peă bazaă nevoiloră deă dezvoltareă personal ă şi 

profesional ă aă elevilor,ă dină perspectivaă dezvolt rii durabile şiă aă asigur riiă economiceă şi 

sociale; 

- Asigurarea calit iiămanagementuluiădeăparteneriatăşiămarketingăeduca ional; 

- Facilitareaă ă ă g siriiă ă ă deă ă ă parteneriă - institu iiă şcolareă ă dină ă UE,ă înă vedereaă cooper riiă

interna ionaleă prină proiecteă înă cadrulă noului program al Comisiei Europene, Erasmus+ 

2020 

- Îmbun t ireaăbazeiămaterialeăaăunit ii şcolare. 

 

1.3.1. Execu iaăbugetar ă 
A  ș olar 9-2020 

I. Bugetul de stat 

 Conformă contuluiă deă execu ieă ală bugetuluiă unit iiă deă înv mânt,ă efortulă financiară ală

bugetuluiădeăstatăpân  la 31-08-2020ăăaăfostăînăvaloareădeă3122921,27ăleiădefalcatăastfel: 

 2859409 lei pentru cheltuieli de personal; 

 0ăleiăpentruăbunuriă iăservicii; 

 31439,87 lei pentru ajutoare sociale - transportănavet ăelevi; 

 194786 lei pentru burse; 

 17194ăsumeăaferenteăpersoanelorăcuăhandicapăneîncadrate; 

 -9499ăpl iăefectuateăînăaniiăpreceden iă i recuperateăîn anul current; 

 29591,40 programul national ROSE.  

 Cheltuielileăauăfostăefectuateăînălimitaăcreditelorăbugetare potrivitădestina iilorăaprobateăşiăînă

leg tur ăcuăactivitateaăinstitu iei.ă 
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a. Cheltuieli de personal- 2859409 lei 

 Finan areaă cheltuieliloră cuă salariile,ă sporurile,ă indemniza iileă şiă alteă drepturiă salarialeă înă

bani, stabilite prin LEGEA-CADRU nr. 153 dină28ăiunieă2017ăprivindăsalarizareaăpersonaluluiăpl tită

dină fonduriă publiceă iă Hot râreaă nr.ă 30/2018ă pentruă modificareaă iă completareaă Hot râriiă

Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/pre colară iăstabilireaăfinan riiădeăbaz ăaăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitară

deăstat,ăcareăseăasigur ădinăbugetulădeăstat,ădinăsumeădefalcateădinăT.V.A.ăprinăbugeteleălocale,ăpeă

baza costuluiă standardă peră elev/pre colar,ă precumă şiă contribu iileă aferente acestora. Au fost 

achitateă iă drepturileă salarialeă aleă cadreloră didacticeă careă auă f cută parteă dină comisiileă pentru:ăă

absolvireă înv mântă profesională şiă liceu,ă competen eă profesionale,ă exameneă na ionaleă iăă

titularizare. 

Num r de posturi aprobate 70,90 

Num r de posturiăocupateăprinăplataăcuăoraă i cumul 14,40 

Num rădeăposturiăocupateăcuăfunc iaădeăbaz  56,50 

Num r de posturi vacante  0,00 

Num r mediu posturi remunerate 70,90 

DINăCARE:ăNum r posturi ocupateădeăpersoaneăcareăcumuleaz  pensia cu 
salariul 

3,52 

 

b.ăBunuriăşiăserviciiă- 0 lei 

  Cheltuielileămaterialeăangajateădeălaăbugetulădeăstatăînăanulă2020ăauăfostădeă0ălei. 

 c.ă„Baniădeăliceu”+ăBurseăprofesionale+contribuțieăfondăhandicap - 211980 lei 

 Înă anulă 2020ă Liceulă Tehnologică ”MihaiăEminescu” aă solicitată deă laă I.S.J.ă Ialomi aă fonduriă

pentru plata beneficiarilor programului ”Bani de liceu” înăsum ădeă23432 lei. 

  Listeleădeăbeneficiariăauăfostăaprobateădeăc treăM.E.N.ăpeăbazaăsitua iilorăcuăeleviiăeligibili,ă

întocmiteădeăoăcomisieănumit ăînăacestăsensălaănivelulăunit iiădeăînv mânt.ă 

 TOTALă eleviă beneficiariă ană colară 2019-2020=22 elevi din care: au pierdut sprijinul 

financiarăpân ălaăsfâr itulăanuluiă colară3ăelevi. 

 S-auăavutăînăvedereăprevederileăHGă1488/2004,OMECănr.4839/2004ăşiăH.G.nr.1231/2005 

privindă criteriileă specificeă ă metodologiaă deă acordareă şiă cuantumulă sprijinuluiă financiară înă cadrulă

Programuluiă na ională deă protec ieă social ă „Baniă deă liceu”.ăBeneficiariiă suntă eleviă careă seă afl ă înă

între inereaăfamiliilorăalăc rorăvenităbrutălunarăpe membru de familie se incadreaza in prevederile 

legale. 

 Sprijinul financiar s-aă acordată lunară numaiă peă perioadaă cursuriloră şcolareă şiă înă timpulă

preg tiriiăşiăsus ineriiăexamenuluiădeăbacalaureat.ă 
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 Înă anulă 2020ă Liceulă Tehnologică „MihaiăEminescu”ă aă solicitată deă laă I.S.J.ă Ialomi aă fonduriă

pentru plata beneficiarilor programului ”Bursaă profesional ” înă sum ă deă 171354 lei, avândă înă

vedereă H.G.ă 1062/2012ă privindămodalitateaă deă subven ionareă deă c treă stată aă costuriloră pentruă

eleviiăcareăfrecventeaz ăînv mântul profesional. 

 Unitateaă colar ăaăfinan atăProgramuluiăna ionalădeăprotec ieăsocial ă"Bursaăprofesional "ă

peă anulă colară 2019-2020ă pentruă ună num ră deă 196ă elevi,ă laă finalulă luniiă iunieă 2020ă auă maiă

beneficiat 182 elevi. 

 Contribu ia pentru persoane cu handicapăneîncadrate, conform prevederilor art. 78 alin. 

(2)ă dină Legeaă 448/2006ă republicat ,ă autorit țileă iă instituțiile publice, persoanele juridice, 

publiceăsauăprivate,ăcareăauăcelăpuțină50ădeăangajați,ăauăobligația de a angaja persoane cu 

handicapăîntr-un procent de cel puțin 4% dinănum rulătotalădeăangajați.   
 Contribu ia pentruăpersoaneăcuăhandicapăneîncadrateăînăanulă colar 2019-2020 a fost de 

17194 lei 
 

d. Bani de transport elevi 

 Înăanulă2020ăunitateaănoastr ă colar  aăsolicitatădeă laă I.S.J.ă Ialomi a fonduri pentru plata 

cheltuielilorădeătransportăăaăelevilorăînăsum ădeă31439,87ălei. 

 TOTALăeleviăbeneficiariăanulă colar 2019-2020ţ168,ăpân ă laă începutul pandemiei SARS 

COV2. 

 S-auăavutăînăvedereăprevederileăLegiiă1/2011ăaăeduca ieiăna ionaleă iăart.15,ă respectându-

seă modulă deă decontareă aă naveteiă eleviloră careă nuă potă fiă colariza iă înă localitateaă deă domiciliu,ă

conform reglementarilor legale. 

 

e.ăProgramulăNațional Rose 

 Înă perioadaă anuluiă colar  2019 – aprilieă 2020ă activitateaă în programul ROSE s-a 

desf uratăastfel: 

 Acordareaă deă asisten ă iă consiliereă echipeiă deă proiect;ă verificareă adminstrativ ă aă

rapoartelorăîntocmiteă(lunar,ădeăprogresătehnică iăfinanciar);ăverificareaălaăfa aăloculuiăaăprogresuluiă

tehnicăalăproiectului,ăaădesf ur riiăactivit ilor conformăGraficuluiăaprobat,ăaăactivit iiăfinanciareă iă

deăachizi iiă iădeăraportareăconformăGhiduluiădeăimplementare;ăverificareaăconformit iiărapoartelor/ă

documentelor transmise anterior. 

-Achizi ie laptopuri= 28243,37 lei 

-Alimenteălaăcantin  pentru prepararea gust rilor elevilor= 1348,03 lei 

II. Bugetul local 

 

 Volumulăcreditelorăbugetareăcuăfinan areădeălaăbugetulălocal,ăaprobateăăpotrivităprevederilorăă

Legiiă educa ieiă na ionaleă nr.1/2011,ă Hot râreaă nr.ă 107/2020ă pentruă modificareaă Hot râriiă
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Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standardăperăelev/pre colară iăstabilireaăfinan riiădeăbaz ăaăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitară

deăstat,ăcareăseăasigur ădinăbugetulădeăstat,ădinăsumeădefalcateădinăT.V.A. prin bugetele locale, pe 

baza costuluiă standardă peră elev/pre colar,ă peă bazaă costuluiă standardă peră elev/pre colară i 

Hot rârileădeăConsiliulăLocalăauăfostădeă673395,53ăleiăpânaălaă31-08-2020, din care: 

 52546 lei pentru cheltuieli de personal; 

 568619,14ăleiăpentruăbunuriăşiăservicii; 

 0 lei pentru burse; 

 12018,50 lei pentru elevii cu CES; 

 0 lei pentru cheltuieli de capital; 

 40211,52 lei cheltuieli de capital. 

a.Cheltuieli de personal - 52546 lei 

           Finan area cheltuielilor de personal de la bugetul locală2ăposturiă(casieră iăîngrijitoră coal ) 

conform H.C.L. 198 din 30-10-2019. 

 Finan areaă cheltuieliloră cuă transportulă cadreloră didacticeă potrivită Legiiă educa ieiă na ionaleă

nr.1/2011ă iă HGă 569/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta 2265 lei.                                                     

b.Bunuriăşiăserviciiă– 568619,41 lei 

 Diferen ele întreăcostulăstandardă i necesarulărealădeăfonduriăalăunit ilorădeăînv mânt pot 

releva gradul de finantare a aceloră unit iă deă c tre bugetul local, respectiv politica Consiliului 

Locală fa ă deă coal .ă Înă acela iă timpă diferen eleă între aceste costuri pot releva gradul de 

„subdezvoltareă institu ional ”ă ală uneiă unit iă deă înv mânt respectiv o dispersie foarte mare a 

spa iilorădeăînv mânt.  

În HOT RÂREAănr.ă107ădină4ăfebruarieă2020ăpentruămodificarea Hot râriiăGuvernuluiănr.ă

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/pre colară iăstabilireaăfinan riiădeăbaz ăaăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitarădeăstat,ăcareă

seă asigur ă dină bugetulă deă stat,ă dină sumeă defalcateă dină T.V.A.ă prină bugeteleă locale,ă peă bazaă

costuluiăstandardăperăelev/pre colar,ănuăseă ine cont de: 

- suprafa aă total ă aă unit iloră colare pentru care trebuie asigurate cheltuielile de 

desf urareă înă condi ii optime a procesului instructiv educativ: LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI 

EMINESCU SLOBOZIA plus începândă cuă dataă deă 01-09-2020ă iă COALAă GIMNAȘIAL ă

GHEORGHEăLAȘ Ră+ăGR DINI A PINOCHIO SLOBOZIA 

-m surileădeăcombatereă i prevenire pe perioada pandemiei Covid-19  

 -m suriădeăfuncționareăaăunit țilorădeăînv ț mântăpeăperioadaăpandemieiăCovid-19  

 Sumaăsolicitat  de la bugetul local esteăestimat ăpeăbazaăcalculelorăpropriiă iăcomparareaă

aloca iilor financiare actuale bazate pe standardulăperăelev,ăcosturileăistoriceă i aloca iileăbugetareă

dinăaniiăpreceden i astfel: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212115
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/212115
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E↓ECU IEăBUGETAR ăANă2010-342021 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2011- 439824 LEI  

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2012- 475643 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2013- 556071 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2014- 497978 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2015- 704182 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2016- 598643 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2017- 657302 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2018- 928510 LEI 

E↓ECU IEăBUGETAR  AN 2019- 941548 LEI 

 

c.  Burse - 0 lei 

 LiceulăTehnologică”MihaiăEminescu”ănuăaăacordatăpentruă colară2019-2020ăburseăşcolare,ă

potrivit prevederilor privind aprobarea criteriilor generale de acordarea a burselor elevilor din 

înv mântulăpreuniversitarădeăstatăOrdinulă5576ă/ă07-11-2011 

 

d. Ajutoare Sociale - 12018,50 lei 

 Liceulă Tehnologică ”MihaiăEminescu”ă aă acordată pentruă colară 2019-2020 ajutoare sociale 

pentruăeleviiăcuăcerin eăeducationaleăspecialeăînăvaloareădeăconformăHG.423/2016. 

 

e. Cheltuieli de capital = 40211,52 lei  dot riămaterialeădidacticeăateliereă colare 

III.ăActivitateaăautofinanțat  

 

 Politicileăpropuseăpentruăfinan areădinăfonduriăextrabugetareăsuntăclarădefinite,ăevaluateăşiă

stabilite pe elemente de fundamentareă certe,ă solide,ă predictibileă şiă realiste.ăVenituri realizate la 

31-08-2020=276.662,66 lei din care: 

 Taxeă iăalteăvenituriăînăînv mântţ272912,66ălei 

 Donatiiă iăsponsoriz riţ3750ălei 

1. Veniturileăextrabugetareă realizateădeăLiceuluiăTehnologică ”Mihai Eminescu”ă laă31-08-2020 

auă fostă realizateă din:ămeseă cantin ,ă regieă internat,ă chiriiă iă alteă venituriă specificeă domeniuluiă deă

activitate: 

 Veniturileă ob inuteă dină utilizareaă spa iiloră auă avută laă baz ă urm toareleă contracte de 

închiriere:ă dr.ă Cr ciună Stoian,ă dr.ă Cr ciună Alexandruă şiă Zaineaă Sica,ă SCă TrandaăGroupă

SRL,ăSCăDenisăPatifoodăSRLă iăSCăRomofficeăSRL.,ăSCăRomservăITăSRL 

 Veniturileăob inuteădinăutilizareaăfondurilor din taxele specific - închiriereăsal  sport; 
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 Dona iiă iă sponsoriz riă - SC SOPEMA SRL = 1500 LEI, ROMOFFICE SRL = 1000 LEI, 

OFFICEăPARTENERăSRLţă1000ăLEIăsiăZ BAV  ZAMFIR = 250 LEI 

 

2. Sumele cheltuite la data de 31-08-2020ă auă fostă înă valoareă deă 243289,93ă leiă iă auă fostă

folositeăcaăalternativ ălaăfinan areaădeăbaz ,ăpentru: 

 plat ăalimenteăpentruăservireaămeseiăînăcantin ăaăelevilorădinăinternatulăscolar; 

 plat ă materialeă sanitare,ă între inere+repara iiă curente,ă materialeă cura enieă internată iă

cantin ; 

 achizi ie medicamente cabinet medical; 

 plat ă servicii:ă cabluă tv,ă internet,ă telefonie,ă repara ieă aragaz,ă autoriz riă RAR,ă promovareă

ofertaăeduca ional ă- spotăpublicitară iăanun uri,ăg zduireăsiteăwww.gsme.ro,  

 salariiă iăobliga ii fiscale aferente acestora-6,6ăposturiăînv mânt postliceal. 

 

1.3.2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 

Activitatea de perfec ionare:  

 Formareaăşiăperfec ionareaăreprezint ăunăprocesăcontinuuăşiăcumulativădeăactualizareăşiă

deă dezvoltareă aă competen elor,ă iară înă acestă scopă cadreleă didacticeă dină şcoalaă noastr ă auă fostă

implicateă într-o varietate de astfelă deă activit i,ă uneleă înă concordan ă cuă evolu iileă dină planulă

nevoiloră deă educa ieă şiă ală curriculum-uluiă educa ional,ă alteleă înă func ieă deă exigen eleă privindă

adaptareaă competen eloră personaluluiă didactică laă schimb rileă dină structurile/proceseleă deă

educa ie.ă 

 Dinăaceast ăperspectiv ăputemăafirmaăc ălaăcadreleădidacticeătinereăseăobserv ădorin aă

deăautoperfec ionareăşiădeărecunoaştereăaăunorămeriteăprofesionaleăprinămodulădeăprezentareă laă

inspec iileăcurenteădeăspecialitateăşiăprinăpromovareaăexamenelorălaăcareăauăfostăînscrişi. 

 Formareaă şiă perfec ionareaă continu ă aă cadreloră didacticeă dină unitateaă noastr ă s-a 

realizat astfel: 

 prinăstudiuăindividualădeăspecialitate/autoperfec ionare; 

 prină participareaă laă exameneleă deă ob inereă aă definitiv riiă înă înv mânt, a gradelor 

didacticeăIIăşiăI;  

 prinăactivit ileădesf şurateăînăcadrulăcomisiilorămetodice,ăaăcercurilorăpedagogiceăsauăaă

consf tuirilorăcadrelorădidactice; 

 prină participareaă laă cursuriă deă formareă ini ial ă şiă perfec ionareă continu ă

organizate/avizate de institu iiăabilitateă(C.C.D., I.S.J., M.E.N.C.S.), astfel: 

 

 

 

http://www.gsme.ro/
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Situa iaărezultatelorălaăexameneleădeăob inere a gradelor didactice – 2019- 2020 

Nr. 

Crt. 

Numeleăşiăprenumeleăcadruluiă

didactic 
Specialitatea 

Înscriereaălaă

gr. didactic 
Not  

1 Gavril ăMaria Geografie Grad I 10 

 

Situa iaăînscrierilorălaăgradeădidacticeăînăanulăşcolară2019ă– 2020  

Nr. 

Crt. 

Numeleăşiăprenumeleăcadruluiă

didactic 
Specialitatea 

Înscriereaălaă

gr.didactic 

1.  Z bav ăZamfir P.I.P.ăMecanic  Definitivat 

 

Alteăformeădeăperfec ionare desf şurateăînăanulăşcolară2019ă– 2020 

 

Programul de formare 
Formatorul 

Numeleăşiăprenumeleă
cadre didactice 

participante 

Nr. de 
credite/ore 

Atelier-abilitare utilizare Google Classroom 
pentruănivelăgimnazială iăliceal.ăSchimbădeăbuneă

practici 

Popa Tina Tatiana 
Gavril ăMaria 
erbanăAni oara 

Or anuăM riu ană
Simona 

AntemirăM d lina 
Vasile Elena 
Roibu Sorin 
Stoica Adina 

T mârjanăCristina 
Gudu Marioara 
Novac Mihaela  

Chiosea Marilena 
R du ăGeorgeta 

2 ore 

Predareaăinteractiv ă- utilizarea jocurilor 
educa ionaleă iăa noilor tehnologii pentru 

cre tereaămotiva ieiăînv rii 
erbanăAni oara 24 ore 

Seminarul Cambridge Assement English- 
”Professional Developement for Teachers of 

English” 
AntemirăM d lina  

CRED-curriculum relevant,ăeduca ieădeschis ă
pentruăto i 

Boloca Liliana 
Hoinaru Marilena 

 

Interactive teaching-using educational game 
and new tehnology in order to enhance learners 

motivation - Malta 
T mârjanăCristina  

Teacher as change agent- Oslo, Norvegia T mârjanăCristina  
CursăIni iereă”Debate” Preluc ăCarmelu ca 

Vasile Elena 
Stan Adrian Sorin 

 

Rolul activ al asistentuluiămedicalăînătulbur rileă
aparatului digestiv 

5 cadre medicale 13 credite 

Recuperarea afectiunilor posttraumatice  5 cadre medicale 13 credite 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

 
PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015 - 2025 

 

  18 
 

Programul de formare 
Formatorul 

Numeleăşiăprenumeleă
cadre didactice 

participante 

Nr. de 
credite/ore 

Managementulărela iilorăcuăpacien ii 5 cadre medicale 13 credite 
Managementulăcalit iiăşiăsiguran aăpacien iloră

înăserviciileădeăs n tate 
5 cadre medicale 13 credite 

Cursădeăformareăpsihopedagogic ,ănivelăIă iăII  Vasile Dumitru 35 CPT/nivel 
Cursăpostuniversitarădeăpreg tireă

psihopedagogic ă iămetodic , nivelăIă iăII Mitu Izabela 
252 ore – 2 

semestre, 35 
CPT/nivel 

Cursăpostuniversitarădeăconversieăprofesional ,ă
specialitateaă”Educa ieătehnologic ” Senik Renata 

4 semestre 
(2018-2020), 560 

ore/120 CPT 
Cursădeăperfec ionareă”Abilit iădeăvia ă

independent  laăeleviăînăcontextulăeduca ieiă
pentru dezvoltare durabil ”,ăsistem e - learning 

A tefaneiăGabriela 40 ore 

Cursădeăperfec ionareă– educa ieăfinanciar ă- 
Start2Teach 

Popa Tina Tatiana 
 

2 ore 

Preg tireăînăvedereaăsus ineriiăexamenului de 
definitivat  

Z bav ăZamfir 40 ore 

Prevenirea,ăidentificareaă iăreferireaăcazuriloră
de trafic de persoane 

Vasile Elena 40 ore 

Fenomenulăviolen ei-deălaădelimit riă
conceptualeălaăprevenireă iăinterven iiăeficiente 

Vasile Elena 40 ore 

Rezilien aăpeătimpădeăcriz  Vasile Elena 8 ore 
Deăvorb ăcuăprofesoriiăînăsalaădeăacas , 

Webinar 1,2,3 
Vasile Elena 8 ore 

Utilizarea Google Classroom Vasile Elena 8 ore 
Moodleăpentruăînv areaăcolaborativ  Vasile Elena 8 ore 

Integrarea instruirii prin activitati in mediul 
online 

T mârjanăCristina 24 ore 

Start in e-Twinning T mârjanăCristina 16 ore 
Digitalizarea orei de limba si literatura  romana 

in contextual predarii online 
AntemirăM d lina 40 ore 

Atelierădeăformareăînăcomunicare- Atelier de 
Cuvinte  – onlineăă”Bunăvenitălaă coal ă!”  

AntemirăM d lina 
 

Atelier de formare în comunicare ”Cumă
integr măpovesteaăîn activitatea didactic ” 

AntemirăM d lina 
 

Conferin aăinterna ional - Educa ie Online- 5 
sesiuni 

AntemirăM d lina 
 

”Unfolding theăCodeăofătheăEnglishăLanguage”ă- 
Jolly Phonics Programme  -United Kingdom- 

online 

AntemirăM d lina 
 

Curs postuniversitar profesor documentarist Bibliotecar Cioranu 
Cristina Iuliana 

288 ore 
90 credite 

Eficientizareaămijloacelorămultimediaăînă
structurile infodocumentare 

Bibliotecar Cioranu 
Cristina Iuliana 
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Activit ileădeăformare/metodiceărealizateălaănivelulăunit ii,ăcareăvizeaz ădezvoltareaă
profesional ăînăanulăşcolară2019 – 2020: 

 

Denumireaăactivit ii Nr.ăparticipanți Impact 

Dezbatereă”Evaluarea 
predictiv ădiagnosticăformativ ” 8 cadre 

didactice 

Analiza rezultatelor ob inuteă deă eleviă laă
disciplinele:ămatematic ,ă fizic ,ă chimie,ă biologieăă
iăm surileănecesareărecuper riiămaterieiădinăaniiă

anteriori 
Lectiaădeschis :ă”Elementele 
deăinterfa ăaleăprogramuluiă

Microsoft Word” 

8 cadre 
didacticeă iă25 

elevi 

Promovarea principiului particip riiă iă înv riiă
active,ă asigur riiă progresuluiă gradată ală
performan eiă iăconexiuniiăinverse 

Referateleă”Principiul 
particip riiăcon tienteă iăactiveă
aăelevilorăînăactivitateaădeă

înv areălaădisciplineleăfizic ă iă
chimie‟‟ 

8 cadre 
didactice 

Promovarea principiului particip riiă iă înv riiă
con tienteă iăactive înăactivitateaădeă înv areă laă
disciplineleăfizic ă iăchimie 

Referatulă”Tehnici de 
preg tireăaăelevilorăpentruă
examenulădeăbacalaureată‟‟ 

8 cadre 
didactice 

Prezentarea stadiului deăpreg tireăalăelevilorădeă
clasa a XII-a,ămodalitateaădeăaăob ineă rezultateă
de promovare a examenului 

Ziua Holocaustului 
09.10.2018 

6 cadre 
didacticeă iă22ă

elevi 

Con tientizareaă efecteloră segreg riiă iă
combatereaădiscrimin rii 

Ac iuneaă”25 Octombrie –
ZiuaăArmateiăRomâne” 

4 cadre 
didacticeă iă30ă

elevi 

Cre tereaă interesuluiă tineriloră fa ădeăuniformaă
militar ă iă fa ă deă importan aă armateiă pentruă
siguran aăuneiăna iuni 

Referatulă”Inteligen aă
emo ional ăcondi ieănecesar ă

pentruăreu it ” 

6 cadre 
didactice 

Formareaă abilit iloră deă recunoa tereă aă
emo iiloră iă sentimentelor,ă înă modă constructivă
pentruăreu itaăînăvia  

Referatulă”1 Decembrie – 
Ziua Unirii 

6 cadre 
didactice 

Mareaăunireădină1918ăaăfostă iă r mâneăpaginaă
ceaămaiăsublim ăaă istoriei române ti,ăm re iaăeiă
st ăînăfaptulăc ădes vâr ireaăunit iiăna ionaleănuă
este opera nici unui om politic, a nici unui 
guvern,ă aă niciă unuiă partid,ă esteă faptaă istoric ă aă
întregiiăna iuniăromâne 

Lec iaădeschis ă”Procese 
reglatorii – Voin a” 

4 cadre 
didacticeă iă24ă

elevi 

Transformarea inten ieiăprinăac iuneăcon tient ă
iăimportan aăvoin eiăînăatingereaăscopurilor 

Dezbatere pe tema 
”Formareaăcompeten eloră

specifice prin metoda 
proiectului” 

12 cadre 
didactice 

Rolulă proiectuluiă caă metod ă modern ă înă
activit ile instructiv-educative 

Proiectulăeduca ională
”Educa iaă iăpia aămuncii” 5 cadre 

didacticeă iă100ă
elevi 

Informareaă iă consilierea elevilor anilor 
terminali (XI ip, XII) referitor la lumea profesiilor, 
pia aă muncii,ă form riiă deprinderiloră iă însu iriiă
tehnicilorădeăc utareăaăunuiălocădeămunc  

Proiectul de voluntariat 
“D ruim,ădinăsuflet, un 

zâmbet!“ 
 

Formarea, modelarea, valorizarea de 
capacit i,ă aptitudiniă iă atitudiniă pro-socialeă iă
comunitare 

Articolul “P dureaă iătimpul”ă
înărevistaăAtitudineă iă

responsabilitate, editura 

2 cadre 
didactice 

Parteneriată înă educa ie.ă Atitudineă iă
responsabilitate 
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Denumireaăactivit ii Nr.ăparticipanți Impact 

C.C.D.G., Bucuresti 

”ReCreaz ă-Te”ă! 
 Program consiliere de grup 

Consilierul 
colară iă6ăelevi 

Autocunoa tereaă iăexplorareaăpropriilorănevoi 
prinămodalit iăcreative (cognitive) într-un mediu 
sigur; Creativitateaă iă distrac iaă lucreaz ă
impreun ; Experimentarea puterii de explorare a 
creativit ii; 

Lec ieădeschis ă- Tehnici 
specifice modulului Chirurgie 
şiănursingăspecifică(M22)ă 

8 cadre 
didacticeă iă24ă

elevi 

Înv areaă tehniciloră specificeă chirurgicaleă iă
postchirurgicale 

Activitateădemonstrativ ă– 
”Tradi iiăculinareăromâne tiă– 

buc tarăpentruăoăzi” 

8 cadre 
didacticeă iă40ă

elevi 

Promovareaă înv mântuluiă profesional,ă prină
campaniaă”Ziuaăna ional ăaămeseriilor” 

 

 

1.3.3. ASIGURAREAăINTERN  A CALIT II 
 

Înv mântul,ăsubăaspectulăcunoştin elorăfurnizate,ăalărelevan eiălor,ăalăabilit ilorăpeăcareăleă

formeaz ă şiă ală solu iiloră practicabileă peă careă leă produce,ă condi ioneaz ă ast ziă performan ele,ă

competitivitateaăşiăbun starea. 

    Calitateaă înv mântului,ă înă contextulă globaliz riiă societ ii,ă nuă poateă fiă judecat ă f r ă

standardeă educa ionaleă comuneă pentruă diferiteă profesiiă şiă specializ ri,ă f r ă proceduriă fiabileă deă

asigurareăaăcalit ii. 

    Îmbun t ireaăcalit iiăeduca ieiăesteăunăprocesăcontinuu,ăprinăcareăseăconcepăşiăseăaplic ă

toateă aceleăm suriă şiă activit iă ceă determin ă oă schimbareă benefic ă înă nivelulă deă performan ăală

programuluiădeăeduca ie. 

    Înăvedereaăîmbun t iriiăcalit ii,ăseăareăînăvedereăevaluarea,ăanalizaăşiăac iuneaăcolectiv ă

continu ădin partea Liceului Tehnologică”MihaiăEminescu‟‟ăbazat ăpeăselectareaăşiăadaptareaăceloră

maiăpotriviteăproceduri,ăprecumăşiăpeăaplicareaăstandardelorădeăacreditareăşiăevaluareăperiodic ăşiă

a standardelor deăreferin . 

    Asigurareaăcalit iiăesteăunăprocesăcolectivăprinăcareăşcoalaănoastr ,ăcaăoăcomunitate,ăseă

asigur ă c ă standardulă diplomeloră saleă şiă ală calit iiă procesuluiă instructiv-educativă seămen ineă laă

nivelulăfixatăprinămisiuneaăşcolii. 

Pentru personalul Liceului Tehnologic ”Mihaiă Eminescu”, oferireaă consecvent ă aă unoră

serviciiă deă calitateă beneficiariloră noştri,ă constituieă principalaă preocupareă şiă responsabilitate.ă De 

aceea,ă creareaă şiă implementareaă procesuluiă deă asigurareă aă calit iiă esteă oă parteă integrant ă aă

procesului de îmbun t ireăcontinu ă laăcareăseăangajeaz ăîntreagaăechip ă înăvedereaăalinieriiă laă

standardeleăinterna ionaleăînăeduca ie. 

Obiectivele generale ale Liceului Tehnologică ”MihaiăEminescu‟‟ă înă domeniulă calit iiă suntă

urm toarele: 
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 -   promovarea unor sisteme şiămecanismeădeăasigurareăaăcalit iiăeduca iei; 

 - desf şurareaă deă activit i didactice pe bazaă îndepliniriiă cerin eloră standardeloră de 

performan ; 

 -   asigurareaăpreg tiriiădeăspecialitateăaăelevilor; 

 -   asigurareaăperfec ion riiăcadrelorădidactice; 

 - continuareaă informatiz riiă procesuluiă deă înv mântă şiă aă activit iloră derulateă deă

compartimenteleăopera ionale; 

 -   îmbun t ireaăcontinu ăaăcalit iiăşiăaămanagementuluiăinstitu ional; 

 -   asigurareaăunuiănivelădeăcalitateăconformăcerin elorăspa iului european. 

 Pentruăaă înt riăşiăconsolidaăperforman aăşcoliiănoastre,ăesteăesen ialăcaă întregăpersonalulă

didactic,ădidacticăauxiliarăşiănedidacticăs ăadereă laăpoliticaăşiăprocedurileăcalit ii,ă iarăprocesulădeă

înv mântăşiăserviciileăs ăfieăîndreptateăspre realizarea obiectivelor strategice ale organiza iei. 

    Înăacesteăsens,ăseăvizeaz : 

 •ăintroducereaădeănoiăabord riăaleăprocesuluiădeăpredareă- înv areălaăcareăaccentulăs ăfieă

pusăpeăcreştereaăinteractivit iiăcursurilorăşiăpeăactualizareaăinforma iei; 

 •ăfolosirea de sistemeădeăevaluareăaăcunoştin elorădobânditeădeăeleviăbazateăpeă testareaă

abilit iiăşiăcompeten elorăacestoraădeăaăprelucraăinforma iaăprimit ăşiămaiăpu inăpeăcapacitateaăloră

de memorare; 

Procesulă deă evaluareă intern ă ă şiă asigurare a calit ii este realizat laă nivelulă şcoliiă de  

Comisia pentru Evaluarea  şiăAsigurarea intern ăăa Calit ii.  

Rolul Comisiei: 

- Coordoneaz ăaplicareaăprocedurilorăşiăactivit ilorădeăevaluareăşiăasigurareăaăcalit ii; 

- Elaboreaz ă Raportulă deă evaluareă intern ă privindă calitateaă educa ieiă furnizat ă deă Liceulă

Tehnologică,,MihaiăEminescu‟‟ăădinăSlobozia,ăpeăcareăîlăfaceăpublic; 

- Propuneăconduceriiăşcoliiăm suriădeăîmbun t ireăaăcalit iiăeduca iei; 

 Înă anulă colară 2019-2020,ă înă lunaă iulieă aă fostă realizat ă evaluareaă online ARACIP,ă înă

vedereaă reorganiz riiă re eleiă colareă prină careă Liceulă Tehnologică ”Mihaiă Eminescu” a fuzionat 

prinăabsorb ieăcuă coalaăGimnazial ă”GheorgheăLaz r”. 

 

1.3.4. REZULTATELE ELEVILOR  

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT  

Rezultateleăob inuteădeăeleviiădeăliceuăînăultimiiăaniăauăfostănesatisf c toare,ăînăspecială înă

sesiunile din iunie-iulie.ăIat ,ăpeăscurt,ăcumăseăprezint ăacesteărezultate: 

 Sesiunea iunie-iulie 2020 

FORMA DE 
ÎNV MÂNT 

NR 
ELEVI 

ÎNSCRI I 

NR 
ELEVI 

PREZEN I 
NR ELEVI 

NEPREZENTA I 
NR ELEVI 

PROMOVA I 
PROCENT 

PROMOVABILITATE 
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TOTAL 113 67 46 6 8,96 

PROMO IEă2020 84 42 42 1 2,38 

SERIE 
ANTERIOAR  

29 25 4 5 20 

 

 Sesiunea august 2020 

FORMA DE 
ÎNV MÂNT 

NR 
ELEVI 

ÎNSCRI I 
NR ELEVI 

PREZEN I 
NR ELEVI 

NEPREZENTA I 
NR ELEVI 

PROMOVA I 
PROCENT 

PROMOVABILITATE 

TOTAL 35 25 10 1 4 
PROMO IEă2020 19 12 7 0 0 

SERIE 
ANTERIOAR  

16 13 3 1 7,69 

 

ANALIZ ăCOMPARATIV ăREZULTATEăBACALAUREAT 

 

INDIC ATORI ANă COLAR 

2015-
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

PROCENT DE PROMOVARE IUNIE-IULIE % 26,67 20 12,90 14,81 8,96 

PROCENT DE PROMOVARE 
AUGUST-SEPT  % 

17,78 20,83 15,38 17,24 4 

 

EXAMENEăDEăCERTIFICAREăAăCOMPETEN ELORăPROFESIONALEă 
  

 La examenele de certificare a competen eloră profesionaleă eleviiă auă ob inută rezultateă

buneăîn ultimii ani.  

Sesiunea iunie-iulie 2020 

Nivel 4 

Calificarea 
profesional  

Înscrişi Prezen i 
Admişi 

Respin i Neprezentați Excelent Foarte 
Bine 

Bine Satisf c tor 

Tehnicianăînă
gastronomie 

16 16 2 12 2 0 0 0 

Tehnician 
mecatronist 

16 16 11 5 0 0 0 0 

Total 32 32 13 17 2 0 0 0 

 

Nivel 3 

Calificarea 
profesional  

Înscrişi Prezen i 
Admişi 

Respin i Neprezentați Excelent Foarte 
Bine 

Bine Satisf c tor 

Mecanic auto 16 16 16 0 0 0 0 0 

Electrician de 
între inereă iă

repara iiăaparatur ă
electrocasnic  

16 16 6 10 0 0 0 0 

Total 32 32 22 10 0 0 0 0 
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Sesiunea august-septembrie 2020 

Nivel 5 

Domen
iul*) 

Califica
rea 

profesion
al  

 

Num rădeăcandida i Promovabilitate 
**) 
% 

Înscrişi Prezen i Absen i Promova i Respinşi 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urba
n 

rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0
) 

(1
1
) 

(1
2
) 

(1
3
) 

(1
4
) 

(1
5
) 

(1
6
) 

(1
7
) 

(1
8
) 

(1
9
) 

(2
0
) 

(2
1
) 

(2
2
) 

(2
3
) 

(2
4
) 

(2
5
) 

(2
6
) 

S n ta
teăşiă

asisten ă
pedagogi

c  

Asisten
t medical 
generalist 

4
3 

8 0 0 
4
3 

8 0 0 0 0 0 0 
4
3 

8 0 0 0 0 0 0 1
0
0
 

1
0
0
 

- - 

TOTAL DOMENIU 
4
3 

8 0 0 
7
7 

4
3 

8 0 0 0 0 0 
4
3 

8 8 0 0 0 0 0 1
0
0
 

1
0
0
 

- - 

TOTAL GENERAL 
4
3 

8 0 0 
7
7 

4
3 

8 0 0 0 0 0 
4
3 

8 8 0 0 0 0 0 1
0
0
 

1
0
0
 

- - 

 

Nivel 4 

Calificarea 
profesional  

Înscrişi Prezen i 
Admişi 

Respin i Neprezentați Excelent Foarte 
Bine 

Bine Satisf c tor 

Tehniciană înă
gastronomie 

1 1 0 1 0 0 0 0 

Total 1 1 0 1 0 0 0 0 
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1.4. PRIORITĂȚI  EUROPENE ALE FORMĂRII PROFESIONALE 

 
 

1.ăUtilizareaăinstrumentelorăşiămecanismelorăeuropeneădinădomeniulăform riiăprofesionale 

Scop: Îmbun t ireaătransparen eiăcalific rilorăşiăpromovareaămobilit ilor 

Premise:  

- Calific riădescriseăpeăbazaărezultatelorăînv rii; 

- Mecanismeăopera ionaleădeăasigurareăaăcalit ii;ă 

- Implementareaămecanismelorăseărealizeaz ăcoerent 

M suri: 
1. Realizareaă instrumenteloră necesareă implement riiă mecanismeloră careă privescă EQFă şiă

EQVET; 

2. Îmbun t ireaăcoeren eiădiferitelorăinstrumente(prinăexperimentare) ; 

 

2.ăÎmbun t țireaăcalit țiiăşiăatractivit țiiăeducațieiăşiăform riiăprofesionale 

Scop: Creştereaăatractivit ii,ăaccesabilit iiăşiăaăcalit iiăvorăpermiteăVETăs ăaib ăunărolăimportantă

înă politicileă educa ionaleă şiă strategiileă privindă înv areaă peă parcursulă întregiiă vie iă înă vedereaă

realiz riiăurm toareloră2ăobiective: 

1. Promovareaăsimultan ăaăechit iiăperforman eiăafacerilor,ăcompetitivit iiăşiăinov riiă(dublulă

rolăalăeduca ieiăsocialăşiăeconomic); 

2. Facilitareaă posibilit iiă caă cet eniiă s ă poat ă dobândiă aceleă competen eă necesareă

schimb riiăunuiălocădeămunc ,ăexercit riiăcet enieiăactiveăşiăaădezvolt rii personale  

M suri: 
1.ăM suriăcareăvizeaz ăaccesulăgrupurilorădezavantajate: 

1.1.ăM suriăvizândăgrupurileădezavantajateăaflateă înăriscădeămarginalizare,ă înăparticularăceiă

careăp r sescătimpuriuăşcoalaăşiăcareăauănivelădeăcalificareăsc zut; 

1.2. Eliminarea oric reiăformeădeădiscriminareăînăceeaăceăpriveşteăaccesulăşiăparticipareaălaă

VET; 

1.3.ăPromovareaăVETăînărândulăelevilor,ăp rin ilor,ăadul ilor; 

1.4.ăÎmbun t ireaăconsilieriiăşiăorient riiăpeăparcursulăîntregiăvie i.ăPreşedin iaăFrancez ăvaă

promova o hot râreăcuăprivireălaăConsiliereaăpeăparcursulăăîntregiiăvie i 

 

3. M suriălaănivelulăsistemuluiăVET 

2.1.ăPromovareaăinov riiăşiăcreativit iiăînăVETă 

2.2.ă Îmbun t ireaă permeabilit iiă sistemuluiă VETă şiă aă continuit iiă înv riiă dină VETă înă

înv mântulăsuperior  

2.3.ăPromovareaăparticip riiăactiveăînăENQAVETă 
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2.4.ă Dezvoltareaă pofiluluiă profesională ală actoriloră implica iă înă VETă (profesori,ă formatori,ă

consilieri)  

2.5.ăFundamentareaăpoliticilorăVETăpeădateărelevanteăşiărezultateăaleăcercet riloră 

 

4.ăCreştereaăcorel riiăoferteiăVETăcuăcerereaăpiețeiămuncii 
Scop: Adaptareaă politiciloră VETă laă cerin eleă pie eiămunciiă ŞIă IMPLICAREAă parteneriloră socialiă

pentruăsecurizareaădezvolt riiăcariereiăşiăcreştereaăcompetitivit ii 

M suri: 
1. Dezvoltarea instrumentelor de planificareăanticipativ ăfocalizateăasupraălocurilorădeămunc ă

şiăaăcompeten eloră 

2. CorelareaăVETăcuăpia aămunciiă 

3.ăCreştereaămobilit iiăpersoanelorăparticipanteălaăcursuriădeăformareăbazateăpeăînv areălaă

loculădeămunc ăavândăînăvedere,ăînăparticular,ăformareaăprofesional ăini ial  

4.ă Creştereaă contribu ieiă înv mântuluiă superioră laă înv areaă peă totă parcursulă vie iiă şiă

integrareăprofesional . 

  

5.ăăEficientizareaăguvernanțeiăprocesuluiăCopenhagaăşiăcooper riiăînăVET 

Scop: 

Consolidareaă eficien eiă Procesuluiă Copenhagaă şiă asigurareaă coeren eiă politiciloră specificeă înă

VET,ăînv mântulăsecundarăteoreticăşiăînv mântulăsuperioră 

M suri: 
- Îmbun t ireaăcooper riiăeuropeneăînăVETă 

- Asigurareaăimplement riiăşiămonitoriz riiăăProcesuluiăCopenhagaă 

Creştereaăvizibilit iiăProcesului Copenhaga 

  

6.ăConsolidareaăschimburilorădeăexperienț ăşiăaăcooper riiăcuăț rileăterțeăşiăorganizațiileă
internaționale. 

 

1.5. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 

 

Priorit țileăstrategieiădeădezvoltareăaăînv ț mântuluiăpân ăînăanulă2013: 

1. Realizarea echit iiăînăeduca ie; 

2. Asigurareaăeduca ieiădeăbaz ăpentruăto iăcet enii;ăformareaăcompeten elorăcheie; 

3. Fundamentareaăactuluiăeduca ionalăpeăbazaănevoilorădeădezvoltareăpersonal ăşiăprofesional ă

aăelevilor,ădinăperspectivaădezvolt riiădurabileăşiăaăasigur rii coeziuniiăeconomiceăşiăsociale; 
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4. Deschidereaăsistemuluiăeduca ionalăşiădeă formareăprofesional ăc treăsocietate,ă c treămediulă

social,ăeconomicăşiăcultural; 

5. Asigurareaă complementarit iiă educa ieiă formale,ă nonformaleă şiă informale;ă înv areaă

permanent ăcaădimensiuneămajor ăaăpoliticiiăeduca ionale; 

6. Creştereaăcalit iiăproceselorădeăpredare-înv are,ăprecumăşiăaăserviciilorăeduca ionale. 

StrategiaăNațional ăpentruăDezvoltareăDurabil ăOrizonturiă2013-2020-2030 

Provoc riăcruciale 

1.1ăSchimb rileăclimaticeăşiăenergiaăcurat  

1.2 Transport durabil 

1.3ăProduc ieăşiăconsumădurabile 

1.4ăConservareaăşiăgestionareaăresurselorănaturale 

1.5ăS n tateaăpublic  

1.6ăIncluziuneaăsocial ,ădemografiaăşiămigra ia 

1.7ăS r ciaăglobalaăşiăsfid rileădezvolt riiădurabile 

Educa iaăşiăformareaăprofesional ă- Orizont 2025 

Obiectivă național: Dezvoltareaă capitaluluiă umană şiă creştereaă competitivit iiă prină corelareaă

educa ieiăşiăînv riiăpeătotăparcursulăvie iiăcuăpia aămunciiăşiăasigurareaăoportunit iiăsporiteăpentruă

participarea viitoare peăoăpia ăaămunciiămodern ,ăflexibil ăşiăincluziv ăaă1,65ămilioaneăpersoane. 

Direcțiiăstrategiceădeăacțiune 

 Dezvoltareaădurabil ă– tem ăorizontal ăînăprogrameleăsectorialeă2013-2020ăăşiă
integrat ăînăobiectiveăspecificeăaleăPOSDRU 

 Înternalizareaăînăsistemul deăeducațieăşiăformareăprofesional ăaăprincipiilorăşiă
obiectivelorădezvolt riiădurabileăcaăelementăintegrator alăansambluluiădeăcunoştin e,ăaptitudiniă
şiădeprinderiănecesareăexisten eiăşiăperformanteiăpersonaleăînălumeaămodern  

 Educațiaăpentruădezvoltareădurabila,ă înă toateăprogrameleădeăpreg tire, de la 

ştiin eleă naturiiă laă practicileă responsabileă aleă civismuluiă siă deă laă sustenabilitateaă produc ieiă siă

consumuluiăinăraportăcuăresurseleălaăînsuşireaăprincipiilorădiversit iiăculturale,ăaleăbuneiăguvern riă

si statului de drept. 

 Conținuturiătematiceătransversalăintegrate înăsistemeăeduca ionaleăformale,ănon-  

Educa iaăşiăformareaăprofesional ă- Orizont 2020 

Obiectivănațional:ăAtingereaăniveluluiămediuădeăperforman ăalăUE-27ăînădomeniulăeduca ieiăşiă

form riiăprofesionale,ăcuăexcep iaăserviciilorăînămediulăruralăşiăpentruăgrupurileădezavantajateăundeă

inteleăsuntăceleăaleăUEăpentruă2020 

Direcțiiăstrategiceădeăacțiune: 
 Restructurareaă cicluriloră deă înv ț mântă şiă redefinireaă programeloră deă

preg tire înăfunc ieădeănivelurileădeăreferin ăagreateăpentruăCadrulăNa ionalăalăCalific rilor,ăastfelă
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încâtăs ă fieăasigurateă transparențaăsistemuluiăcareăsprijin ă înv țareaăpeătotăparcursulăviețiiă
precumăşiămobilitateaăocupațional . 

 Dezvoltareaăcapacit țiiăşiăinovațieiăinstituționale,ăavândălaăbaz ămanagementulă

cunoaşterii;ăcreareaăre elelorădeăcooperareăcareăs ăinclud ăparteneriateleăpublic-privatăînăcondi iileă

descentraliz riiăsistemuluiădeăînv mântăşiăalăautonomieiăuniversitare;ă 

 Profesionalizareaămanagementuluiă educațională şiă aăguvernan eiă prină formareaă
resurselor umane pentru leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive 

şiă anticipativeă şiă prină dezvoltareaă competen eloră specifice,ă acordândă aceeaşiă prioritateă celoră

sociale si personale.  

 formale şiăinformaleăpeă3 dimensiuni: socio-cultural ,ăambiental ăşiăeconomic  

 Deschidereaăsistemuluiăformalădeăeducațieăprinărecunoaştereaăachizițiilorădeă
înv țareă dobânditeă înă contexteă non-formale sau informale. Pân ă înă 2020ă - acces real la 

centre de validare a competen elorădobânditeăînăasemeneaăcontexte 

 Diversificareaă oferteiă educaționaleă non-formaleă şiă informale.ă Cuprindereaă înă
sistemeădeăinv areăpermanent :ăminimumă15șădinăgrupaădeăvârst ă25-64 ani. 

 Accentuareaă preg tiriiă tineriloră pentruă înv țareă peă totă parcursulă viețiiă şiă
capacitate de a se adapta competitiv peăpiațaămunciiădinăUE. 

 Dezvoltareaăunorăprogrameădeăstudiuădiferențiate conform specificului regiunilor 

şiănevoilorăelevilor/studen ilor 

 Extindereaăînv ț mântuluiăşiăform riiăprofesionaleădeăcalitateăîn mediul rural, 

cultivareaă egalit țiiă deă şanse şiă atragereaă înă sistemulă educa ională aă tineriloră dină grupurileă

defavorizate. 

 Extindereaă cooper riiă internaționale prină programeă şiă proiecteă europene,ă

bilaterale, transfrontaliere 

Educa iaăşiăformareaăprofesional ă- Orizont 2030 

Obiectivă național: Situareaă sistemuluiă deă înv mântă şiă formareă profesional ă laă nivelulă

performan elorăsuperioareădinăUE-27;ăapropiereaăsemnificativ ădeănivelulămediuăalăUEăînăprivin aă

serviciiloră educa ionaleă oferiteă înă mediulă rurală şiă pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajateăsauăcuădisabilit i 

Direcțiiăstrategice/priorit ți: 
 Principiileăşiăpracticileădezvolt riiădurabileă- încorporateăorganic înăansamblulă

politicilorăeduca ionale. 

 Eficiențaă intern ă şiă extern ă aă sistemuluiă de educație vaă fiă înă continuareă

obiectivul principal.  

 Înv areaăeficient ăvaăr mâneăoăprioritate;ă 
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 Formeleă şiă metodeleă deă predareă voră fiă caracterizateă prină diversitateaă şiă

flexibilitateaă abord riloră pedagogiceă şiă seă voră concentraă peă formareaă deprinderiiă deă a acumula 

cunoştin eăutileăşiăaăcapacit iiădeăaăaplicaăacesteădeprinderiăîntr-un spectru larg de domenii;  

 Metodologiaă deă evaluare,ă certificareă şiă atestareă aă calit iiă actuluiă educa ională

precumă aă relevan eiă acestuiaă peă pia aă munciiă seă vaă aliniaă laă procedurile de benchmarking 

adoptateăînăUEăşiălaăceleămaiăbuneăpracticiăexistenteăpeăplanămondial. 

 Extindereaăînăcontinuareăaăcooper riiăinternaționaleă. 
  

Programulăoperaționalăsectorialăpentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

 Înăperioadaă2007-2013,ăRomânia,ă caă ar ămembr ăaăUniuniiăEuropene,ă vaăprimiăpentruă

dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin proiecte, care vor avea 

dou ădirec iiăprincipaleădeăac iune:ăeduca iaăşiăformareaăprofesional ăşiăpia aămuncii. 

Pentru domeniul Resurseă Umane,ă Româniaă aă elaborată documentulă programatică Programulă

Opera ională Sectorială pentruă Dezvoltareaă Resurseloră Umaneă (POS DRU) prină careă stabileşteă

strategiaădeădezvoltareăaăresurselorăumaneăşiăimplicităpriorit ileăidentificateăînăacestădomeniu. 

 Obiectivul general al POS DRU îlă reprezint ă dezvoltareaă capitaluluiă umană şiă creştereaă

competitivit iiă peă pia aă muncii,ă prină promovareaă egalit iiă deă şanseă pentruă înv areaă peă totă

parcursulăvie iiăşiădezvoltareaăuneiăpie eăaămunciiămoderne,ăflexibileăşiăincluzive care vor conduce, 

pân ăînă2015,ălaăintegrareaăsustenabil ăpeăpia aămunciiăaă850ă000ăpersoane. 

 Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

- promovareaăeduca ieiăşiă form riiă ini ialeăşiăcontinueădeăcalitate,ă incluziveăpentruă înv mântulă

universitarăşi cercetare; 

- promovareaăculturiiăantreprenorialeăşiăîmbun t ireaăcalit iiăşiăproductivit iiămuncii; 

- facilitareaăinser ieiăpeăpia aămunciiăaătinerilorăşiăşomerilorăpeătermenălung; 

- dezvoltareaăuneiăpie eăaămunciiămoderne,ăflexibileăşiăincluzive; 

- promovareaă(re)inser ieiăpeăpia aămunciiăaăpersoanelorăinactive,ăinclusivădinăzoneleărurale; 

- îmbun t ireaăserviciilorăpubliceădeăocupare; 

- facilitareaăaccesuluiălaăeduca ieăşiăpia aămunciiăaăgrupurilorăvulnerabile. 
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1.6. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL  JUDEȚEAN ŞI LOCAL 

 
 
PRIORITATEAă1:ăARMONIZAREAăSISTEMULUIăIPTăCUăPIA AăMUNCII 
Obiectiv: CorelareaăoferteiăşcolilorăIPTădinăjude ăcuănevoileădeăcalificare,ăînăcondi iileădeăcalitateă

aăprocesuluiădeăeduca ieăşiăformareăprofesional ,ăînăscopulăfacilit riiătranzi ieiădeălaăşcoal ălaăvia aă

activ ăşiăcontinu riiăînv riiăpeătotăparcursulăîntregiiăvie i. 

inte:ă 
1.ăReducereaărateiăşomajuluiăînărândulătinerilorădinăgrupaă15-24ăaniăcuă50șălaănivelălocal,ăpân ăînă

2025. 

 2.ă Asigurareaă continu riiă studiilor,ă dup ă înv mântulă obligatoriu,ă pentruă celă pu ină 85șă dină

popula iaădeăvârst ăşcolar ăăaăjude uluiăcuprins ăînăînv mântulăI.P.T. 

 

PRIORITATEAă 2:ă ASIGURAREAă DEă ŞANSEă EGALEă PRINă SISTEMULă IPTă PRIVINDă
ACCESULăLAăEDUCA IEăAL TINERILORăăDINăăJUDE  

Obiectiv: Creştereaăadapt riiăşcolare,ămediereaăsuccesuluiăşiă integrareaăprofesional ăaătuturoră

elevilor,ăindiferentădeănevoileălor,ăprinăasigurareaăaccesuluiălaăeduca ie 

inta: Prevenireaăşiăreducereaăp r siriiătimpuriiăaăşcoliiăcuă50șăăpân ăînăanulă2020 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALEă Aă ŞCOLILORă IPTă DINă
JUDE ăÎNăPARTENERIATăCUăALTEăORGANIZA II 

Obiectiv: Reabilitareaă şiă dotareaă cuă echipamenteă didacticeă aă şcoliloră IPTă dină jude ă înă

concordan ăcuăcerin eleădomeniilorădeăpreg tireăprofesional  

inte:  

1.ăReabilitareaăaă60șădinănum rulăşcolilorăIPTăaleăregiunii,ăpân ăînă2020. 

2.ă Toateă şcolileă IPTă saă aib ă dotareăminimalaă conformă domeniiloră deă calificareă şiă ă 50șă dintreă

acesteaăsaăaib ădotareăînăconcordan ăcuăevolu iileătehnologiceăaleădomeniilorădeăpreg tire. 

 

PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREAă RELA IILORă PARTENERIALEă EXISTENTEă ŞIă
DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT 

Obiectiv: Dezvoltareaă parteneriatuluiă socială activă ă pentruă ă formareaă profesional ,ă înă scopulă

planific riiăstrategiceăaăIPTălaănivelăjude ean 

inta: Celăpu inăunăparteneriatăpentruăformareaăprofesional ăînăfiecareăşcoal ăIPTăpentruăfiecareă
domeniuădeăpreg tire 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREAăSISTEMULUIăIPTăPRINăATRAGEREAăDEăSPECIALIŞTIăŞIă
FORMAREAăCONTINU ăAăRESURSELORăUMANEăDINăŞCOLILEăIPTăALEăJUDE EAN 

Obiectiv: Asigurareaăaccesuluiălaăformareăprofesional ăcontinu ăaăcadrelorădidacticeădinăIPT 
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inta: Participareaă cadreloră didacticeă dină IPTă laă celă pu ină ună cursă deă formareă profesionalaă
continu ,ăpân ăînă2020 

 

PRIORITATEAă6:ăEFICIENTIZAREAăŞIăDEZVOLTAREAăSERVICIILORăDEăORIENTAREă ăŞIă
CONSILIEREăPROFESIONAL ăAăELEVILORăăDINăăIPT 

Obiectiv: Dezvoltareaă orient riiă şiă consilieriiă profesionaleă înă scopulă creşteriiă performan eloră

educa ionaleăşiăratelorădeătranzi ieăc treăniveleăsuperioareădeăeduca ie 

inta: Extindereaă serviciiloră deă orientareă şiă consiliereă profesionalaă pentruă to iă eleviiă dină

înv mântulăIPT,ăpân ăînă2020 
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II. ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 
ANALIZA PROFILULUI ECONOMIC 
               

Actualizarea PAS aă fostă realizat ă pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale 

(PLAI, anuarulă statistică ală Românieiă 2011,ă dateă furnizateă deă INS)ă şiă dină surseă administrativeă

(statisticiăaleăISJăIalomi aăsiăAJOFMăIalomi a), înăconcordan ăcu Proiectul POSăDRUă„Corelareaă

oferteiăeduca ionaleăaăînv mântuluiăprofesionalăşiătehnicăcuăcerin eleăpie eiămuncii”. 

 Evolu iileă imprevizibileă aleă pie eiă munciiă şiă economieiă dină ultimeleă luni,ă înă condi iileă crizeiă

economico-financiare,ăarat ăc ăpreviziunileăprivindăcerereaăpie ei muncii la orizontul anului 2020 

utilizateăînăPAS ACTUALIZATăÎNăANULă2020 cap t ăunăgradăfoarteăridicatădeărelativitate. 

Înăurmaăanalizelorădinăprezentulădocument,ăs-auădesprinsăurm toareleăconcluzii: 

 Rata de succes este în creştereăfa ăde anulăşcolarătrecutăpentruăînv mântulăgimnazialăşiă

liceal.  

 Exist ăparteneriateăactiveăcuăagen iiăeconomici,ăAgen iileădeăOcupareăaăFor eiădeăMunc ,ă

autorit iă şiă alteă organiza iiă careă potă contribuiă laă integrareaă socio-profesional ă aă

absolven iloră– prioritateăpermanent ăaămanagementuluiăşcolar. 

 Instrumenteleădeăasigurareăaăcalit iiăs-auăgeneralizatăînătoateăşcolileăIPT. 

 Re eauaăşcolar ădeăînv mântăobligatoriuăacoper ăîntregăteritoriulăjude ului. 

Auăfostăidentificateăîns ăşiăaspecteăpentruăcareăseăimpunăm suriăameliorative: 

 Deşiă re eauaă şcolar ă esteă acoperitoareă pentruă jude ,ă exist ă dificult i în acoperirea cu 

profesori titulari înă uneleă domenii,ă deşiă seă remarc ă ună num ră mică deă profesoriă

necalifica i. 

 Procesălentădeătransformareăaăşcoliloră înăfurnizori deăserviciiăpentruăcomunit ileă localeăşiă

num rămicădeăcursuriădeăformareăprofesional ăcontinu ădesf şurate. 

 Accesul laă educa ieă pentruă eleviiă cuă handicapă aă crescută datorit ă infrastructuriiă

corespunz toareăaăşcolilorăÎPT. 

 Num ră suficientă deă cabineteă deă orientareă şcolar ă şiă profesional ă şiă deă consilieriă
şcolari,ă16ădinătotalulădeă17ăunit iăÎPTăexistente. 

 Ofertaăşcolar  seăarmonizeaz ăpar ialăcuăpia aămuncii. 
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ANALIZAăPIE EIăMUNCII,ăDATEăDEMOGRAFICE 

Popula iaăşiăfor aădeămunc  
 

Popula iaătotal . Dinamicaăgeneral  

 
Laă 1ă ianuarieă 2017,ă jude ulă Iaomi aă num raă 290698 locuitori. Cea mai mare parte a 

popula ieiăregiuniiă(60,4ș)ăesteălocalizat ăînăjude eleădinănordă(Prahova,ăArge ,ăDâmbovi a). 

Jude eleăcuăceleămaiămariăreduceriădeăpopula ieăsuntăjude eleăPrahova (- 67059 persoane), 

Teleorman (-55902ăpersoane)ă iăArge ă(-40194 persoane).  

Dateleălaăcareăseăfaceăreferireăseăreg sescăînăanexaăAă1ăaăă- pentru vizualizare clic aici ANEXA A 1a DEMOGRAFIE.xls  

 
 

Tab. 2.1. Populațiaătotal  
Popula iaăstabil ălaă1ăianuarieă2017 

 Total (nr. persoane) Total Masculin Masculin % Total Feminin Feminin % 

România 19638309 9579173 48,77 10059136 51,22 

Regiunea Sud 
Muntenia 

3002238 1472172 49,03 1530066 50,96 

Sursa: INS 2017 

 
Tab. 2.2. Dinamicaăgeneral  

Macroregiuni, 
regiuni de dezvoltare 
si judete 

Ani 

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Numar 
persoane 

Regiunea Sud - 
Muntenia 

3128799 3108150 3085095 3059721 3031814 3002238 

Ialomi a 299880 298203 296162 294583 292565 290698 

Sursa: INS 2017 
Dateleă statisticeă furnizateă deă INSă 2017,ă eviden iaz ă oă sc dereă aă popula ieiă jude uluiă înă perioadaă 2012ă – 2017,ă atâtă înă

Regiunea Sud – Muntenia,ăcâtă iăînăjude ulăIalomi a. 
Dateleălaăcareăseăfaceăreferireăseăreg sescăînăanexaăAă1ăaăă- pentru vizualizare clic aici ANEXA A 1a DEMOGRAFIE.xls  

 
 

 Distribuțiaăpeămediiărezidențialeă(urban/rural) 
 

Tab. 2.3. Distribuțiaăpeămediiărezidențiale 

Distribuțiaăpopulațieiăpeămediiădeărezidenț  

la 1 ianuarie 2017 

 
Total 

Urban 
Urban 

Rural 
Rural 

(nr. pers.) % % 

România 19638309 10528473 53,61 9109836 46,38 

Regiunea Sud 
Muntenia 

3002238 1179810 39,29 1822428 60,70 

Județulă
Ialomi a 

290698 138048 47,49 152650 52,51 

Sursa: INS 2017 

 
 

../AAA%20DE%20STERS/ANEXA%201%20DEMOGRAFIE.xls
../AAA%20DE%20STERS/ANEXA%201%20DEMOGRAFIE.xls
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Fig. 2.1. 

DISTRIBUTIAăPOPULA IEIăLAă1ăIANUARIEă2017

România

Regiunea 

Sud 

Muntenia

Județulă
Ialomi a

România Regiunea Sud Muntenia JudețulăIalomi a

 
Sursa: INS 2017 

 

Conform datelor statistice la nivelul anului 2017,ăjude ulăIalomi aăareăunăgradărelativăbunădeă

urbanizare (47,49 %), fiind al treileaăcaăvaloareădinăregiuneaăSudăMuntenia,ădup ăjude ulăPrahova,ă

dar peste procentul pe Regiunea Sud – Muntenia (39,29 %). 

Peămediiă deă reziden ,ă laă nivelă jude ean,ă preponderent ă esteă popula iaă rural ă (52,51ș),ă

maiămic ăcomparativăcuăpopula iaărural ădinăRegiunea Sud – Muntenia (60,70 %). 

 

Distribu iaăpeăsexe 

Structuraă peă sexeă indic ă peă ansamblulă popula ieiă laă nivelă jude eanăoă uşoar ă preponderen ăaă

persoanelorădeăsexăfeminină(51,28ș),ăpu inăpesteămediaăna ional ă(51,22ș)ăşiăregional ă(50,96ș)ă

(v. fig. 2.2.). Laănivelulă jude uluiă Ialomi aăseăconstat ăc ăprocenteleăprivindădistribu iaăpeăsexeăaă

popula iei,ă dină punctă deă vedereă demografică suntă apropiateă deă procenteleă laă nivelă na ională şiă

regional. 

 

Structuraăpeăgrupeădeăvârst  

Structuraă peă vârsteă aă popula ieiă poartãă amprentaă specificãă unuiă procesă deă îmb trânireă

demografic ,ămarcat,ăînăprincipal,ădeăsc dereaănatalit ii,ăcareăaădeterminatăreducereaăabsolut ăşiă

relativ ăaăpopula ieiă tinereă (0-14ăani),ă şiădeăcreştereaăponderiiăpopula ieiă vârstniceă (deă60ăaniăşiă

peste). Jude ulă Ialomi aă areă celeă maiă miciă ponderiă pentruă grupaă deă vârst ă deă pesteă 65 ani 

(16,34%),ăavândăîns ăceaămaiămareăpondereă(prinănum rulăşiăpondereaăpopula iei)ădinăgrupeleădeă

vârst ădinăintervalulă30ă- 64 ani (48,35 %) – vezi tabelul 2.5. La nivelul anuluiă2016ăceaămaiămic ă

pondereăoăauăgrupeleădeăvârst ăîntreă15-19 ani (5,77%), 20 – 24 ani (5,92 %), 25-29 ani (7,56 %), 

respectiv 0-14ăaniă(16,06ăș)ăgrupeăcareăinfluen eaz ăIPT. 
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Tab. 2.4. Structuraăpeăgrupeădeăvârst  la nivel de Regiune 

Regiunea SUD - MUNTENIA 

Vârsta Popula ia 

0- 4 ani 4,40% 

5- 9 ani 5,08% 

10-14 ani 5,34% 

15-19 ani 5,54% 

20-24 ani 5,30% 

25-29 ani 5,68% 

30-64 ani 48,94% 

peste 65 ani 19,68% 

Sursa: 2017 INS 

 

Tab. 2.5. Structuraăpeăgrupeădeăvârst  laănivelulăJude ului 

Jude ulăIalomi a 

Vârsta Popula ia 

0-14 ani 16,06% 

15-19 ani 5,77% 

20-24 ani 5,92% 

25-29 ani 7,56% 

30-64 ani 48,35% 

peste 65 ani 16,34% 

Sursa: 2016  INS 

 

Structuraădup ănivelulădeăinstruireăabsolvit 

 Dinătotalulăpopula ieiăstabileădeă10ăaniăşiăpeste,ă44,2șăau nivelăsc zutădeăeduca ieă(primar,ă

gimnazialăsauăf r ăşcoal ăabsolvit ),ă41,4șănivelămediuă(posticeal,ă liceal,ăprofesionalăsauătehnică

deămaiştri)ăşiă14,4șănivelă superior.ăLaă20ăoctombrieă2011ăerauă245,4ămiiăpersoaneăanalfabete.ă
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Num rulăpersoanelorăanalfabete s-aăredusălaăjum tateăfa ădeăcelăînregistratălaărecens mântulădină

anul 2002. 

 Înă perioadaă dintreă ultimeleă 2ă recens minteă seă poateă constataă oă creştereă aă niveluluiă deă

instruireăaăpopula ieiăstabile.ăAstfel,ăpondereaăpersoanelorăînăvârst ădeă10ăaniăşiăpeste cu nivel de 

instruire superior (exclusiv masterat sau doctorat) a crescut de la 7,1% la 12,6%, a celor care au 

absolvită liceulă aă crescută deă laă 21,4șă laă 24,4ș,ă concomitentă cuă sc dereaă ponderiiă persoaneloră

care au absolvit nivel primar (de la 20,1% la 14,2ș).ăPersoaneleăf r ăşcoal ăabsolvit ăreprezint ă

3,0șădinăpopula iaăstabil ădeă10ăaniăşiăpeste,ăînătimpăceăînăanulă2002ăacesteaăde ineauăoăpondereă

de 5,6%. 

 Femeileăde inăcuăoăfrecven ămaiăridicat ăoădiplom ădeăstudiiăsuperioareădecâtăînăurm ăcuă

10 ani (pondereaă femeiloră cuăstudiiă superioareăaă fostă înă2011ădeădou ăoriămaiămareădecâtă ceaă

înregistrat ă laă recens mântulă dină 2002).ă Ună sfertă dintreă b rba iă auă absolvită studiiă licealeă sauă

gimnaziale. 

 Fa ă deă anulă 2002,ă seă constataă oă crestereă exponentialaă aă ponderii absolventilor de 

invatamant superior, de la 6.97% la 14,02%, dar si a celor de invatamant liceal, de la 23,88% la 

27,14%. 

 Studiileăsuperioareăseăîntâlnescămaiăfrecventăîntreăpersoaneleădinămediulăurbană(22,4șădină

popula iaăstabil ădeă10ăaniăşiăpesteăcareătr ieşteăînămunicipiiăşiăoraşeăde ineăoădiplom ădeăstudiiă

superioare,ăfa ădeă4,7șădintreălocuitoriiăcomunelor).ăÎnăschimb,ăînămediulăruralăsuntămaiăfrecventeă

persoaneleă cuă nivelă gimnazială deă instruireă (36,6șă fa ă deă 19,0șă înămediulă urban)ă şiă cuă studiiă

primareă(20,9șăfa ădeă8,5ș). 

 

Proiec iiădemografice 

 

 Proiectareaă popula ieiă ofer ă informa iiă utileă asupraă evolu ieiă num ruluiă şiă structuriiă

popula ieiăpeăgrupeădeăvârst .ăDinăpunctădeăvedereădemografic,ăprincipaliiăfactoriăcareăac ioneaz ă

asupraăm rimiiăşiăstructuriiăpopula ieiăsunt:ăfertilitatea,ămortalitateaăşiămigra ia. 

 Dateleă extraseă dină prognozaă demografic ă realizat ă deă Institutulă Na ională deă Statistic ă

pentru perioada 2003-2025ă indic ă (într-oă variant ă medie)ă oă reducereă aă popula ieiă jude uluiă

Ialomi aăfa ădeă2005ăcuă82,6ămiiălocuitoriăpân ăînă2025ă(- 12,8%). 

 Peă grupeămariă deă vârst ,ă fa ă deă 2008,ă celeămaiă accentuateă sc deriă seă proiecteaz ă înă

grupele 15-19 ani, cu 33,4 % (-33,2 mii pers.), 20-24 ani, cu (-47,29ș)ă iă25-29 ani cu (47,70%) 

pân ăînă2025.ăGrupaădeăvârst ă10-14ăaniăoăsc dereăcuă(-13,92ș)ăfa ădeăanulă2008.ăÎnăschimb,ăaă

crescut,ăfa ădeăanulă2008ănum rulăpersoanelorăînăvârst ă(pesteă65ăani)ăcuă13,81ș. 

 Dateleă laă careă seă faceă referireă seă reg sescă înă anexaă Aă 1ă eă ă - ANEXA A 1 

DEMOGRAFIE.xls 

 

../AAA%20DE%20STERS/ANEXA%201%20DEMOGRAFIE.xls
../AAA%20DE%20STERS/ANEXA%201%20DEMOGRAFIE.xls
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 Proiec iaăevolu ieiăpopula ieiădeăvârst ăşcolar ăşiăpreşcolar ,ăînăperioadaă2003-2025. 

Conformă studiuluiă realizată peă bazaă prognozeiă INS,ă pân ă înă 2017ă seă estimeaz ă reduceriă

semnificativeă laănivelă jude eanăaleăpopula ieiădeăvârst ăşcolar ăşiăpreşcolar ă (3-24ăani),ă înă toateă

grupeleădeăvârst ăanalizate. 

 Efecteleăacestorăevolu iiăvorăafectaădirectăpopula iaăşcolar ăşiăstructuraăpopula ieiăînăvârst ă

deă munc ă (maiă pu iniă tineriă voră intraă peă pia aă muncii),ă cuă impactă poten ială asupraă dezvolt riiă

economico-socialeăaăjude ului. 

 Întreăceleădou ărecens minteă- 2002ăşiă2011ă- popula iaăstabil ăaăRomânieiăaăsc zutăcuă1,6ă

milioaneă locuitori.ăDimensiuneaăneaşteptat ăaăsc deriiăşi,ămaiăales,ăcontribu iaăpeăcareăaăavut-o 

migra iaăextern ă - româniiă afla iă înă str in tateă şiă careănuăauă fostă înregistra iă laă recens mântă - a 

scosăînăeviden ăunădeclinădemograficăbineăinstalat.ăDeclinulădemograficăcap t ăastfelădimensiuniă

noi,ăamplificândădeteriorareaăînăspecialădinăperspectivaăstructurii peăvârsteăaăpopula iei. 

 Proiectareaădemografic ăîşiăpropune,ăca,ăpeăbazaăanalizeiăfertilit ii,ămortalit iiăşiămigra ieiă

externeă(persoaneleăcareă i-auăschimbatădomiciliulăînăalt ă ar )ăs ăseăanticipezeăevolu iaăprobabil ă

aăpopula ieiă riiăpân ăînăanul 2060. 

 Înătoateăvarianteleădeăproiectare,ăatâtăînăvarianteleăcuămigra ieăextern ăcâtăşiăînăvarianteleă

f r ă migra ieă extern ,ă popula iaă riiă seă vaă reduceă cuă valoriă întreă 5,9ă milioaneă persoaneă şiă 8ă

milioane persoane. 

 Referitor la nivelul de trai se constat ălaănivelulăRegiuniiăSud-Muntenia: 

 Oăcre tereăaăRateiădeădeprivareămaterial ăsever ădeălaă26.5șă(înăanulă2014)ălaă26.8șă(înă

anul 2015) . Rata deprivarii materiale severe reprezinta ponderea in total populatie a persoanelor 

in stare de deprivare materiala severa, adica a persoanelor in varsta de 18 ani si peste care, 

datorita lipsei resurselor financiare, nu isi pot permite cel putin patru dintre urmatoarele situatii: 

- achitarea la timp, fara restante, a unor utilitati si a altor obligatii curente; 

- plata unei vacante de o saptamana pe an, departe de casa; 

- consumul de carne, pui, peste (sau alt echivalent de proteina) cel putin o data la doua zile; 

- posibilitatea de a face fata, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevazute (echivalente cu 

1/12 din valoarea pragului national de saracie): 

- detinerea unui telefon fix sau mobil; 

- detinerea unui televizor color; 

- detinerea unei masini de spalat; 

- detinerea unui autoturism personal; 

- asigurarea platii unei incalziri adecvate a locuintei. 

 Riscul de s r cieă sauă excluziuneă socială AROPE.ă Laă nivelulă Regiuniiă Sud-Muntenia a 

crescutădină2014ă înă2015,ădeă laă40,2șălaă43,5ș.ăAROPEăesteăună indicatorăcompozităadoptată laă

nivelul Uniunii Europene in cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale si 

reducere a saraciei, reprezentand ponderea in total populatie a persoanelor aflate in risc de 
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saracie sau excluziune sociala. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate 

in cel putin una din urmatoarele situatii: 

- au venituri disponibile inferioare pragului de saracie; 

- sunt in stare de deprivare materiala severa; 

- traiesc intr-o gospodarie cu intensitate foarte redusa a muncii 

 Rataă s r ciei relative se defineste ca fiind ponderea persoanelor sarace (dupa metoda 

relativa de estimare) in totalul populatiei. Se considera sarace persoanele din gospodariile care 

au un venit disponibil pe adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv contravaloarea consumului din 

resurse proprii) mai mic decat nivelul pragului de saracie. In mod curent, acest indicator se 

determina pentru pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent. 

Indicatorul este intalnit uneori sub denumirea de țrataă risculuiă deă saracieț.ă Înă Regiuneaă Sudă – 

Munteniaăaăcrescutădină2014ăînă2015ădeălaă25,5șălaă30,6ș. 

 

Principalele concluzii din analiza demografic .ăImplicațiiăpentruăÎPT 

 

Imagineaăfurnizat ădeăanalizaădemografic ,ăseăcaracterizeaz ăprin: 

 declinulădemograficăgeneral,ăînămodăaccentuatăpentruăpopula iaătân r ; 

 sporul natural negativ; 

 reducereaănatural ăprognozat ăaăpopula ieiătinereăagravat ădeămigra iaăextern ; 

 densitate superioara mediei pe tara; 

 sc dereaăpopula ieiăurbaneăpeăfondulădomin riiăpopula ieiărurale; 

 dominan aăpopula ieiădeăna ionalitateăromân ;ă 

 dominan aăpopula ieiăcuăreligieăcre tină– ortodox . 

 sc dereăgeneral ăaărateiădeăfertilitate; 

 u oar ă cre tereă aă vârsteiămediiă aă popula iei,ă peă ambeleă sexe,ă cuă pondereămaiămareă laă

popula iaăfeminin ;ă 

 seă observ ă oă cre tereă semnificativ ă aă popula ieiă înă localit ileă careă facă parteă dină zonaă

metropolitan ăaămunicipiuluiăPite ti. 

 înă ceeaă ceă prive teă distribuireaă popula ieiă peă etnii,ă seă constat ă oă sc dereă aă popula ieiă

majoritareădeăetnieăromân ;ăasist m,ădeăasemenea,ălaăoădublareăaăponderiiăpopula ieiădeă

etnieărom . 

 Tendin aădeăîmb trânireăaăpopula ieiăareăurm toareleăefecteănegative: 

 reducereaănum ruluiăpopula ieiăactive;ă 

 deteriorareaăraportuluiădeădependen ăeconomic ; 

 reducereaă popula ieiă deă vârst ă şcolar ă cuă efecteă negativeă asupraă întreguluiă sistemă

educa ionalăşiăasupraăîntregiiăvie iăeconomiceăşiăsociale 

Fa ădeăacesteăconstat ri,ăseărecomand : 
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 Îmb trânireaă popula ieiă constatat ă laă nivelulă regiuniiă reclam ă implementareaă unoră politiciă

careăs ăconduc ălaăprelungireaăvie iiăactiveăpentruăadul i; 

 Dezvoltareaă iă extindereaă laă nivelă na ională aă serviciiloră adecvateă nevoiloră specificeă aleă

popula ieiăvârstniceă (asisten aămedical ăcomunitar ,ă îngrijiriă laădomiciliu,ă terapiaădurerii,ă

centreămedicaleădeăzi,ăcentreăcomunitareădeăpsihiatrie,ăunit iămedico-sociale); 

 Dezvoltareaă oferteiă serviciiloră turisticeă pentruă vârstaă aă treiaă (cantitativă iă calitativă prină

asigurareaă deă agen iă deă turismă – ghiziă cuă experien ă înă aă aveaă grij ă deă pensionari),ă

dezvoltareaăserviciilorădeăestetic ă iăînfrumuse are.ăSeărecomandaăcre tereaă colariz riiă

pentruă domeniileă deă calificare:ă turismă iă alimenta ieă iă esteticaă iă igienaă corpului 

omenesc. 

 Declinulăgrupeiădeăvârst ă15–24ădeăaniăridic ăproblemaădezvolt riiă resurselorăumaneăprină

sprijinireaăuneiăvie iăactiveăpeăpia aămunciiăcâtămaiălungiă iăoăb trâne eăactiv .ăAceastaăpresupuneă

educa iaă iăformareaăpeăparcursulăîntregiiăvie i,ăretragereaădinăactivitateămaiătârziuă iăprogresiv. 

 Sc dereaăpopula ieiă colareănecesit : 

 Restructurareaăre eleiă colareă iăcorelareaăoferteiăVETăcuăcerereaăpie eiămuncii; 

 Dezvoltareaă deă programeă pentruă men inereaă eleviloră înă educa ieă iă prevenireaă p r siriiă

timpuriiăaă colii; 

 Dezvoltareaă unoră pacheteă integrateă pentruă cre tereaă particip riiă laă înv mântulă VETă aă

persoaneloră careă provină dină ă grupuriă vulnerabileă (popula iaă deă etnieă rrom ,ă familiiă cuă

venituriă sc zuteă etc.):ă „ coalaă dup ă coal ”,ă înv areaă asistat ă iă educa iaă remedial ,ă

„educa iaădeăaădouaă ans ” 

 Promovareaăuneiăculturiăaăînv riiăpermanenteă iăaă„regiunilorădeăînv are”; 

 AsigurareaăaccesuluiăcadrelorădidacticeădinăVETălaăprogrameădeăreconversieăprofesional . 

 Diversitateaăetnic ,ăchiarădac ănuăpreaăaccentuat ,ănecesit ăoăserieădeăm suri,ăcumăarăfi: 

 Educa ieămulticultural  

 Solu iiăpentruăasigurareaăaccesuluiăegalălaăeduca ieă iăaăvariet iiăop iuniloră 

 Programeă deă sprijină pentruă grupurileă etniceă dezavantajateă (conf.ă recens mântuluiă dină

2011, 3,9% dinăpopula iaăregiuniiăesteădeăetnieărrom ). 

 Reduceriăsemnificativeăaleăpopula ieiă colareăceeaăceăpoateăconduceălaădispari iaălaănivelă

regionalăaămultorăunit iădeăIPT. 

 Înăschimb,ăproiec iileăprivindăstructuraăpeăgrupeădeăvârst ăindic ăpentruăviitoră(2015-2030) o 

consolidareărelativ ăaăpopula ieiădinăgrupaădeăăvârst ă45-49ăani,ăactiveăpeăpia aămuncii,ă

ceeaăceăvaăconduceălaăoănevoieăcrescând ădeăformareăcontinu ă- oportunitateăînăaten iaă

colilorăinteresateădeăcompensareaăpierderilorădeăpopula ieă colar ă. 

 În perioada 2007-2015,ărataăs r cieiărelativeăaăavutăoăevolu ieăfluctuant ,ăînregistr\nd valori 

maiămariădecâtălaănivelăna ional. 
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 Înăperioadaăanalizat ,ăregiuneaăSudăMunteniaăs-aăconfruntatăcuăfenomenulădeăîmb trânireă

demografic ,ăcaăurmareăaăsc deriiănatalit iiă iă aăcre teriiăpopula ieiăadulte.ăFenomenulă

deă îmb trânireădemografic ăaă fostămaiăaccentuată înă jude ulăTeleorman,ăundeăpopula iaă

vârstnic ăde ineaă21,8șădină totalăpopula iaăvârstnic ăaă regiuniăSudăMuntenia. Tendin aă

deăîmb trânireăaăpopula ieiăareăurm toareleăefecteănegative: 

 reducereaănum ruluiăpopula ieiăactiveă 

 deteriorareaăraportuluiădeădependen ăeconomic  

 reducereaă popula ieiă deă vârst ă colar ă cuă efecteă negativeă asupraă întreguluiă

sistemăeduca ională iăasupraăîntregiiăvie iăeconomiceă iăsociale 

 

M suriăpentruăIPT: 
 Cre tereaă calit iiă înv mântuluiă profesională iă tehnică prină alocareaă iă gestionareaă

eficient ăaăresurselorăumaneă iămateriale. 

 Colaborareaăşcolilorăînăre eaăsauăchiarăformareaăunorăconsor iiă colare,ăcampusuriă colare,ă

careă împreun ă s ă realizezeă oă ofert ă cuprinz toareă şiă diversificat ,ă eliminareaă

paralelismelorănejustificateăsiăcolaborareăpentruăacoperireăteritorial ăoptim . 

 Implicareaă activ ă aă şcoliloră caă furnizoriă deă programeă deă formareă pentruă adul iă iă

reconversieăprofesional . 

 Scriereaădeăproiecteăcuăfinan areăeuropean ăpentruăaăasiguraăoăbaz ămaterial ăadecvat ă

domeniilor/calific rilorăprofesionaleădinăfiecareăunitateăÎPT. 

 Deşiă gradulă deă urbanizareă ală jude uluiă Ialomi aă esteă maiă ridicată decâtă mediaă na ional ,ă

pondereaăpopula ieiăruraleăesteădestulădeăridicat .ă 

 

 Astfel,ă sistemulă deă educa ieă şiă formareă profesional ă trebuieă s ă contribuieă prină m suriă

specificeăvizând: 

 dezvoltareaă deă programeă pentruă men inereaă eleviloră înă educa ieă şiă prevenireaă p r siriiă

timpuriiăaăşcolii,ăeliminareaăabandonuluiă colar; 

 dezvoltareaăunorăpacheteăintegrateăpentruăcreştereaăparticip riiălaăînv mântulăprofesională

i tehnic a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile; 

 ofert ădeăpreg tireăadecvat ,ăînăsprijinulădiversific riiăşiăcreşteriiăcompetitivit iiăeconomieiă

rurale; 

 educa ieă înă sprijinulă conserv riiă şiă valoriz riiă patrimoniuluiă culturală specifică şiă resurseloră

naturale din mediul rural; 

 Valorificareaă resurseloră localeă înă scopulă cre teriiă calit iiă condi iiloră deă studiuă înă mediulă

rural; 

 Ofert ăeduca ional ăadaptat ăfactorilorăgeografici,ăcâtă iăagen ilorăeconomiciălocali; 
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 Identificareaă deă m suriă stimulativeă pentruă eleviiă îptă dină mediulă rural,ă deă natur ă s -i 

integrezeăpeăpia aălocal ădeămunc ,ădară iăpentruăaăreduceărataădeămigra ieăc treăzoneleăurbaneă iă

înăafaraă rii. 

 

PROFILULăECONOMICăJUDE EAN 

 

 Calculată peă bazaă parit iiă puteriiă deă cump rareă (PPC),ă PIB/locuitoră laă nivelă regională

reprezentaă înă 2016ă cca.ă 58șșă dinămediaă european ă (UE-27ţ100),ă înregistrândă oă creştereă deăă

doară1șăfa ãădeăanulăprecedent. 

 La nivelul regiunii Sud-Muntenia se observa o usoara crestere a PIB/ locuitor, de numai 

2.36șă fa ă deă mediaă european .(ă http://cursdeguvernare.ro/evolutia-pib-pana-in-2017-si-lipsa-

coeziunii-interne.html).  

Tab. 2.6. Creşterea reală a PIţ față de anul anterior 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

ROMĂNIA 4,2 7,9 6,1 6,5 6,1 5,8 6,2 1.1 3.9 3.5 4.5 5.4 

Regiunea Sud 

Muntenia 
1,9 7,5 5,3 6,6 6,1 6,0 5,1 1.0 1.7 1.8 1,6 4,3 

Sursa: Sursa datelor: Eurostat”  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=en 

http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD_ro/index.htm 

 Înă ceeaă ceă priveşteă PIB/loc,ă înă perioadaă 2012-2016ă seă observ ă oă u oarãă creştere,ă
constant ,ăatatălaănivelăna ional,ăcâtăşiălaănivelulăRegiuniiăSud-Muntenia.  

Tab. 2.7. PIB/loc. - Euro 

 2012 2013 2014 

ROMĂNIA 14.300 14.600 15.300 

Regiunea Sud Muntenia 11.000 11.500 12.800 

Județul Ialo i a 5.167 5.549 5.953 

Sursa: Datele la care se face referire se regăsesc î  a exa A  a  - pentru vizualizare clic aici 02 Anexa 2a _PIB, VAB 2015.xls 

 

Informa iiăpar iale 

 

 1. Procesulădeăintegrareăeuropean ăşiăcerințeleădeăcompetitivitate 

 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=en
../AAA%20DE%20STERS/02%20Anexa%202a%20_PIB,%20VAB%202015.xls
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 Perioada 2007-2016ă aă fostă marcat ă deă procesulă deă integrareă înă UE.ă Dină aceast ă

perspectiv ,ă firmeleă dină regiuneă s-auă confruntată cuă oă presiuneă concuren ial ă sporit ă peă pia aă

intern ăşiăpentruăaăvalorificaăoportunit ileădeăparticipareăpeăpia aăUE. 

 Dincoloădeăavantajulăconjuncturală (careăseăvaăreduceăînă timp)ăalăpre uluiă relativăsc zutăală

for eiădeămunc ,ăcompetitivitateaăfirmelorăvaăfiăcondi ionat ăîntr-oăm sur ădinăceăînăceămaiămareădeă

creştereaă valoriiă ad ugateă prină eforturiă sus inuteă deă inovareă şiă segmentareă pentruă cucerireaă şiă

p strareaă pie ei,ă cuă accentă peă tehnologie,ă calitate,ă design,ă marketing,ă tehniciă deă vânzareă

adecvate. 

 Nevoileădeăcompetitivitateăaleăfirmelorăvorăconduceăşiălaădezvoltareaăşiădiversificareaăpie eiă

de serviciiăpentruăafaceriă(“businessătoăbusiness”):ăserviciiădeăconsultan ,ăfinanciare,ăcomercialeă

etc.,ă dară şiă alteă serviciiă pentruă întreprinderiă rezultateă dină externalizareaă unoră activit iă auxiliareă

produc ieiă şiă contractateă cuă firmeă specializateă - de ex. deă între inereă şiă repara ii(mentenan ),ă

serviceăpentruăproduseleăvândute,ăetc. 

 

 2. Cercetarea – dezvoltarea 

 

Unulă dintreă factoriiă ceă poten eaz ă competitivitateaă esteă dezvoltareaă sectoruluiă deă cercetare-

dezvoltare.ă Dină p cate,ă leg turileă sectoruluiă deă cercetare-dezvoltare cu mediul economic sunt 

insuficientădezvoltateăcomparativăcuăpoten ialulăşiănevoileădeădezvoltareăeconomic ăaăjude ului.ăÎnă

viitor,ă odat ă cuă dezvoltareaă economieiă bazateă peă cunoaştere,ă aă clustereloră industrialeă şiă aă

clusterelor bazate pe cercetare,ăesteănecesar ăaccelerareaăăprocesuluiădeătransferătehnologic. 

Înăperioadaă2010-2015,ădeşiăs-aăinregistratăoăcreştereălaănivelulăregiunii,ăaceastaăaăfostădepã itãă

de Regiunea Nord-Vest,ă pierzândă astfelă loculă doiă înă ceeaă ceă priveşteă cheltuielileă totale din 

activitatea de cercetare-dezvoltare. 

 Înăceeaăceăpriveşteănum rulădeăsalaria iădinăactivitateaădeăcercetare-dezvoltare, Regiunea 

Sud-Munteniaă înregistreazãăoăsc dere,ădeă laă3826ă înăanulă2014ă laă2902ă înăanulă2015,ăocupândă

doar locul 5 din 7 regiuni. 

 CercetareaădinăRegiuneaăSudăMunteniaăesteăextremădeăconcentrat ăînăjude ulăArgeş,ăcare 

se situeaz ă peă primulă locă dină num rulă deă cercet tori,ă respectivă 94șă dină totalulă cheltuieliloră deă

cercetare-dezvoltareă laă nivelă regional,ă jude ulă Ialomi aă seă situeaz ă peă ultimulă locă înă ceeaă ceă

priveşteănum rulădeăcercet tori. 

 

 3. Industria 

 

 Indiceleădeăspecializareăeconomic ăarat ăăgradulădeăspecializareăalăjude uluiăîntr-un anumit 

sectorăeconomic,ămaiăprecis,ăm soar ăraportulădintreăpondereaăsectoruluiălaănivelăjude uluiăşiăceaă

laă nivelă na ional,ă pondereă m surat ă înă termeniiă popula ieiă ocupate.Jude ulă Ialomi aă seă
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caracterizeaz ă printr-ună indiceămediuă deă specializareă industrial ă (0,80)ă comparativă cuăPrahova,ă

Argeş,ăDâmbovi aăcareăauăindiciăsupraunitari. 

 Industria prelucr toareăde ineăpondereaăpredominant ă(pesteă95ș)ăînăproduc iaăindustrial ă

aă jude uluiăcuăactivit iăpreponderenteă înă industriaăalimentar ,ă industriaăchimic ,ă industriaă textil ,ă

etc.ă Conformă analizeiă dină Planulă deă Dezvoltareă Regional ă (PDR)ă 2007-2013, o caracteristic ă

deosebit ăaăeconomieiăregiuniiăşiăjude uluiăăesteăc ăaiciăsuntăreprezentateăaproapeătoateăramurileă

industriei. 

 Deă interesă pentruă ofertaă TVETă dină regiuneă şiă jude ă ă esteă şiă dezvoltareaă viitoareă aă unoră

parcuriăindustriale,ăprev zut ăînătoateăjude eleăregiunii.ăParcurileăindustrialeăreprezint ăunaădintreă

politicileăaduc toareădeăprofităceăareăefecteăpozitiveă înăplană regional,ă inclusivăprinăasigurareaădeă

locuriădeămunc ăpersonaluluiădisponibilizatădinădiverseăsectoareădeăactivitate,ăprecumăşiă tinerilor 

reziden iăînăacesteăzone. 

 Parcurileă industrialeăexistenteă laănivelulă jude uluiăauăurm toareleă loca ii:ăParculă Industrială

Slobozia,ăjud.ăIalomi aă(20ăha). 

 

 4. Infrastructuraădeătransport,ătehnic ,ăedilitar ,ădeăcomunicațiiăşiădeămediu 

 

 Complex ă şiă diversificat ă Regiuneaă dispuneaă înă 2016ă deă oă re eaă deă drumuriă publiceă

europene,ă na ionaleă şiă jude eneă cuă oă lungimeă deă 12.750ă kmă (15,14șă dină totalulă na ional)ă şiă oă

re eaăferoviar ădeă1251ăkmă(11,60șădinăre eauaăna ional ).ăDun rea,ăarter ăfluvial ăeuropean , 

înlesneşteăleg turileăacesteiăregiuniăcuăprincipaleleăoraşeădinăbazinulăs uăhidrografic. 

 Înăceeaăceăpriveşteătransportulărutier,ăregiuneaăbeneficiaz ădeăoăbun ădeschidereăintern ăăă

(DNă73ăPiteşti-Câmpulung,ăDNă65ăPiteşti-Craiova,ăDNă7CăPiteşti-Curtea de Argeş,ăDN7ăPiteşti-

Bucureşti),ăasigurat ădeădrumulăeuropeanăăE81ăPiteşti- RâmnicuăVâlcea- Sibiuăşiădeăautostradaă

A1ă(Piteşti- Bucureşti). 

 Unulă dintreă celeămaiămariă proiecteă ceă voră fiă puseă înă aplicareă înă continuareă înăRegiuneaă

Sud-Muntenia este construireaăautostr zii,ădeăimportan ăna ional ăşiăeuropean ,ăceăfaceăleg turaă

cuăzonaăCentruăprinăoraşeleăRâmnicuăVâlcea,ăSibiu.ă 

 Deălaăvestă laăestă jude ulăesteătraversatădeădrumulăeuropeanăEă60,ăConstan aă– Ploieştiă– 

Braşovă - Oradea,ă parteă aă re eleiă paneuropene deă transport.ă Prezen aă fluviuluiă Dun reaă ofer ă

posibilitateaădeăaăaveaăcomunica iiăferoviareăcuăceleăoptă riăriveraneăDun riiă iarăprină intermediulă

Canaluluiă Dun reă - Mareaă Neagr ă areă accesă laă portulă Constan a.ă Areă leg tur ă direct ă cuă

Autostrada Soarelui A2,ăBucureştiă– Constan aăpeărutaăSloboziaă- Drajna.  

 Deă asemenea,ă regiuneaă areă ună gradă ridicată deă acoperireă cuă re eleă deă telecomunica iiă

moderne,ăeficiente,ăacoperitoareăcaăarieăşiăcalitate,ăcuăaccesălaăre eauaăna ional ăşiăinterna ional ă

de telecomunica ii.ă Înă telecomunica iiă seă remarc ă procesulă alertă deă modernizareă careă seă vaă

accentuaă înă viitor,ă datorit ă creşteriiăgraduluiă deăacoperireă şiă expansiuniiă noiloră tehnologiiă atâtă înă
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telefoniaăcuăfirăcâtăşiăînăceaămobil .ăSchimb rileătehnologiceăvorăgeneraămodific riăînăprofilulăunoră

calific riă(ex.ăcompeten eăITăpentruăsistemeleădeătransferăintegratădeădate,ăvoceăşiăimagine. 

 Dinamicaă investi iiloră înă infrastucturaă tehnic ă (alimentareăcuăenergieăelectric ,ăap ,ăgaze,ă

etc.),ăedilitar ăşiăpentruăafaceri,ăînăcreştereăînăultimiiăani,ăseăvaăaccentuaăînăperioadaăurm toareădină

perspectivaănevoilorădeădezvoltareăeconomic ăşiăsocial ăşiăaăintegr riiăeuropene. 

 Sintetizând,ă seă poateă apreciaă c ă jude ulă Ialomi aă areă accesă directă laă transportă rutier,ă

feroviar,ăşiă fluvial,ăoă re eaădeăutilit iăpubliceă insuficient ăcuăprivireă laăalimentareaăcuăap ăşiăgază

metanăşiăunaăcorespunz toareădeătransportăşiădistribu iaăenergieiăelectrice.ă 

AdaptareaălaăstandardeleăUEăpentruăprotec iaămediuluiăimplic ăcreştereaădeăpersonalăspecializată

şi dezvoltareaăunorăcompeten eădeămediuăcaăparteădinăpreg tireaătehnic ăgeneral ,ăindiferentădeă

specialitate. 

 Dinamicaă investi iiloră înă infrastructuraă tehnic ă (alimentareăcuăenergieăelectric ,ă ap ,ăgaz,ă

etc.),ăedilitar ăşiăpentruăafaceri,ăînăcreştereăînăultimiiăani,ăseăvaăaccentuaăînăperioadaăurm toareădină

perspectivaănevoilorădeădezvoltareăeconomic ăşiăsocial ăşiăaăintegr riiăeuropene. 

Ină telecomunica iiă seă remarc ă ună procesă alertă deămodernizareă careă seă vaă accentuaă înă viitor,ă

datorit ăcreşteriiăgraduluiădeăacoperireăşiăexpansiuniiănoilorătehnologiiăatâtăînăătelefoniaăcuăfirăcâtăşiă

înă telefoniaămobila.ă Schimb rileă tehnologiceă înă domeniu,ă voră antrenaămodific riă înă profilulă unoră

calific riă(ex.ăcompeten eleăITăpentruăsistemeleădeătransferăintegratădeădate,ăvoce şiăimagine). 

 AdaptareaălaăstandardeleăUEăpentruăprotec iaămediuluiăconduceălaăoănevoieăînăcreştereădeă

personală specializată dară şiă deă dezvoltareă aă unoră competen eă deămediuă caă parteă dină preg tireaă

tehnic ăgeneral ,ăindiferentădeăspecialitate. 

 

 5. Agricultura   

 

 Sectoră importantă ală economieiă regionale,ă agriculturaă esteă prezent ă înă toateă jude eleă

regiunii,ă pondereaă ceaă maiă mareă fiindă de inut ă deă celeă 4ă jude eă dină sudulă acesteiaă (Ialomi a,ă

C l ra i,ăGiurgiuă iăTeleorman).ăÎnăanulă2014,ăsuprafa aăagricol ăaăRegiunii Sud Muntenia era de 

2433,5ămiiăha,ăreprezentândă70,6șădinăsuprafa aătotal ăaăregiuniiă iă16,6șădinăsuprafa aătotal ăaă

rii.ăRegiuneaăareăunăpoten ialulăagricolă ridicat,ăpozi ionându-seăpeăprimulă locă înăcadrulă celoră8ă

regiuni de dezvoltare. Structuraă suprafe eiă agricole,ă careă înseamn ă 80,9șă terenă arabil,ă 16,2șă

p uniă iă fâne e,ă2,8șăviiă iă liveziă iă condi iileănaturaleă favorabile,ăauădeterminatădezvoltareaă înă

cadrulă regiuniiă aă tuturoră ramuriloră agriculturii.ă Produc iaă vegetal ă areă ună rolă important,ă fiind 

orientataă înă specială spreă culturaă cerealeloră pentruă boabe,ă aă planteloră uleioase,ă aă planteloră deă

nutre ă iăăaălegumelor.ăÎnă2014ăpesteă94,8șădinăsuprafa aăagricol ăapar ineăsectoruluiăprivat,ăfor aă

deămunc ăocupat ăînăagricultur ,ăsilvicultur ă iăpescuit fiind de 35,3%.   

 Terenurileăocupateăcuăp duriă iă vegeta ieă forestier ăde ină19,1șădinăsuprafa aă regiuniiă iă

10șă dină suprafa aă fonduluiă forestieră aă Românieiă iă reprezint ă oă surs ă important ă deă mas ă
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lemnoas ă iăunămediuăpropiceăpentruăfaunaădeăinteresăcinegetic.ăJude eleăcuăcelămaiăbogatăfondă

forestieră suntă jude eleă Arge ă (42șă dină totală regiune),ă Prahovaă (22,3șă dină totală regiune)ă iă

Dâmbovi aă(18,1șădinătotalăregiune),ăcareăde ină82,4șădinăsuprafa aăfonduluiăforestierăaăregiunii.ă

Înă 2015,ă produc iaă agricol ă aă regiuniiă Sudă Munteniaă aă fostă deă 13373646ămiiă lei,ă reprezentândă

19,5șădinăproduc iaăagricol ălaănivelăna ional.ăAceast ăvaloareăsitueaz ăregiuneaăpeăprimulălocălaă

nivelă na ional.ăCre tereaă animaleloră esteă dezvoltat ă înă toateă jude eleă regiunii,ă înă zonaămontan ă

constituindă îns ăprincipalaăactivitateăagricol .ă Înăanulă2015,ă jude eleăcuăcelămaiămareăefectivădeă

bovineă suntă Arge ă (26,0ș,ă dină totală regiune),ă Prahovaă (16,1ș,ă dină totală regiune),ă Dâmbovi aă

(13,8ș,ă dină totală regiune)ă iă Teleormană (13,2ș,ă dină totală regiune),ă înă sc dereă fa ă deă anulă

anterior. 

 Înă ceeaă ceă prive teă produc iaă animal ,ă regiuneaă Sudă Munteniaă de inea,ă înă anulă 2016,ă

ponderiă importante,ă laănivelăna ional,ă laăprincipaleleăproduseădeăorigineăanimal ,ă respectiv:ă20șă

dinăproduc iaădeăcarneă(locă1ă laănivelăna ional),ă22,64șădinăproduc iaădeăou ă(locă1),ă14,6șădină

produc iaădeămiereă(locă3),ă12,01șădinăproduc iaădeălapteă(locă4)ă iă10,12șădinăproduc iaăna ional ă

deălân ă(locă6).ă 

 Sector important al economiei locale, agricultura este reprezentativ ă pentruă jude ulă

Ialomi a.ă Dină suprafa aă total ă deă 445.289ă ha,ă 351.846ă haă (pesteă 79,0ș)ă reprezint ă suprafa aă

arabil ,ăiarădac ăseăiaăînăconsiderareăşiăfaptulăc ,ădinăpunctădeăvedereăpedologicăteritoriulăjude uluiă

este ocupat cu soluri de tip cernoziom pe circaă85ș,ăavemăimagineaăimensuluiăpoten ialăagricolă

deă careă dispuneă jude ulă pentruă realizareaă uneiă agriculturiă intensiveă şiă deă mareă productivitate.ăăă

Condi iileă deă solă şiă climatericeă favorizeaz ă produc iaă vegetal ă şiă anume:ă culturaă cerealelor,ă

plantelor industrialeă şiă tehnice,ă legumelor.ă Produc iaă zootehnic ă înă perioadaă 2009-2016  a 

cunoscutăunăregresăcovârşitor.ă 

 Suprafa aăagricol ădeă374495ăha,ăreprezentândă15,3șădinăsuprafa aăagricol ăaăregiuniiăşiă

2,5șă dină suprafa aă agricol ă aă rii,ă determin ă caracterulă agrară şiă poten ialulă agricolă ridicată ală

acesteia.ăStructuraăsuprafe eiăagricole,ăcareăînseamn ă79,0șăterenăarabil,ă4,8șăp şuniăşiăfâne e,ă

1,2șă viiă şiă liveziă şiă condi iileă naturaleă favorabile,ă aă determinată dezvoltareaă înă jude ă aă tuturoră

ramurilor agriculturii.  

 

 6. Silvicultura 

 

 Ialomi aăesteăacoperit ăînăpropor ieădeă3.98șăsut ădeăp dure.ăR spânditeădeălaăunăcap tă

laăcel laltăală jude ului,ă trupurileădeăp dureă ialomi eneăacoper ăaproximativă23ădeămiiădeăhectare,ă

p dureăproprietateăaăstatului.ăDeşiăIalomi aănuăesteăunăjude ăcuăspecificăforestier,ăp durileăjude uluiă

producă anualămiiă deămetriă cubiă deă lemnă ceă trebuieă exploatată deă gestionariiă fondurilor.ă Înă cazulă

nostruă fondurileă forestiereă apar inăDirec ieiăSilvice,ă institu ieă ceă ocup ă exclusivă deă gospod rirea 

celoră 23ămiiă deă hectareă deă p dure.ă Astaă faceă caă institu iaă s ă aib ă anuală oă cifr ă deă afaceriă deă
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aproximativ 13361 mii lei. Evident,ăbaniiănuăsuntăob inu iădoarădinăexploatareaăp durilor,ăciăşiădină

exploatareaăceloră6ăfonduriădeăvân toareăadministrateădeăDirec ie. 

 

 7. Turismul 

 

 Bazaăturistic ăaăăjude uluiăavea,ăînăanulă2017ăoăcapacitateădeăcazareădeă1880ădeălocuri,ăînă

permanent ăsc dereăfa ădeăanulă2002,ăcândăaveaă3290ădeălocuriădeăcazare.ăCelămaiă importantă

obiectivăturisticăalăjude uluiăesteăsta iuneaăbalneoclimateric ăAmara,ăsituat ălaă7ăkmădeăSloboziaăşiă

126ăkmădeăBucureşti,ăcunoscut ăprinăn molulăsapropelicăşiăapeleămineraleăsulfuroase,ăcloruraleăşiă

bromurateăfolositeăînătratamentulăbolilorăreumatismaleăcronice,ăaleăsistemuluiănervosăperiferic,ă înă

afec iuniăposttraumaticeăaleăaparatuluiălocomotorăşiăînăboliăginecologice. 

 Deăasemenea,ăposibilit ileădeădezvoltareăaăturismuluiăbalnear,ăcultural,ăagroturismuluiăşiăaă

turismuluiădeăvân toareăşiăpescuit,ădezvoltareaăcontinu ăaăinfrastructuriiăutilit ilor,ăzonaăf r ăriscă

majoră deă poluareă şiă f r ă st riă conflictualeă deosebiteă precumă şiă disponibilitateaă autorit iloră

jude eneă şiă localeă pentruă relansareă economic ă şiă dezvoltareă durabil ă aă jude ului,ă auă favorizată

mediulă deă afaceri.ă Înă prezentă turismulă tindeă s ă devin ă unulă dintreă celeă maiă dinamiceă sectoareă

economiceă cuă poten ială deă dezvoltareă peă termenă lung,ă acestaă putândă contribuiă substan ială laă

revigorarea socio-economic ăaăjude ului.ă 

 Oăproblem ăcheieăpentruădezvoltareaăpoten ialuluiă turisticăală jude uluiăşiăpentru atragerea 

unuiă num ră câtămaiămareădeă turiştiă oă constituieă îmbun t ireaăserviciiloră turisticeă şiă dezvoltareaă

centrelorădeăinformareăşiăpromovareăturistic .ă 

 Pentruă valorificareaăpoten ialuluiă turistică şiă creştereaăcircula ieiă turisticeăesteănevoieăde o 

strategieăintegrat ăîntr-oăstrategieăgeneral ăaăturismuluiăromânescăşiăasociereaăcuăalteăproiecteădeă

dezvoltareălocal ăşiăregional . 

 Spreădeosebireădeăalteăsectoareăeconomice,ăturismulăbeneficiaz ădeăoăcerereăînăcreştere.ă

Cerereaăseămodific ănuănumai caăvolumăciă şiă caă structur ăşi,ă înăprezent,ă asist mă laăoă serieădeă

muta iiă careă îşiăpunădejaăamprentaăasupraă turismului,ăproducândăoportunit iăpeă termenăscurtă şiă

mediu.ăConsumulăturisticăcap t ănoiăvalen e: 

devine tot mai segmentat (atomizat); 

seăaxeaz ăpeăpacheteădeăserviciiămaiăcomplexeăînăcareălaăserviciileădeăbaz ă(cazareăşiăămas )ă

trebuieăad ugateăşiăoăserieădeăserviciiăsuplimentareăcareăs ăsporeasc ăatractivitateaăstructurilorădeă

primire; 

creşteăpondereaăsejururilorăscurte; 

creşteăexigen aăpentruăcalitate, confort; 

seăcaut ăproduseăelaborateăpeăbazaăunuiămarketingădeăsitua ii; 

creşteăcerereaăpentruăturismulădeăafaceri; 
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Muta iileă cereriiă determin ă şiă oă adaptareă aă oferteloră deă şcolarizareă spreă valen eleă turismuluiă

modern. 

 

Concluzii din analiza mediului economic.ăImplica iiăpentruăIPT 

 

 În perioada 2005-2017,ăînăJude ulăIalomi aăatâtăProdusulăInternăBrutătotalăcâtăşiăProdusulă

InternăBrutăpeălocuitor,ăauăcrescutădeălaăunăanălaăaltulăînăperioadaăanalizat ,ăurmândătendin aădeăpeă

planăregionalăsiăna ional.ăÎnăciudaăacestorătendin eăcareăeviden iaz ăunănivelăridicatădeădezvoltareă

economic ,ăPIB-ulăpeălocuitorăreprezint ădoară35,5ășădinămediaăUniuniiăEuropene.ă 

 Industria,ăal turiădeăcomer ,ătransporturiăşiăagricultur ăăsuntăsectoareleăcareăauăăpondereaă

cea mai ridicat ă înă formareaăVAB.ăDomeniileăcareăvoră luaăavântă înăperioadaă imediatăurm toareă

sunt:ă construc iile,ă ă tranzac iileă financiare,ă turismulă ă şiă agricultura.ă Recomand mă oă creştereă aă

niveluluiădeăşcolarizareăpeăacesteădomenii. 

 Seă recomand ă şcolarizareaă pentruă domeniileă deă calificareă dină industrie,ă înă specială laă

nivelurileă 3.ă ă ăCreştereaă produc ieiă industriale,ă înă specială înă ramurileă industrieiă prelucr toare,ă înă

condi iileă înă careă şiă productivitateaă vaă continuaă s ă creasc ,ă atrageă deă asemeneaă nevoiaă deă

calific riănoi,ădarăşiădeăcompeten eăridicateăpentruăutilizareaănoilorătehnologii.ă 

 Aderareaă Românieiă laă Uniuneaă Europeanaă determin ă creştereaă ponderiiă persoaneloră

calificateălaănivelulă3ădeăpreg tireăînădomeniiăca:ăelectronic ,ăautomatiz ri,ă informatic ,ăprelucr riă

neconven ionale.ă 

 Construc iileă voră necesitaă for ă deămunc ă calificat ă înă toateă domeniileă legateă directă sauă

indirectădeăconstruc ii.ăCreştereaăproduc ieiăînădomeniulăconstruc iilorănecesit ăcreştereaăniveluluiă

deă competen e,ă nivelă 3ă deă calificare,ă astfelă încâtă s ă seă asigureă utilizareaă materialeloră şiă

tehnologiilorăneconven ionaleăprecumăşiăaăechipamentelorăperformante. 

  Creştereaă produc ieiă agricoleă înă medieă cuă 3,5ș,ă caă urmareă aă spoririiă randamentelor,ă

reclam ăoăredimensionareăaăniveluluiădeăpreg tireăaăfor eiădeămunc ăînăacestădomeniuă(creştereaă

ponderiiăniveluluiă4ădeăpreg tireă).ă 

 Sporirea randamentului se va realiza prin introducere de echipamente performante, 

utilizareaăautomatiz rilor,ăextindereaăşiămodernizareaăsistemelorădeăiriga iiă– ceea ceănecesit ăună

nivelă ridicată deă competen e.ă Avândă înă vedereă tradi iaă româneasc ă înă domeniu,ă existaă condi iiă

pentruă realizareaă agriculturiiă ecologice,ă fiindă necesareă dezvoltareaă “competen eloră verzi”ă pentruă

personalulă calificat.ă ă Înă condi iileă înă careă turismul romanesc  trebuieă s ă seă aliniezeă legisla ieiă

europene iar calitatea pachetelor  deăserviciiăturisticeătrebuieăs ăcreasc ,ăesteănormalăs ăfieăluatăînă

considerare factorul uman, care este  hot râtoră înă asigurareaă calit iiă serviciiloră dină domeniulă

turism.  

 Dezvoltareaă turismuluiă ară deschideă noiă perspectiveă pentruă şomeriă şiă inclusivă reducereaă

caracteruluiă sezonieră ală locuriloră deă munc ,  prină ofertaă deă locuriă deă munc ă atâtă dină industriaă
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turismuluiăcâtăşiăprinăoportunit ileăcareăseădeschidăpentruăfirmeleăcareăofer ăservicii,ăprinăcreştereaă

num ruluiădeăvizitatori.ă 

 Sectorulă serviciiloră esteă înă creştere,ă înă specială domeniileă tranzac iiă imobiliare-închirieri,ă

servicii,ărespectivătransport,ădepozitareăşiăcomunica ii.ă 

Trebuieăavut ăînăvedereăsc dereaăponderiiăsectoruluiăcomercialăprecumăşiăpondereaăsc zut ăaă

sectoruluiăhotelierăînăVAB.ă 

 Celă maiă mareă num ră deă persoaneă angajateă înă sectorulă serviciiloră suntă înă domeniulă

transporturilor,ă turism,ăserviciiăprofesionale,ăserviciiăgenerale,ăpoşt ăşiă telecomunica ii.ă  Cea mai 

mareăcifr ădeăafaceriăesteăob inut ădeăasemeneaăînătransporturi,ăpoşt ăşiătelecomunica ii,ăturism. 

 Tendin eleădeădezvoltareăprognozateălaănivelăna ional,ăprecumăşiăpriorit ileăstabiliteăpentruă

Jude ulă Ialomi aăcreeaz ăoă imagineăasupraăactivit ilorăcareăvoră înregistraăcreşteriăşiăpentruăcareă

cerereaăpeăpia aămunciiăvaăfiămaiăaccentuat :ă   

 Dezvoltareaăpie elorădeăcapitalănecesit ăcompeten eăsuperioareăşiăasigurareaăcuăpersonală

calificatănumaiălaănivelulă3ăînădomeniulăbancarăşiătranzac iiăfinanciare. 

 Dezvoltareaăsistemelorădeăasigur riăprivateăreclam ăcompeten eăsuperioareădeănivelă3.ă 

 Sc dereaă fluxuluiămigra ieiădinspreămediulă rurală spreăcelăurbanăvaăatrageăoădezvoltareăaă

localit ilorăruraleăînămodădeosebităînădomeniile: 

 amenaj riăinfrastructur ă(drumuri,ăre eleădeăaduc iuneăap ăşiăgaze); 

 construc iiăcivile; 

 comer ă (amenajareaă deă pie eă en-grosă şiă re eleă deă distribu ieă pentruă produseleă agricoleă

ecologice,ămodernizareaăspa iilorăcomercialeădinămediulăruralăşiăaliniereaălaăstandardeleă

înădomeniu); 

 extindereaăre eleiăşcolare. 

 Dezvoltareaă tehnologiiloră informa ionale,ă comunica iiloră (creareaă deă sistemeă alternative)ă

extindereaănum ruluiădeăabona iăşiăaăre elelorădeăcabluăTVăatragăşiăînăacesteădomeniiăintroducereaă

deăcalific riănoiădeănivelă4. 

 

IMPLICA IILEăPENTRUăÎNV MÂNTULăPROFESONALă I TEHNIC 

 

 Aniiă careă auă urmată integr riiă Românieiă înă Uniuneaă Europeana,ă dară iă faptulă caă rileă

dezvoltateăaleăUEăauăie itămaiărapidădinărecesiune,ăaăcondusălaămigrareaăînăcontinuareădeăfor ădeă

munc ăspreă rileăUE. 

 Pe plană local,ă peă lâng ă sc dereaă cereriloră (datorataă crizeiă economice),ă aă adev rat ă

amenin areăpeăpia aămunciiăoăconstituieădeficitulădeăcompeten eălaănivelulăcandida ilorăastfelăîncâtă

putemăvorbiădeăapari iaăunuiădezechilibruăîntreăcerereă iăofertaădeăfor a deămunc ăcalificat . 

 Caăurmare,ăplanurileădeăşcolarizareătrebuieăs ăreflecte,ăprinăstructuraăoferteiă- propor ională

cuănevoileăpie eiămunciiă- diversitateaăactivit ilorăindustriale,ăpondereaădinăceăînăceămaiăcrescutaăaă
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serviciilor, relansarea proiectelorăînădomeniulăconstruc iilor/ăinfrastructuriiă iănevoileădeădezvoltareă

a agriculturii. 

 Calific riă şiă curriculum.ă Adapt rileă structuraleă dină economieă presupună competen eă

adecvateă şiă oă mobilitateă ocupa ional ă sporit ă (inclusivă intersectorial )ă aă for eiă deă munc .ă Esteă

necesar ăoăpermanent ăadaptareăaăoferteiăeduca ionaleălaăcerin eleăpie eiămunciiăprin: 

 aplicareaăriguroas ăaăstandardelorădeăpreg tireăprofesional ; 

 adaptareaăprinăcurriculumăînădezvoltareălocalaă(CDL). 

 Dezvoltareaăîntreprinderilorămiciă iămijlociiăreclam ădinăparteaăînv mântuluiăprofesională iă

tehnicăunăr spunsăadecvatălaănevoileăspecificeăIMM,ădeăadaptabilitateăcrescut ăaăfor eiădeămunc ă

la sarcini de lucru diverse, prin: 

 Asigurareaăpreg tiriiădeăbazaăpeăcompeten eătehniceăgeneraleăsolide; 

 Consolidareaăpreg tiriiă profesionale,ă indiferentădeăcalificare,ăcuădezvoltareaădeăabilita iă iă

competen eă specificeă economieiă deă pia aă (competenteă antreprenoriale,ă tehniciă deă

vânzare,ămarketing,ăetc.); 

 Promovareaăînv riiăpeăparcursulăîntregiiăvie i. 

 Ca r spunsă laă schimb rileă tehnologiceă şiă organiza ionaleă induseă deă investi iileă str ineă şiă

cerin eleădeăcompetitivitate,ătrebuieă inutăcontăde: 

 Cre tereaăpermanentaăniveluluiădeăcalificareăalăabsolven ilorăIPT; 

 Importantaăcompeten elorăcheie; 

 Formarea unor competente adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, 

tehniciădeăvânzare; 

 Cunoa tereaălimbilorăstr ine; 

 Colaborareaă intreă scoliă pentruă calific rileă careă presupună competenteă combinate,ă deă

exemplu:ă tehniceă iă protec iaă mediului,ă tehniceă şiă comerciale/economice, tehnice - 

artistice – ITă(design,ăgrafic ,ăpublicitate,ădesignăpaginiăweb)ăetc.; 

 Formareaăcontinu ăaăprofesorilor. 

 Caăr spunsălaăcerin eleădeămediuă iăaăcelorălegateădeăs n tateă iăsecuritateăocupa ionalaă

(s n tateaă iă securitateaă muncii)ă peă bazaă standardeloră UE,ă legisla iaă deă mediuă ceă ceaă deă

s n tateă iă securitateă înă muncaă auă fostă actualizateă iă armonizateă cuă legisla iaă specificaă dină

celelalte state ale UE. 

 Caăurmare,ăunit ileăeconomiceădinăjude ulăIalomi a,ăauăinvestită iă investescăînăcontinuareă

înăinstruireă iăactivit iăspecificeăînăacesteădomenii,ăiarăînv mântulătehnică iăprofesionalăvaătrebuiă

s ăî iăactualizezeăofertaăeduca ionalaăprin: 

 Calitateă înăpreg tireaăpentruăcalific rileăspecializateăpentruăecologieăşiăprotec iaămediului 

pe baza standardelor de mediu ale UE; 

 Dezvoltareaă unoră competen eă deă mediuă caă parteă dină preg tireaă tehnic ă general ,ă

indiferent de specialitate; 
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 Instruireă specific ădeăbaz ă înădomeniulă s n t iiă iă securit iiă ocupa ionaleă (s n tateaă iă

securitatea muncii)ăcorespunz torădomeniilorădeăpreg tire. 

 Creareaă unuiă sistemă deă înv mântă tehnică şiă formareă profesional ă modern,ă capabilă s ă

contribuieă laă dezvoltareaă continu ă aă competen eloră tineriloră şiă adul iloră (abordareaă bazat ă peă

înv areă peă totă parcursulă vie ii)ă înseamn ă îmbun t ireaă guvernan eiă acestuiă sistem,ă aă calit iiă

înv mântuluiă şiă înv riiă şiă dezvoltareaă unuiă sistemă financiară maiă durabil.ă Alteă reformeă includă

preg tireaăuneiălisteădeăcalific riăşiăstandarde,ădezvoltareaăcapacit ilorăşiăcompeten elor cadrelor 

didacticeăşiăaleă formatorilor,ă încurajareaă implic riiăparteneriloră socialiă şiăaăcomunit iloră localeă înă

realizareaă obiectiveloră înă materieă deă înv mântă tehnică şiă formareă profesional ă şiă creareaă deă

condi iiăegaleăpentruăto i. 

 Oă şans ă pentruă eleviiă careă alegă înv mântulă tehnică şiă profesională oă constituieă

forma„dual ”.ăAceastaăîiăpermiteătân rului,ăcareăaăîmplinită16ăani,ăs ăîncheieăcontracteădeămunc ă

cuăunăagentăeconomicăşiăs ăurmeze,ăînăacelaşiătimp,ăşiăformaădeăînv mântăaleas . 

 

PIA AăMUNCII 
 

 Tranzi iaă laăeconomiaădeăpia ănecesit ăconstruireaăunuiăsistemăinforma ionalăbazatăpeăoă

analiz ăriguroas ăaăpie eiămuncii,ăutilizândămetodeăşiătehniciămoderne.ăEchilibreleă iădezechilibreleă

existenteă peă pia aămunciiă potă fiă abordateă pornindă deă laă caracteristicileă acesteiă pie eă şiă studiindă

tr s turileălaănivelălocal,ăregional,ăna ional.ăAnalizaăfluctua iilorăcareăaparăînădomeniulăocupa ional,ă

poateăconduceă laăpreviziuniăcareăs ăconstituieăoăbaz ă fundamentat ăştiin ificăpentruăpoliticileădeă

formare profesional .ă Înă capitolulă deă fa ăauă fostă folositeăpeă lâng ădateleă statisticeăpreluateădină

anchetele INS-AMIGO,ă sauă dină Balan aă For eiă deă Munc ă (INS-BFM)ă şiă dateă administrativeă

de inuteădeăc treăAgen iaăJude ean ăpentruăOcupareaăFor eiădeăMunc ăIalomi a. 

 Indicatoriăstatisticiăaiăpie eiămuncii 

 Situa iaăactual .ăIndicatoriăstatisticiăaiăpie eiămunciiăpentruăperioadaă2009-2016 

 Înămomentulădeăfa ,ăpentruăcaracterizareaăfenomenelorădeăpeăpia aă for eiădeămunc ădină

Româniaă seă utilizeaz ă douaă seriiă deă dateă statisticeă diferite:ă Balan aă for eiă deămunc ă –BFMă ă şiă

Anchetaăasupraăfor eiădeămunc ăînăgospod riiă(AMIGO).ăIndicatoriiăstatisticiădinăceleădou ăseriiădeă

dateănuăsuntăcomparabiliădeoareceămetodeleădeăcolectare,ăuneleădefini iiăşiămetodeădeăcalculăsuntă

diferite. Pe deăalt ăparte,ădoarăanalizaădatelorădinăambeleăseriiăpoateăoferiăoăimagineăcomplet ăşiă

real ăasupraăpie eiămunciiădinăRomânia.ăBFMăpermiteăcomparabilitateaăteritorial ,ălaănivelăna ional,ă

peă regiuniă şiă peă jude e.ă AMIGOă asigur ă comparabilitateaă laă nivelă na ională întreă regiunileă deăă

dezvoltareăşiăcompatibilitateaăcuăstatisticaăeuropean ă(EUROSTAT). 
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Principaliiăindicatoriăaiăpiețeiămunciiălaănivelulăjudețeanăşiăregional 
 Evolu iaă principaliloră indicatoriă aiă pie eiă muncii,ă conformă dateloră dină AMIGO,ă esteă

prezentat ă detaliată înă Anexeleă 3aă şiă 3b, din PRAI 2015-2025.ă Înă 2009,ă rataă deă ocupareă aă

popula ieiă înă vârst ă deămunc ă (15-64ăani)ă aă fostă deă60,1ș,ă ă înă2016ăscãzândă laă49.66ș,ă ă rataă

şomajuluiăBIMădeă8.0șăînă2016ănivelulăacesteiaăfiindădeă6.38șă.ă 

Popula iaăactiv , total ă (pesteă15ăani)ădinăregiuneaăSudăMunteniaănum raă înă2014,ă1236,3ămiiă

persoane,ă reprezentândă 15,8șă dină popula iaă activ ă aă rii,ă iară înă 2016ă - 1369.8 mii persoane, 

reprezentândă 15,25șă dină popula iaă activ ă aă rii. Înă perioadaă analizat ă (2009-2016),ă popula iaă

activ ăaăregiuniiăaăsc zutăpân ăînă2011,ăaăcrescutăînă2012,ădup ăcareăscadeăiar şiăpânãăîn 2016.  

  Pentruăfemei,ăînăanulă2016ăfa  de anul 2015, s-aăînregistratăreducereaăpopula ieiăactiveăcuă

23.6ămii,ăiarălaăb rba iăaceastaăaăscãzutăcuă23.4ămiiăpersoane.ăSeăconstat ădezechilibreăpeămediiă

reziden iale:ă înă timpăceă înămediulă urbanăpopula iaăactiv ăaă sc zută cuă3ămiiă persoane,ă înămediulă

rural s-aăredusăcuă43.5ămii.ăÎnăcadrulăpopula ieiăactiveăînăvârst ădeămunc ,ăseăobserv  oăcreştereă

înărândulăpopula ieiătinereă(15-24 ani), care are o pondere deă65.9ășăînătotalulăpopula iei,ăfiindămaiă

redusãăpentru b rba iă(58.2ș),ăfa ãădeă74.2șălaăfemei,ă iămaiămareăinămediulăurbanădecâtăînăcelă

rural (72.6% fata de 62.2%). 

Popula ia ocupat  total ă dină Regiuneaă Munteniaă num raă 1247.3ă miiă persoaneă înă 2016, 

reprezentândă 16,7șă dină popula iaă ocupat ă aă României.ă În perioada analizat ă (2009-2016), 

popula iaăocupat ădinăregiuneăaăcunoscutăoăsc dereădeă155.7ămii.ăSc dereaăpopula ieiăocupateăină

anulă2016ăfa  de anul 2015 s-aămanifestatăatâtăînăcazul femeilor (-21ămii)ăcâtăşiăînăcazulăb rba iloră

(-2.6 mii persoane). Se constat ădezechilibreăşiăăpeămediiăreziden iale:ăînătimpăceăînămediulăurbană

popula iaăocupat ăaăcrescutăcuă4.6ămiiăpersoane,ăînămediulăruralăaăsc zutăcuă29.4ămii.ă 

 Laă nivelulă jude uluiă Ialomi a,ă începândă cuă anulă 2012,ă areă locă oă descreştereă aă popula ieiă

active civile, de la 107,2 mii persoane (la 1 ianuarie 2013) la 105,7 mii persoane la 01 ianuarie 

2014,ărespectivălaă104,3ămiiăpersoaneălaă01ăianuarieă2015,ăaceast ădescreştereăreg sindu-seăşiăînă

rândulăfemeilor.ăÎnăschimb,ăseăobserv ăoăuşoar ăcreştereălaăpopula iaăactivaădeăsexămasculin,ăşiă

anumeădeă laă55,2ămiiă persoaneă înăanulă 2012,ă laă55,3ămiiă persoaneă înă anulă 2013,ăurmataădeăoă

crestere la 54,8 mii persoane in anul 2014. 

 Laă nivelulă jude uluiă Ialomi a,ă începândă cuă anulă 2012,ă areă locă oă descreştereă aă popula ieiă

ocupate civile, de la 99 mii persoane (la 1 ianuarie 2013) la 97,7 mii persoane la 01 ianuarie 

2014,ă respectivă95.8ămiiă persoaneă laă01ă ianuarieă2015,ăaceast ădescreştereă reg sindu-seăşiă înă

rândulăfemeilor.ăÎnăschimb,ăseăobserv ăoăuşoar ăcreştereălaăpopula ia ocupat ădeăsexămasculin,ăşiă

anumeădeă laă50,1ămiiă persoaneă înăanulă 2012,ă laă50,3ămiiă persoaneă înă anulă 2013,ăurmataădeăoă

descrestere la 49,4 mii persoane in anul 2014. 

 Laănivelulăjude uluiăIalomi a,ălaă01ăianuarieă2016,ăareălocăoădescreştereăaăpopula ieiăactive 

civile, de la 104,3 mii persoane (la 01 ianuarie 2015) laă98.6ămiiăpersoane,ăaceast ădescreştereă

reg sindu-seă şiă înă rândulă femeilor,ă de la 49.5 mii persoane (la 01 ianuarie 2015) la 45.1 mii 

../Dell/Desktop/pentru%20PLAI%20ianuarie%202016/EU%20piata%20muncii/03%20ANEXE%20PLAI/03_Anexe_Cap_Piata_muncii/Anexa%203%20PIATA_MUNCII%202009_Arges%20toate.xls
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persoane (la 01 ianuarie 2016).  De asemenea,ăseăobserv ăoăuşoar ăsc dereălaăpopula iaăactiv  

civil  deăsexămasculin,ăşiăanumeădeă laă54,8ămiiăpersoaneăînăanulă2015,ă laă53,5ămiiăpersoaneăînă

anul 2016. 

 Laănivelăjudetean,ălaă01ăianuarieă2016,ăareălocăoădescreştereăaăpopula ieiăocupateăcivile,ădeă

la 95.8 mii persoane (la 01 ianuarie 2015) laă90.8ămiiăpersoan,ăaceast ădescreştereăreg sindu-se 

şiă înă rândulă femeilor,ădeă laă46.4ămiiăpersoane (la 01 ianuarie 2015) la 42.0 mii persoane (la 01 

ianuarie 2016). Deăasemenea,ăseăobserv ăoăuşoar ăsc dereă laăpopula iaăocupat ăcivil  de sex 

masculin,ăşiăanumeădeălaă49.4ămiiăpersoaneăînăanulă2015,ălaă48.8ămiiăpersoaneăînăanulă2016. 

 Laănivelăjudetean,ăareălocăoăădescreştereăaăpopula ieiăactiveăcivileă,ădeălaă98.6ămiiăăpersoane 

(la 01 ianuarie 2016) la 96,2 mii persoane la 01 ianuarie 2017, respectiv la 94,6 mii persoane la 

01ăianuarieă2018;ăaceast ădescreştereăreg sindu-seăşiăînărândulăfemeilor,ădeălaă45,1ămiiăpersoane 

(la 01 ianuarie 2016) la 44,2 mii persoane (la 01 ianuarie 2017), respectiv la 43,1 mii persoane (la 

01 ianuarie 2018). Deăasemenea,ăseăobserv ăoăuşoar ăsc dere laăpopula ia activ ăcivil  de sex 

masculin,ă şiă anumeă deă laă 53,5ă miiă persoaneă înă anulă 2016,ă laă 52ă miiă persoaneă înă anulă 2017,ă

respectiv la 51,5 mii persoane in anul 2018. 

 Laă nivelă judetean,ă areă locă oă descreştereă a popula ieiă ocupateă civile,ă deă laă 90.8ă miiăă

persoane (la 01 ianuarie 2016) la 88.7 mii persoane la 01 ianuarie 2017, respectiv la 88.1 mii 

persoaneălaă01ăianuarieă2018;ăaceast ădescreştereăreg sindu-seăşiăînărândulăfemeilor,ădeălaă42.0ă

mii persoane (la 01 ianuarie 2016) la 41.3 mii persoane (la 01 ianuarie 2017), respectiv la 40.4 

mii persoaneă (laă 01ă ianuarieă 2018).ăDeăasemenea,ă seă observ ă oă sc dereă laă popula iaă ocupat ă

civil  deăsexămasculin,ăşiăanumeădeă laă48.8ămiiăpersoaneăînăanulă2016,ă laă47.4ămiiăpersoaneăînă

anul 2017, respectivăoău oar  cre tere la 47.7 mii persoane in anul 2018. 

Rata de activitate1 aăpopula ieiăînăvârst ădeămunc ă(15-64ăani)ăaăsc zutăînă2016ăfa  de 2015 cu 

0.9ș,ăscãdereaă fiindămai mareă înămediulă rurală15.7șăfa  de mediul urban 11.2%.ă Înă2016,ăseă

constat ă rateă deă ocupareămultămaiă reduseă pentruă popula iaă feminin ă (55.6ș,ă fa ă deă 76ășă înă

cazulăb rba ilor)ăşiăpentruăpopula iaăurban ăă(57,8ășăfa ădeă62,0ășăînărural),ăăînătimpăceăpentruă

femeiă scadeă cuă 12.7ș.ă Înă 2016,ă seă constat ă rateă deă activitate semnificativ mai reduse pentru 

popula iaă feminin ă şiă pentruă ceaă ă dină mediulă urban.ă Înă cazulă tineriloră (15-24 ani), ratele de 

activitateăsuntămaiăreduseăînămediulăruralăşiăînăcazulăfemeilor. 

Rata de ocupare  aăpopula ieiăînăvârst ădeămunc ă(15-64 ani)ăaăcrescutăînă2016ăfa  de 2015 cu 

0.2ș,ăînămediulăruralăscadeăcuă10.3șăfa  deămediulăurbanăundeăcreşteă2ăș.ăÎnă2016,ăseăconstat ă

rateă deă ocupareă multă maiă reduseă pentruă popula iaă feminin  (58.3%, fa ă deă 38.3ă șă înă cazulă

b rba ilor)ăşiămaiămariăpentruăpopula iaăurban ăă(49.3ășăfa ădeă47.6ășăînărural).ăÎnăcazulătineriloră

(15-24ăani),ărateleădeăocupareăsuntămaiăreduseăînămediulăruralăşiăînăcazulăfemeilor.ăComparativăcuă

situa iaă laă nivelă na ională şiă european,ă seă constat ă ună decalaj  privind rata de ocupare careă înă

RegiuneaăSudăMunteniaăînă2016ăesteăcuă2.3ăpuncteăprocentualeăpesteămediaăna ional ăşiăcuă4.8ă
                                                           

1 Rataădeăactivitateăşiărataădeădeăocupareă- calculateăfa ădeătotalulăpopula ieiăînăvârst ădeămunc ă(15ă- 64 ani) 
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puncteăprocentualeăsubămediaăeuropean ă(UE-27).ăAcestădecalajăesteăşiămaiăaccentuatăînăcazulă

femeilor,ăalăvârstniciloră(55-64ăani)ăşiăînămediulărural.– v. Anexa 3a 

 Înăjude ulăIalomi a,ărataădeăactivitateăşiărataădeăocupareădinăanulă2016ă(laă1ăianuarieă2017), 

sunt  sub nivelul din regiunea Sud Muntenia, cu aproximativ 3 procente, respectiv 4 procente 

(conform anexei 3c).ă Deă asemenea,ă laă nivelă deă ar ă seă p streaz ă diferen a de sub nivel cu 

aproximativ 10 procente, respectiv 12 procente. 

 La nivelul jude uluiă Ialomi aă laă sfâr itul anului 2015 (la 1 ianuarie 2016),ă seă observ ă oă

tendin ăuşoar ădeăsc dereăaărateiădeăactivitateăaăresurselorădeămunca (61.24ș),ăfa ădeăsfâr itulă

anului 2014 (la 1 ianuarie 2015) (64.26ș),ă respectivă oă tendin ă uşoar ă deă sc dereă aă ratei de 

ocupare a resurselor de munc ă laă sfâr itulă anuluiă 2015ă (la 1 ianuarieă 2016)ă (56.39ș),ă fa ă deă

sfâr itulăanuluiă2014ă(la 1 ianuarie 2015) ( 59.02%). 

  La nivelulă jude uluiă Ialomi aă laă sfâr itulă anuluiă 2015ă (laă1ă ianuarieă2016)ă ,ă seăobserv ăoă

tendin ăuşoar ădeăsc dereăaărateiădeăactivitateăaăresurselorădeămuncaă(61.24ș),ăfa ădeăsfarsitulă

anului 2014 (la 1 ianuarie 2015) (64.26ș),ă respectivă oă tendin ă uşoar ă deă sc dereă aă rateiă deă

ocupare a resurselor de munc ă laă sfâr itul anului 2015 (la 1 ianuarie 2016) (56.39%), fa ă deă

sfâr itulăanuluiă2014ă(laă1ăianuarieă2015) (59.02%). 

  Înăjude ulăIalomi a,ărataădeăactivitateăşiărataădeăocupareădinăanulă2017ă(laă1ăianuarieă2018),ă

sunt  sub nivelul din regiunea Sud Muntenia, cu aproximativ 3 procente, respectiv 4 procente 

(conform anexei 3c). De asemenea, la nivel de tara se pastreaza diferenta de sub nivel cu 

aproximativ 11 procente, respectiv 12 procente. 

 La nivelulă jude uluiă Ialomi aă laă sfâr itul anului 2016 (la 1 ianuarie 2017),ă seă observ ă oă

tendin ăuşoar ădeăsc dereăaărateiădeăactivitateăaăresurselorădeămunc ă(59.41ș),ăfa ădeăsfâr itulă

anului 2015 (la 1 ianuarie 2016) (61.24ș),ă respectivă oă tendin ă uşoar ă deă sc dereă aă rateiă deă

ocupare a resurselor de munc ă laă sfâr itulă anuluiă 2016ă (laă 1ă ianuarieă 2017)ă (54.78ș),ă fa ă deă

sfâr itul anului 2015 ( la 1 ianuarie 2016 )( 56.39%). De asemenea,ăaceast ătendin ău oar  de 

sc dere a ratei de activitate a resurselor de munc ăseăp streaz ă iăînă2017ă(la 1 ianuarie 2018), 

fiindădeă59.38ș.ăÎn schimb, rata de ocupare a resurselor de munc ă laăsfâr itulăanuluiă2017ă(laă1ă

ianuarieă2018)ăînregistreaz ăoăcre tere de la 54.78% anul anterior la 55.3%. 

Rata şomajuluiă(BIM)2. Rataătotal ăaăşomajuluiă(raportatălaăîntreagaăpopula ieăactiv ,ă15-74 ani), 

a cunoscută oă evolu ieă fluctuant , sc zândă înă 2016ă fa  de 2015 cu 1.9 %. Datele din AMIGO 

pentruă2016ăeviden iaz ăoărat ăgeneral ăaăşomajuluiăînăregiuneă(8.9ăș)ămaiăridicat ădecâtăceaălaă

nivelăna ională(5,9ș).ă 

 Şomajulăpeămediiădeăreziden :ăăînă2016,ărataăşomajuluiă(BIM)ăînămediulărural (8.4 %) este 

multămaiămic ădecâtăînăurbană(9,7ș)ăPeăsexe:ăînă2016,ărataăşomajuluiă(BIM)ăesteămaiăridicat ăînă

cazulăb rba iloră(8,9ș,ăfa ădeă9.1șă- femei). 

                                                           
2
 Biroulă Interna ionalăalăMuncii.ăRateleădeăşomajăsuntăcalculateăcaăprocentădinăpopula iaăactiv ădinăgrupaădeăvârstaă

respectiv . 
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Popula iaăactiv ăcivil ăşiăpopula iaăocupat ăcivil  

 Popula iaă activ ă civil ă aă jude uluiă IALOMITA,ă laă sfârşitulă anuluiă 2016ă (Balantaă for eiă deă

munc ălaă01ăianuarieă2017),ăeraădeă96.2ămiiăpersoane,ăînregistrândăoăsc dereăcuă2.4ămiiăpersoaneă

fa ădeăanulă2015,ărespectivălaăsfârşitulăanuluiă2017ă(Balantaăfor eiădeămunc ălaă01ăianuarieă2018)ă

seăînregistreaz ăoăsc dereăfa ădeăanulăanteriorădeălaă96.2ămiiăpersoaneălaă94.6ămiiăpersoane.ăPeă

sexe,ă ceaă maiă mareă parteă aă popula ieiă activeă civileă esteă reprezentat ă deă segmentulă b rba iloră

(54ș)/(54.4ș)ăfa ădeă(46ș)/(45,6ș)ăcelăfeminină laăsfârşitulăanuluiă2016/2017ă(Balantaăfor eiădeă

munc ă laă 01ă ianuarieă 2017/2018).ăReprezentândă8,09ășădină popula iaă ocupat ă aă regiuniiă Sud-

Muntenia,ă popula iaă ocupat ă civil ă aă jude uluiă Ialomi aă num raă 88.7ămiiă persoaneă laă 1ă ianuarieă

2017, iar la 1 ianuarie 2018, este de 88.1 mii persoane,ă înregistrândăoău oar ăsc dereă fa ădeă

anul anterior.- v. Anexa 3c. 

 Popula iaă activ ă civil ă aă jude uluiă IALOMITA,ă laă sfârşitulă anuluiă 2015ă (Balantaă for eiă deă

munc  laă01ăianuarieă2016),ăeraădeă98,6ămiiăpersoane,ăînregistrândăoăsc dereăcuă5,7ămiiăpersoane 

fa ă deă anulă 2014.ă Peă sexe,ă ceaă maiă mareă parteă aă popula ieiă activeă esteă reprezentat ă deă

segmentulă b rba iloră (54,3ș),ă fa ă deă (45,7ș)ă celă feminin.ăReprezentândă8,12ășădină popula iaă

ocupat ă aă regiuniiă Sud-Muntenia,ă popula iaă ocupat ă civil  aă jude uluiă Ialomi aă num raă 90,8ămiiă

persoaneălaă1ăianuarieă2016ăfa ădeă95,8ămiiăpersoaneălaă1ăianuarieă2015.- v. Anexa 3c. 

 Laăsfârşitulăanuluiă2015,ăprinăBalan aăFor eiădeăMunc ălaă01ăianuarieă2016ăseăraporteaz ă

atâtă rataădeăactivitate,ăcâtăşiă rataădeăocupareăaăpopula ieiăcivileădină totalulă resurselorădeămunc ,ă

careă suntă maiă miciă laă nivelulă jude uluiă decâtă celeă agregateă laă nivelulă regiuniiă Sudă Muntenia,ă

respectivălaănivelăna ional.ă 

 Popula iaă activ ă civil ă aă jude uluiă IALOMITA,ă laă sfârşitulă anuluiă 2014,ă eraă deă 104,3ă mii 

persoane,ăînregistrândăoăsc dereăcuă2,9ămiiăpersoaneăfa ădeăanulă2012.ăPeăsexe,ăceaămaiămareă

parteăaăpopula ieiăactiveăesteăreprezentat ădeăsegmentulăb rba iloră(54,8ș),ăfa ădeă(49,5ș)ăcelă

feminin.ăReprezentândă12,1ășădinăpopula iaăocupat ăaăregiunii Sud-Muntenia,ăpopula iaăocupat ă

aăjude uluiăIalomi aănum raă95,8ămiiăpersoaneălaă1ăianuarieă2015ăfa ădeă99,0ămiiăpersoaneălaă1ă

ianuarie 2013. De-a lungul perioadei 2012-2014,ă popula iaă ocupat ă dină jude ulă Ialomi aă aă

cunoscută oă sc dereă deă laă 99ămiiă persoane in anul 2012 la  95,8  mii persoane in anul 2014, 

cunoscandăoăsc dereăcuăă3,2ămiiăpersoane. 

 În anulă2013ăseăînregistreaz ăoăsc dereăfa  deă2012ăatâtăaărateiădeăocupareăcâtăşiăaărateiă

de activitateă aă resurseloră deă munc ,ă urmat ă deă oă crestere înă 2014,ă i anume creşteă rataă deă

activitate de la 59,39% la 64,26%, iar rata de ocupare de la 54,84% la 59,02% - v. Anexa 3c. 

Analizândă evolu iaă indicatoruluiă laă popula iaă înă preg tireă profesional ă şiă aă altoră categoriiă deă

popula ieă înă vârst ă deămunc ,ă furniza iă deă BFMă laă nivelă jude eană pentruă perioadaă 2012-2014, 

rezult ăoăcrestereă ină2013 deă73,9șăfataădeă2012ăundeăseăînregistreaz  un procent de 73,3 %, 

urmat ădeăoăsc dereăsemnificativ ădeă15,9ăprocente,ă iăanumeăajungândăîn 2014 la 58%.  
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 Laăsfârşitulăanuluiă2014,ăprinăBalan aăFor eiădeăMunc ăseăraporteaz ăatâtărataădeăactivitate,ă

câtă şiă rataă deă ocupareă aă popula ieiă civileă dină totalulă resurseloră deă munc ,ă maiă miciă laă nivelul 

jude uluiădecâtăceleăagregateălaănivelăna ional.ă 

 Fa ădeăaniiăanterioriă (2016ă fa ădeă2009),ă seăobserv ă înăstructuraăocup riiăoăcreştereăaă

ponderiiăcelorăcuăstudiiăsuperioareăşiăaăpopula ieiăocupateăcuănivelădeăpreg tireălicealăşiăoăsc dereă

a ponderiiăcelorăcuăstudiiăprofesionaleăsauădeăuceniciăşiăaăcelorăcuănivelăgimnazial,ă 

 Laănivelulăanuluiă2016,ăstructuraăpeăsexeăaăocup riiă indic ăunănivelăgeneralădeăpreg tireă

uşorămaiăridicatăînăcazulăfemeilor.ăSeăconstat ăînăschimbăoămaiăbun ăreprezentareăaăb rba ilorăcuă

nivelă deă preg tireă profesională şiă deă ucenici,ă comparativă cuă femeile.ă Aceast ă constatareă poateă

semnific ,ăpeădeăoăparte,ă faptulă c ăşanseleădeăangajareă ăaleă femeiloră crescăodat ăcuăcreştereaă

niveluluiă deă preg tire,ă iară peă deă alt ă parteă sugereaz ă nevoiaă unoră m suriă înă sprijinulă creşteriiă

ocup riiăfemeilorăcuăpreg tireăprofesional . 

 doară6.10ășăădinăpopula iaăocupat ădinămediulăruralăareăstudiiăsuperioareă(fa ădeă30.40șă

înăurban);ă 

 65.70ă șă dină popula iaă ocupat ă dină mediulă rurală areă ună nivelă mediuă deă preg tireă

(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) - fa ă62.20ășăînăurban; 

 mareă parteă dină popula iaă ocupat ă dină mediulă rurală (28.10ș)ă ă areă ună nivelă sc zută deă

educa ieă(gimnazial/primarăsauămaiăpu in)ă- fa ădeănumaiă7.40ășăînăurban. 

Locurile de munc ăvacanteăă 
 Dateleăpentruă2016ăeviden iaz ăoăpondereăaălocurilorădeămunc ăvacanteăînăregiuneaăSudă

Munteniaăfa ãădeănivelulăna ionalădeă13.30șă.ăPonderiămaiămariăaleălocurilorădeămunc ăvacanteăînă

2016 s-auă înregistrată înă s n tateă şiă asisten ă social ,ă industriaă prelucr toare,ă transportă şi 

depozitare,ăactivit iăprofesionale,ăştiin ificeăşiătehnice. 

Principaleleă constat riă dinăanalizaăevolu ieiă laănivelulă ocupa iiloră relevanteăpentruă înv mântulă

profesionalăşiălicealătehnologic 

 Profilul dominant la nivel regională ală cereriiă deă for ă deă munc ă pareă s ă fieă dată deă

urm toareleădomeniiă(înăordineaădescresc toareăaănum ruluiădeălocuriădeămunc ăvacanteălaănivelă

jude ean):ămecanic ;ăcomer ;ă industrieătextil ăşiăpiel rie;ă ăconstruc iiăşiă lucr riăpublice;ăeconomic;ă 

turismă şiă alimenta ieă public .ă ă Evolu iaă diferit ă aă acestoră domeniiă esteă prezentat ă maiă josă şiă

sintetizat ăînătabelulăădetaliatăînăAnexa 5. 

 Singureleă domeniiă careă prezint ă oă balan ă pozitiv ă locuriă deă munc - şomajă suntă

economicul,ăcomer ul,ăesteticaăşiăigienaăcorpuluiăomenescăşiăturismulă iăalimenta iaăpublica.ă 

 Modific rileă aduseă deă legisla iaă fiscal  înă anulă 2017ă aă dusă laă oă creştereă aă cereriiă deă

tehnicieniăînăactivitã iăeconomiceălaănivelăna ional,ăregionalăşiălaănivelulăjude uluiăIalomi a. 

 Înămecanic ăşiămaiăalesăînăindustriaătextil ăşiăaăpiel rieiăseămanifest ădificult iăînăăocupareaă

locurilor de munc ă vacante,ă datorateă aceloră neconcordan eă dintreă exigen eleă angajatoriloră şiă

competen eleăpersoanelorăaflateăînăc utareaăunuiălocădeămunc . 
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Domeniul de 

preg tire 

Tendin ă
locuri 

munc ă
vacante 

Tendin
ăşomeri 

Diferen ă
locuri 

vacante-

şomeri 

Ocupa iiă/ăgrupeădeăocupa iiărelevante 

(prinănr.ădeălocuriădeămunc ăvacante 

înăcadrulădomeniului) 

Construc ii,ă
instala iiăşiălucr.ă

Publice 

 

 

 

 

 

 

(-) 

Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori, 

Constructoriăînăbetonăarmatăşiăasimila i,ă
Mozaicari,ăFaian ari,ăParchetari 

OBS.ăSectorăcaracterizatăprinăfluctua iiă
sezoniere 

Comer  ↑ 

 

 

 

(+) 

Vânz tori,ăAgen iăcomercialiăşiămijlocitoriă
deăafaceri,ăAgen iăînăactivitateaăfinanciar ăşiă

comercial  

Turismăăşiă
alimenta ieă

publica 

 

↑ 
 

 

(+)  

Osp tariăşiăbarmani,ăBuc tari,ăPatiserie,ă
Cofetari,ăVale i,ăcameristeăă iăînso itori 

Industrie 

alimentar  
  

 

(-) 

 

M celariăă iăal iălucr toriăînăprel.ăC rniiăă iă
peşteluiă;ăOperatoriălaămaşinileădeăfabricareăaă

pâinii,ăpasteăf inoase,ăprod.ăPatiserieă;ă
Brutari 

Agricultura 
 

 

↑ 

 
(-) 

 

Silvicultura 
 

 

 

 
(-) 

 

Chimie 

industriala 

  
(-) 

 

Economic ↑  (+) Contabili, planificatori, statisticieni 

Electronicaăă iă
automatiz ri   (-) 

 

Esteticaăă iă
igiena corpului 

omenesc 

 

 

 

 (+) 

 

Materiale de 

construc ii   (-) 
 

Protec iaă
mediului 

↑ ↑ 
(-) 

 

 

Produc ieă
media 

↑  (-) 
 

Tehnici 

poligrafice  
  (-) 

 

Mecanic  
 

 

↑ 

 

 

(-) 

 

 

Prelucr toriăprinăaşchiere 

Constructori montatori structuri metalice 

Sudoriăşiădebitatoriăautogeniă 
Lucr toriălaămaşiniădeăpolizat,ărectificatăă iăăă

ascu ită 
Mecanic auto 

Operatori la liniile de montaj automat 

Industrie 

textil ăşiăpiel rie 
  

 

(-)  

 

- Lucr torăînăfabricareaăpieliiăşiăfabricareaă
înc l minteiă 

- Lucr toriăînăind.ătextil ăşiăconfec ii 
- Operatoriălaămaşiniăutilajeăă iăinstala iiădină

industriaăînc l minteiă 
- Operatoriălaămaşiniăă iăutilajeăpentruă
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industriaăconfec iiloră 
- Operatoriălaămaşiniădeă esutăă iătricotată 

Fabricarea 

prod. din lemn 
 

 

↑ 

 

 

(-)  

  

Meseriaşiăşiălucr toriăînătratareaăşiă
prelucrareaălemnului;ăOperatoriălaăinstala iileă

de prelucrare a lemnului  iăfabricareăaăă
hârtiei 

Electric 

 

 

 

 (-) 

 Electricieniămontatoriăă iăreparatoriădeăliniiă
electriceăaerieneăă iăsubterane;ăElectricieniăînă

construc iiă;ăăElectricianăautoă 

Electromec. 

 

 

 

 

↑ 

 

(-) 

- Electromecaniciămontatoriăă iăreparatoriă
deăaparateăă iăechipamenteăelectriceăă iă
energetice;ăăElectromecaniciămontatoriăă iă

reparatoriădeăinstala iiătelegraficeăă iă
telefonice;ăOperatoriălaăinstala iileădeă
producereăaăenergieiăă iătratareăaăapei 

 

 Referitorălaăanalizaăevolu ieiălaănivelulăocupa iilorărelevante pentru liceul tehnologic putem 

desprindeăprofilulăservicii,ăcareăcuprindeădomeniileăceleămaiăfavorizateădeăpia aămunciiă,ăreferitorălaă

num rulă locuriloră vacante.ă Astfelă înă totalulă num ruluiă deă locuriă oferite,ă profilulă serviciiă areă oă

pondere de 39%. 

  Pentruăprofilulăresurseănaturaleăşiăprotec iaămediuluiănuăseăpotădesprindeăconcluziiăsolideă

datorit ănum ruluiămicădeăînregistr riă înăeviden eleăAJOFMămaiăalesă înăcazulă locurilorădeămunc ă

vacante.  

 Principaleleăconstat riădinăanalizaăevolu ieiă laănivelulăocupa iilorărelevanteăăpentruăăşcoalaăă

postliceal  

 Pentruă şcoalaăpostliceal ,ă laă ămareaămajoritateăaădomeniiloră seăconstat ă oă creştereămaiă

mareăăaănum ruluiădeăşomeriăfa ădeăcelăalăălocurilorădeămuncaăvacante,ărezultândăînăceaămaiămareă

parteăbalan eănegative.ăCaăă iăamploareăaăsolicit rilorădeăfor ădeămunc ăseădesprindăădomeniile:ă

economic,ăcomer ăşiăs n tateăşiăasisten ăpedagogic .ăă 

 Pentruă jude ă tendin aă general ă esteă ă deă sc dereă aă locuriloră deă munc ă înă paralelă cuă

men inereaălaăunăplafonăaproximativăconstantăaănum ruluiădeăşomeri.ăBalan aăă locuriădeămunc -

şomeriă esteă negativ ,ă cuă excep iaă aă douaă domeniiă :ă economică şiă comer ,ă deşiă cuă ună ă num ră

semnificativă deă locuriă vacanteă dină cauzaă intr riloră înă şomajă prezint ă oă balan aă negativ . Vezi 

anexa 5. 

 

CONCLUZIIăDINăANALIZAăPIE EIăMUNCII.ăIMPLICA IIăPENTRUăIPT 

 

Principaleleăconstat riădesprinseădinăinformațiile din AMIGO la nivel regional  

 Popula iaăactiv ,ăpopula iaăocupat : 

 Ini ială tendin ă deă sc dereă laă nivelă regională aă popula ieiă activeă şiă maiă alesă aă popula ieiă

ocupate,ăurmat ădeăoăcreştereăînă2017,ăcuădiferen eămajoreăpeăsexeăşiămediiăreziden iale; 
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 Reducereaăpopula ieiăactiveăşiăaăpopula ieiăocupate:ămultămaiămareăînăcazulăfemeilorădecâtă

înăcazulăb rba ilor; 

 Popula iaă activ ă şiă popula iaă ocupat ă auă crescută înă mediulă urban,ă dară auă sc zută

semnificativăînărural. 

 

Rataădeăactivitateăşiărataădeăocupare: 
 Tendin ădeăcre tereăatâtăaă rateiădeăactivitateăcâtăşiăaă rateiădeăocupareă laănivelă regional,ă

comparândăanulă2017ăcuăanulă2009.ăExistaăîns ădisparit iămajoreăpeăsexeăşiămediiăreziden iale. 

Destulădeăgravăpareăfaptulăcaărataădeăocupareăesteămultămaiăredus ăpentruăpopula iaăfeminin . 

 Seăremarc ăunăfenomenăalăsubocup riiăcareăafecteaz ăînămodădeosebităpopula iaăfeminin ă

dinămediulărural,ăcombinatăcuăoăcalitateăredus ăaăocup riiăînămediulărurală(înăcondi iileăuneiăocup riăă

deăsubzisten ,ăînăagricultur ). 

 

Şomajul (BIM) 

 Rataă total ă aă şomajuluiă (raportată laă întreagaă popula ieă activ ,ă (15-74 ani), a cunoscut o 

evolu ieă fluctuant ,ă scãzândă înă 2016ă fa ãă deă 2015ă cuă 1.9ă ș.ă Dateleă dină AMIGOă pentruă 2016ă

eviden iaz ăoărat ăgeneral ăaăşomajuluiăînăregiuneă(8.9ăș)ămaiăridicat ădecâtăceaălaănivelăna ională

(5,9%);  

 Şomajulăpeămediiădeăreziden :ăăînă2016,ărataăşomajuluiă(BIM)ăînămediulărurală(8.4ăș)ăesteă

multămaiămic ădecâtăînăurbană(9,7ș)ăPeăsexe:ăînă2016,ărataăşomajuluiă(BIM)ăesteămaiăridicat ăînă

cazulăb rba iloră(8,9ș,ăfa  de 9.1% - femei). Ocupareaăşiăşomajulăpeăniveluriădeăeduca ie;ă 

 Risculădeăşomajăcreşteăşiăşanseleădeăocupareăseăreducăcuăcâtănivelulădeăeduca ieăesteămaiă

sc zut;ă 

 Rataă şomajuluiă regională pentruă persoaneleă cuă nivelă sc zută deă educa ieă (cuă celă multăă

înv mântăgimnazial)ăesteămaiămareădecâtălaănivelăna ional;ă 

 Ină Regiuneaă Sudă Munteniaă şanseleă deă ocupareă suntă multă maiă reduseă decâtă laă nivelă

na ionalăpentruăpersoaneleăcuănivelăsc zutădeăpreg tireă(cuăcelămultăăînv mântăgimnazial);ă 

 La nivel regional rata deăocupareăaăfemeilorăcuănivelăsc zutădeăeduca ieăesteădeăsensibilă

maiămic ădecâtăceaăaăb rba ilor; 

 Tendin aădeăcreştereăaăponderiiă înăocupareăaăpopula ieiăcuăstudiiăsuperioareăşiăaăcelorăcuă

nivelă deă preg tireă liceală şiă deă sc dereă ă aă ponderiiă cuă nivelă deă sc zută deă preg tireă (celă multă

gimazial);  

 Nivelulămediuădeăinstruireăalăpopula ieiăocupateădinăregiuneăesteămaiăridicatădecâtămediaăpeă

ar ă(conf.ădatelorăpentruă2017): 

Regiuneaă Sudă Munteniaă areă ceaă maiă micaă pondereă aă popula ieiă ocupateă cuă studiiă deă nivelă

superior; 
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esteă regiuneaă cuă oă ă pondereă aă celoră cuă ă nivelă sc zută deă instruireă ă maiă mareă decâtă mediaă

na ional ;ă 

 Unănivelăgeneralădeăpreg tireăămaiăridicatăînăcazulăfemeilorăînăstructuraăpeăsexeăaăocup riiă

(pentruănivelurileăliceal,ăpostlicealăă iăsuperior), înăparalelăcuăoămaiăbun ăreprezentareăaăb rba ilor; 

cuănivelădeăpreg tireăprofesionalăşiădeăucenici,ăŞanseleădeăangajareăăaleăfemeilorăcrescăodat ăcuă

creştereaă niveluluiă deă preg tire:ă seă impuneă luareaă unorăm suriă înă sprijinulă creşteriiă niveluluiă deă

calificare al femeilor; 

 Disparit iă majoreă întreă rurală şiă urban,ă privindă nivelulă deă educa ieă ală popula ieiă ocupateă

(2017). 

 

ConcluziiădinăanalizaăprincipalilorăindicatoriădinăBalanțaăForțeiădeăMunc ă(BFM)ă 
 

 Rataădeăactivitateă ăaăpopula ieiă înăvârst ădeămunc ă(15-64ăani)ăaăsc zută înă2016ăfa ădeă

2015ă cuă 0.9ș,ă sc derea fiind mai mareă înămediulă rurală 15.7șă fa  deămediulă urbană11.2ș.ă Înă

2016,ăseăconstat ărateădeăocupareămultămaiăreduseăpentruăpopula iaăfeminin ă(55.6ș,ăfa ădeă76ă

șă înăcazulăb rba ilor)ă şiăpentruăpopula iaăurban ă ă (57,8ășă fa ădeă62,0ășă înă rural),ă ă înă timpăceă

pentruă femeiă scadeă ă cuă12.7ș.ă Înă 2016,ă seă constat ă rateă deă activitateă semnificativămaiă reduseă

pentruăpopula iaăfeminin ăşiăpentruăceaăădinămediulăurban.ăÎnăcazulătineriloră(15-24 ani), ratele de 

activitateăsuntămaiăreduseăînămediulăruralăşiăînăcazulăfemeilor. 

 

Concluziiădinăanalizaăstructuriiăpopulațieiăocupateăcivile 

 

 Rataădeăocupareăaăpopula ieiă înă vârst ă deămunc ă (15-64ăani)ă aă crescută înă2016ă fa  de 

2015ă cuă 0.2ș,ă înămediulă rurală scadeă cuă 10.3șă ă fa ãă deămediulă urbană creşteă 2ăș.ă Înă 2016,ă seă

constat ă rateădeăocupareămultămaiă reduseăpentruăpopula iaă feminin ă (58.3ș,ă fa ădeă38.3ășă înă

cazulăb rba ilor)ăşiămaiămariăpentruăpopula iaăurban ăă(49.3ășăfa ădeă47.6ășăînărural).ă Înăcazulă

tinerilor (15-24ăani),ă rateleădeăocupareăsuntămaiă reduseă înămediulă rurală şiă înă cazulă femeilor.ăSeă

men ineă fenomenulă subocup riiă careă afecteaz ă înă modă deosebită popula iaă feminin ă dină rural,ă

combinatăcuăoăcalitateăredus ăaăocup riiăînămediulărurală(înăcondi iileăuneiăocup ri cu caracteristici 

deăsubzisten ,ă înăagricultur ).ăComparativăcuăsitua iaă laănivelăna ionalăşiăeuropean,ăseăconstat ă

unădecalajăăprivindărataădeăocupareăăcareăînăRegiuneaăSudăMunteniaăînă2016ăesteăcuă2.3ăpuncteă

procentualeăpesteămediaăna ional ăşiăcuă4.8ăpuncteăprocentualeăsubămediaăeuropean ă(UE-27). 

Acestădecalajăesteăşiămaiăaccentuatăînăcazulăfemeilor,ăalăvârstniciloră(55-64ăani)ăşiăînămediulărural.ă 
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Concluziiădinăanalizaăcomparativ ăpeăocupațiiăaăşomajuluiăşiălocurilorădeămunc ăvacanteă
înregistrateăla AJOFM 

 

Înv ț mântulăprofesionalăşiăcelălicealătehnologic: 
 Profilulădominantălaănivelăregionalăalăcereriiădeăfor ădeămunc ădatădeăurm toareleădomenii:ă

mecanic ; comer ;ă industrieă textil ă şiă piel rie;ă construc iiă iă lucr riă publice;ă economic;ă turismă iă

alimenta ieăpublic .ă 

 Domeniiă cuă dinamic ă pozitiv :ă comer ul;ă esteticaă iă igienaă corpuluiă omenesc;ă turismulă iă

alimenta iaăpublic ă- balan ălocuriădeămunc -şomeriăpozitiv ăsauăechilibrat .ăComer ulăăcunoaşteă

oăbalan ălocuriădeămunc -şomajăăpozitiv ,ăînregistrândăsc deriălaănum rulăşomerilorăînregistra iăă iă

creşteriălaălocurileădeămunc ăvacante. 

 Majoritateaădomeniilorăprezint ăbalan eănegative,ădinăcauzaăcreşteriiă intr rilorăînăşomajăă iă

tendin eiădeăsc dereăaălocurilorădeămuncaăvacanteăoferite. 

 Tendin eădeămen inereălaăunănivelăaproximativăconstantăpentruăceleădou  componente ale 

balan eiăseăreg sescălaăăeconomic,ăpentruălocurileădeămunc ăvacanteă iăla:ăconstruc ii,ăinstala iiă iă

lucr riă publice;ă turism iă alimenta ieă public ;ă economic;ă electronic ă iă automatiz ri;ă esteticaă iă

igienaăcorpuluiăomenesc;ăproduc ieămedia;ătehniciăpoligrafice,ăpentruănum rulădeăşomeriăintra iăînă

evidente. 

 Mecanicaăr maneădomeniulăcareă înregistreaz ăcelămaiămareănum ră ădeă locuriădeămunc ă

vacante dar şiăcelămaiămareădeăintr riăînăşomaj,ăfiindădomeniulăcareăaăfostăcelămaiăgravăafectatădeă

implica iileărecesiuniiăeconomiceăasupraălocurilorădeămunca. 

 Industria textil ăşiăaăpiel rieiăseăconfrunt  cuădificult iăconcretizateăprinălocuriădeămunc ăînă

sc dere,ă fenomenă totuşiă stabilizată înă anulă 2010.ăNum rulă acestoraă reprezint ă totuşiă ună procentă

importantădinătotalulălocurilorăvacante.ăSeăînregistreaz ăunăşomajăcuăoăevolu ieăuşorădescendent . 

 Înă mecanic  iă maiă alesă înă industriaă textil ă şiă aă piel rieiă seă manifest ă dificultateaă înăă

ocupareaă locuriloră deă munc ă vacante,ă datorateă aceloră neconcordan eă dintreă exigen eleă

angajatorilorăşiăcompeten eleăpersoanelorăaflateăînăc utareaăunuiălocădeămunc . 

 Referitorălaăanalizaăevolu ieiălaănivelulăocupa iilorărelevanteăpentruăliceulătehnologicăputem 

desprinde profilul servicii, care cuprinde domeniile cele maiăfavorizateădeăpia aămuncii, referitor la 

num rul locurilor vacante. Astfel din totalulă num ruluiă deă locuriă oferite,ă profilulă serviciiă areă oă

pondere de 39%. 

  Pentruăprofilulă resurseănaturaleăşi protec iaămediuluiănuăseăpotădesprindeăconcluziiăsolideă

datorit ănum ruluiămicădeăînregistr riă înăeviden eleăAJOFMămaiăalesă înăcazulă locurilorădeămunc ă

vacante 

 Înv mântulăpostliceal 

 Pentruă şcoalaă postliceal ,ă laămareaămajoritateă aă domeniiloră seă constat ă oă creştereămaiă

mareăaănum ruluiădeăşomeriăfa ădeăcelăalăălocurilorădeămunc ăvacante,ărezultândăînăceaămaiămareă
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parteă balan eănegative.ăDup ăamploareaă solicit riloră deă for ă deămunc ă seă desprindă domeniile:ă

comer ăşiăs n tateăşiăasisten ăpedagogic .ăă 

 Tendin aăgeneral ă esteădeăsc dereăaă locuriloră deămunc ă înăparalelă cuămen inereaă laăună

plafonă aproximativă constantă aă num ruluiă deă şomeri.ă Balan aă ă locuriă deă munc -şomeriă esteă

negativ ,ă cuăexcep iaăaădou ădomenii:ă comer ăşiăeconomic.ăS n tateaăşiăasisten aăpedagogic ,ă

deşiăcuăunănum răsemnificativădeă locuriăvacanteădinăcauzaă intr riloră înăşomajăprezint ăoăbalan ă

negativ .ă 

ImplicațiiăpentruăIPT 

 

 Sc dereaărateiădeăocupare,ărataăşomajuluiăpesteămediaălaănivelăna ional,ăşomajulăăridicatăală

şomajuluiătinerilorăşiăşomajulădeălung ădurat ă- oblig ăsistemulădeăÎPTăla: 

 anticipareaănevoilorădeăcalificareăşiăadaptareaăoferteiălaănevoileăpie eiămuncii;  

 ac iuniăsistematiceădeăinformare,ăorientareăşiăconsiliereăaăelevilor; 

 abordareaăintegrat ăaăform riiăprofesionaleăini ialeăşiăcontinue,ădinăperspectivaăînv riiăpeă

parcursulăîntregiiăvie i; 

 implicareaăînăprogrameleădeăm suriăactiveăpentruăocupareaăfor eiădeămunc ,ăînăspecialăînă

celeăprivindăoferireaăuneiănoiăcalific riătinerilorăcareănuăşi-auăg sităunălocădeămunc ădup ă

absolvireaăşcolii;  

 parteneriateăactiveăcuăagen iiăeconomici,ăServiciulăPublicădeăOcupare,ăfurnizoriădeăocupareăă

iăformare,ăautorit iăşiăalteăorganiza iiăcareăpotăcontribuiălaăintegrareaăsocio-profesional ă

aăabsolven iloră– prioritate permanent ăaămanagementuluiăşcolar; 

 Participareaăsc zut ăaăfor eiădeămunc ăînăprogrameădeăformareăcontinu ă - înăcontrastăcuă

nevoile deăformareăînăcreştereă(pentruăîntreprinderi,ăsalaria i,ăşomeri),ădecurgândădinămobilitateaă

ocupa ional ă accentuat ă deă proceseleă deă restructurareă aă economiei,ă nevoileă deă actualizareă şiă

adecvareă competen eloră laă cerin eleă înă schimbareă laă loculă deă munc ,ă etc.ă - ofer ă şcoliloră

oportunitateaăuneiăimplic riiăactiveăcaăfurnizoriădeăformareăpentruăadul i,ăavândăînăvedere: 

 creştereaăniveluluiădeăcalificareăaăcapitaluluiăumanăşiă formareaădeănoiăcompeten eăpentruă

adaptareaălaăschimb rileătehnologiceăşiăorganiza ionaleădinăîntreprinderi; 

 adecvareaăcalific riiăcuăloculădeămunc ; 

 reconversiaăprofesional ăînăfunc ieădeănevoileăpie eiămuncii; 

 recunoaştereaăşiăvalorificareaăînăexperien eiăprofesionaleăşiăaăcompeten elorădobânditeăpeă

caleăformal ăşiăinformal ; 

 diversificareaăoferteiădeăformareăşiăadaptareaă laănevoileăgrupuriloră int :ăex.ăprogrameădeă

formareălaădistan ,ăconsultan ,ăetc. 

 

Evolu iileăsectorialeă în planăocupa ionalăşiăprognozeleăprivindăcerereaăşiăofertaăpeă termenă lungă - 

trebuiescăavuteăînăvedereăpentru: 
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 Planificareă strategic ă peă termenă lungă aă oferteiă deă calificare,ă corelat ă laă toateă nivelurileă

decizionale:ăregională(PRAI),ăjude eană(PLAI),ăunitateăşcolar ă(PAS); 

 Identificareaă şiă eliminareaă unoră dezechilibreă întreă planurileă deă şcolarizareă şiă nevoileă deă

calificareărezultateădinăprognoz ; 

 Planurileă deă şcolarizareă trebuieă s ă reflecteă pondereaă crescut ă aă serviciilor,ă nevoileă înă

creştereă înă construc ii,ă calific rileă necesareă ramuriloră industrialeă cuă poten ială competitivă

(cuă accentă peă creştereaă niveluluiă deă calificareă şiă noileă tehnologii),ă priorit ileă strategiceă

sectoriale pentru agricultur ăşiădezvoltareaărural ;  

 Priorit ileă strategiceă sectorialeă pentru agricultur ă şiă dezvoltareaă rural ă vizeaz ă

modernizareaăaăagriculturiiăşiădiversificareaăactivit ilorăeconomiceăînămediulărural. 

Implic ădinăparteaăşcolilorădinădomeniu,ăînăparteneriatăto iăcuăfactoriiăinteresa i: 

 Preg tireaă tineriloră pentruă exploatareaă eficient ă aă poten ialuluiă agricolă – presupune 

creştereaă niveluluiă deă calificareă (nivelă 4,ă competen eă integrateă pentruă exploatareaă şiă

managementulăfermei,ăprocesareaăprimar ăaăproduselorăagro-alimentare); 

 Diversificareaă oferteiă deă calificareă avândă înă vedere: agriculturaă „bio”ă ă iă ceaă ecologic ,ă

promovareaăagroturismului,ăaămeşteşuguriloră tradi ionale,ăvalorificareaă resurseloră localeă

prinămicaăindustrieăşiădezvoltareaăserviciilor; 

 Implicareaăînăprogrameădeăformareăcontinu ăpeădou ăcomponente: 

 formarea competen elorănecesareăuneiăagriculturiăcompetitive; 

 reconversiaăexcedentuluiădeăfor ădeămunc ădinăagricultur ăspreăalteăactivit i; 

 

Decalajeleăprivindănivelulădeăeducațieăînămediulăruralăfaț ădeăurbană- oblig ăla: 
 M suriăsistemiceăpentruăcreştereaăgeneral ăaăcalit iiăînv mântuluiărural; 

 Asigurareaăaccesuluiăegalălaăeduca ieăînăcondi iiădeăcalitate;  

 M suriădeăsprijinăpentruăcontinuareaăstudiilorădeăc treăeleviiădinămediulăruralăşiădinăcategoriiă

defavorizateăeconomicăşiăsocial. 

 Rezultateleăob inuteăînăurmaădesf ur riiăburselorălocurilorădeămuncaăînă2016ăarat ăc ăună

procentădeă30șădină locurileăvacanteăscoaseăpentruăocupareădeăc treăagen iiăeconomici,ăauă fostă

ocupateădeăcâtreăpersoaneleăaflateă înăc utareaăunuiă locădeămunc .ăSeă remarc ănum rulă foarteă

mic al persoaneloră cuăstudiiă superioareă careă i-auăg sită ună locădeămunc ăprinăaceast ăac iune,ă

aceastaă ă iă pentruă c ă ofertaă venitaă dină parteaă angajatoriloră aă fostă redus ă cantitativă ă iă pu ină

diversificat . 

 Domeniileădeăactivitateă înăcareăauă fostăsolicit riădinăparteaăangajatorilorăsuntăconstruc iileă

civileăă iăindustriale,ăindustriaătextilaăă iăalimentara,ăindustriaăprelucr toare. 
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2.2. ANALIZA P.E.S.T.E. (POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, TEHNOLOGIC, 

ECOLOGIC) 

 

CONTEXTUL POLITIC 

      Din punct de vedere  legislativ  şi organizatoric, înv mântul preuniversitar românesc este 

reglementat prin urm toarele documente: 

 LegeaăEduca ieiăNa ionaleănr.1/2011 cu modific rileă iăcomplet rile ulterioare; 

 Statutul personalului didactic, cuămodific rileă iăcomplet rileăulterioareă; 

 Regulamentul – cadru de organizare şi func ionare a unit ilor de înv mânt 

preuniversitar OMENCS 5079/31.08.2016 cuă modific rileă iă complet rileă ulterioareă

conform OMEN nr. 3027/08.01.2018; 

 OrdinulăM.E.N.C. .ănr.ă4742/2016ăprivindăaprobareaăStatutuluiăelevului; 

 Legeaă nr.ă 87/2006ă pentruă aprobareaă O.U.G.ă nr.ă 75/2005ă privindă asigurareaă calit iiă

educa iei; 

 O.M.E.C.I.ănr.ă4889/8.08.2007,ăprivindăgeneralizareaăinstrumentelorădeăasigurareăaăcalit iiă

înăeduca ieăşiăformareaăprofesional ălaănivelulăre eleiăînv mântuluiăprofesionalăşiătehnic; 

 Metodologiaă form riiă continueă aă personaluluiă didactică dină înv mântulă preuniversitară

conform OMECTS nr. 5561/07.10.2011, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

 Ordinulă nr.ă 4.302/21.05.2020ă pentruă modificareaă iă completarea Metodologiei-cadru 

privindămobilitateaăpersonaluluiădidacticădeăpredareădinăînv mântulăpreuniversitarăînăanulă

colară2020-2021,ăaprobat ăprinăordinulăministruluiăeduca ieiă iăcercet riiănr.ă5.259/2019; 

 Ordinănr.ă5.487/31.08.2020ăpentruăaprobareaăm surilorădeăorganizareăaăactivit iiăînăcadrulă

unit ilor/institu iiloră deă înv mântă înă condi iiă deă siguran ă epidemiologic ă pentruă

prevenireaăîmboln virilorăcuăvirusulăSARS-CoV-2ă(ordinăcomunăcuăMinisterulăS n t iiă- nr. 

MS: 1.494) 

 Alte ordine, note, notific ri şi preciz ri M.E.N./ M.E.N.C.S 

 

CONTEXTUL  ECONOMIC 

 

        Raport rile anuale ale A.J.O.F.M. demonstreaz  dificult ile întâmpinate de absolven ii 

înv mântului preuniversitar în a se încadra pe pia a muncii. Din analiza inser iei profesionale a 

absolven ilorădină2020 rezult  c  54,83% s-au angajat, un procent de 20,16% sunt asista i social 

sauăînăc utareaăunuiălocădeămunc ,ăneg sindu-şiăunălocădeămunc  înăcalificareaăob inut , deşi au 

ob inut certificat de competen e profesionale nivel 3, 4 iă5.  
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  Situa ia material  precar  a p rin ilor multor elevi are consecin e negative asupra 

interesului acestora fa  de şcoal . Pe mul i elevi, 25,61%, înăanulă colară2019-2020, i-a mobilizat 

şi sus inut în sistemul de înv mânt ajutorul guvernamentală ”Baniă deă liceu„‟ iă ”Bursa 

profesional ” - altfel procentul abandonului şcolar era mult mai mare.  

Oăalt ăproblem ăpentru unitatea noastr ăoăconstituieăşiănum rul mare de eleviănavetişti.ăÎnă

anulă colară2019-2020 - 62,04% dinăpopula iaă colar , reprezint ăeleviiădin mediul rural, iar pentru 

cei care au depus cereri de decont au fost alocate fonduri de decontare a abonamentelor. 

  Din totalul de 124 eleviă absolven iă promo iaă 2020,ă nivelă 3,ă 4ă iă 5ă (32ă înv mântă

profesional, 44 înv mântăliceal, 48ăînv mânt postliceal) 11 (7 înv mânt profesional, 3 liceu, 

1ăpostliceal ) au continuat studiile în înv mântul liceal, postliceal, superior de stat, iar procentul 

de angajare a fost de 54,83 %.  

  Efectul factorilor economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat 

pân  la abandon şcolar. 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

 

Înă urmaă chestion riiă elevilor,ă realizateă deă CEACă înă anulă şcolară 2019-2020,ă înă privin aă

niveluluiăeduca ionalăalăfamiliei,ăseăconstat ăc ăcelăpu ină2,84șădintreăp rin iăauăstudiiăsuperioare,ă

61,6% au studii medii, 31,89șăauăstudiiăgeneraleăşiă3,67% nu au studiile generale finalizate. De 

asemenea 16,03% provin din familii monoparentale, 6,51% tr iescă înă grijaă bunicilor,ă 19,03% 

provin din familii cu nivel economic sc zut,ă3ș suntăeleviăinstitu ionaliza i.  

Mul iăp rin iăsuntăf r ăocupa ie,ăal iiă lucreaz ăînăagricultur ăsauăsuntăpleca iă înăstr in tateă

ceeaăceăseăreflect ăînăsitua iaăşcolar ăşiădisciplinar ăaăelevilor,ădeşiăconducereaăşcolii,ădirigin iiăşiă

profesorii depun toate eforturile pentru ameliorareaă acesteiaă şiă ob inereaă unoră rezultateă

satisf c toare. 

Deă asemenea,ă neimplicareaă p rin iloră înă procesulă instructiv-educativă esteă oă problem  

major ăaăşcolii,ăcuăefecteănegativeăpeătermenălungăşiăasupraărezultatelorăşcolare. 

La nivel demografic se observ ăoă continu ădiminuareăaăpopula ieiă şcolare,ă cuăefecteăpeă

termenămediuăşiălungăasupraăunit iiădeăînv mânt.ăDac ăînăanulăşcolară2012ă- 2013 func ionam 

cuă35ădeăclase,ăînăanulăşcolară2013ă– 2014ăcuă29ădeăclase,ăînăanulăşcolară2014ă– 2015 cu 25 de 

clase,  înăanulăşcolară2015ă– 2016 cu 24 de clase,ăînăanulăşcolară2016ă– 2017 cu 23 clase, planul 

deăşcolarizareărealizatăînăanulăşcolară2019ă– 2020 cuprindeăunănum rădeă32 clase (din care 7 sunt 

deăfrecven ăredus ă iă7ăpeăînv mântulăpostliceal).  

S-a constatatăşiăsc dereaănum ruluiămediuădeăeleviăpeăclase,ăastfel:ăînăanulăşcolară2012ă– 

2013,ă24,91ăelevi/clas ;ăînăanulăşcolar 2013 – 2014,ă23,32ăelevi/clas ; înăanulăşcolară2014ă– 2015, 

22,28 elevi/clas ; în anul colar 2015-2016,ă22,83ăelevi/clas ; înă2016-2017, 23,74. 
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Înă anulă colară 2019-2020,ă deoareceă laă claseleă deă frecven ă redus ă amă func ionată cuă

aprobareăpesteănum rulădeălocuri,ănum ruluiămediuădeăeleviăpeăclaseăaăcrescutălaă26,59.ă 

        

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

       Din punct de vedere tehnologic, se remarc  introducerea la scar  tot mai larg  a 

echipamentelor informatice şi a noilor tehnologiiă laă toateănivelurileă înv mântului preuniversitar. 

Posibiltatea real  a folosirii soft-urilor educa ionaleă în procesul instructiv educativ reprezint  un 

avantaj suplimentar,ăîns ănuăexist ăfonduriăpentruăachizi ionareaăacestora. 

        Accesul elevilor la INTERNET reprezint  o oportunitate pentru sistemul educa ional actual. 

Liceul nostru dispune de 2 cabinete de informatic , cu 2 re ele de calculatoare performante, care 

au permis modernizarea procesului de înv mânt. Majoritatea cadrelor didactice au dobândit 

abilit i de integrare a calculatorului în predare, majoritatea cadrelor didactice au absolvit cursuri 

de utilizare a tehnologiei informatice. 

Înăanulă colar 2019-2020 s-auăefectuatăurm toareleălucr ri:  

 repara ieăscar  deăaccesăeleviă(zugr veal , gresie, iluminat); 

 repara ieătronsonădistribu ie agent termic-cantin ; 

 auăfostăachizi ionateămaterialeăpentruărepara iiăs liădeăclas ă iăholuriăcareăauăfostărealizate 

înăregieăproprie; 

 s-au reparată (zugr veal ă + gresie)ă în regieă proprieă depozită manualeă colare,ă arhivaă

cataloageă i arhiva documente; 

 s-auăînlocuitămaterialeleăelectriceălaăs lileădeăclas , holuri deăacces,ăateliereă colare,ăarhiveă

colare; 

 s-auăînlocuităl mpile EXIT la holurile de acces, cantin ,ăhidran i; 

 s-aărealizatămânaăcurent  laăsc rileădeăaccesăprofesoriă iăeleviălaăcl direa liceu; 

 au fost dotate geamurile din internat cu plase de insecte; 

 auăfostăînlocuiteău ileădeălemnăcuătâmplarie PVC la ateliereleă colare; 

 

CONTEXTUL ECOLOGIC 

 

Peă m sur ă ceă tehnologiaă seă perfec ioneaz ,ă stilulă nostruă deă via ă seă schimb .ă

Preocup rileă înădomeniulăecologic,ădinăgrijaă fa ădeăgenera iileăviitoare,ăauă înă vedereă reducereaă

polu rii,ăfolosireaăunorămaterialeămaiăeficiente, reciclarea şi refolosirea lor.  

Înăacestăsensăşcoalaănoastr ăparticip ălaăprogrameădeăeduca ieăecologic ăşiăcivic ăini iate 

de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Programul LEAF,ă Educa iaă pentruă s n tate, 

Protejeaz - iăviitorulăazi!, Un mediu s n tos,ăLunaăp durii,ăZiuaămondial ăaămediului,ăEduca iaă iă

pia aămuncii,ăD ruindădinăinim ăunăzâmbet!,ăCalitateaăstiluluiădeăvia ,ăetc.). 
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2.3. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

2.3.1. PREDAREA ŞI ÎNV AREA 
 

Dină perspectivaă dezvolt riiă durabileă şiă aă globaliz riiă educa iei,ă pentru a crea premisele 

necesareă calit iiă înă educa ieă şiă aă utiliz riiă eficienteă aă resurselor,ă Liceulă Tehnologică „Mihaiă

Eminescu”ă îşiă propuneă înă esen ,ă caă printr-oă îmbinareă echilibrat ă aă tradi ieiă cuă inova iaă şiă

continuitatea consecventă ascendent ,ă s  formezeă tineriiă pentruă via ă şiă pia aă muncii,ă s ă

promoveze dezvoltareaăpersonal ăaăelevilorăşiăameliorareaăsitua ieiăşcolare. 

Calitateaă educa ieiă reprezint ă oă prioritateă permanent ă pentruă şcoalaă noastr ă şiă pentruă

atingerea standardelor de calitate ne propunem dezvoltareaă personal ă aă elevilor,ă creştereaă

graduluiă deă implicareă aă familieiă şiă aă comunit iiă locale,ă îmbun t ireaă continu ă aă rezultateloră înă

educa ie. 

Ne propunem: 

 modernizarea strategiilor educa ionale prin adecvarea laăobiectiveleăurm rite; 

 elaborarea deă instrumenteă curriculareă pentruă disciplineleă tehniceă sauă celeă deă cultur ă

general ; 

 creştereaăgraduluiădeăimplicareăaăfamilieiăşiăaăcomunit iiălocale; 

 antrenareaă unuiă num rămaiămareă deă cadreă didactice,ă caă grupă deă ini iativ ,ă înă aplicareaă

unor strategii didacticeăcorespunz toareăfiec reiădisciplineăşiăadaptareaălorăînăfunc ieădeă

colectivul de elevi; 

 motivareaăelevilorăînăactivitateaădeăidentificare,ăordonareăşiăvalorificareăaăinforma iei; 

 abordareaă interdisciplinar ă aă con inuturiloră şiă elaborareaă deă op ionaleă careă s ă vizezeă

dezvoltareaăpersonal ăaăelevilor; 

 sprijinulă cadrelorădidacticeăcareădorescăs ăparticipeă laăprogrameădeă formareăcontinu ,ă înă

scopulă dezvolt riiă profesionale,ă înă condi iileă asigur riiă calit iiă procesuluiă educa ional,ă

inclusivăînăsistemeădeătipăblendedălearningă iăonline. 

Existen aă programeloră centrateă peă activit ileă elevuluiă auă determinată ună anumită sensă ală

schimb riiă înă didacticaă fiec reiă discipline.ă Orientareaă modern  a strategiilor didactice permite 

elevuluiă s  exprime puncte de vedere proprii,ă s  realizeze un schimb de idei cu ceilal i,ă s ă

argumenteze,ăs ăpun ăîntreb riăcuăscopulădeăaăîntelegeăs ăcooperezeăînărezolvareaăproblemeloră

şi a sarcinilor de lucru. 

 Profesorulăfaciliteaz ăşiămodereaz ăînv area,ăajut ăeleviiăs ăîn eleag ăşiăs  explice puncte 

deăvedereăînăînv are. 

 Eleviiăauădobândit capacitatea de a se documenta, de a prospecta, de a planifica, de a 

utilizaă internetulă şiă e-mailul,ă auă achizi ionat cunoştinteă noi,ă şi-au format noi deprinderi de a 
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manipula materialul informatic sau cel specific domeniilorădeăactivitate,ădeăaăanalizaăşi sintetiza. 

 Elevii au deprinderea de a utiliza materialul lingvistic acumulatălaăoreleădeălimbiăstr ineăînă

situa ii concrete de comunicare,ăauădeprinsămodulădeălucruăînăechip ,ăauădevenitămaiămotiva i, mai 

responsabili. 

 Fiecareăcatedr ăşi-a analizat activitatea de predare-înv areăprină fixareaăpuncteloră tariă şiă

slabeăaleăacestuiăprocesăşiăaăîntocmităplanuriădeăîmbun t ireăaăînv rii. 

Înăurmaăstrângeriiăinforma iilor,ăcolect riiăşiăanaliz riiădatelor,ăconcluzion m: 

 

Puncte Tari 

 Oferta educa ional  adaptat  la nevoile de formare identificate pe pia a muncii;  

 Aplicarea unui curriculum echilibrat prin armonizarea curricumului na ional cu cel local; 

 Dezvoltareaăuneiăculturiăorganiza ionaleăpozitiveă iăa unui climat de lucru motivant; 

 Profesorii stabilesc strategiile de predare-înv areă în func ieă deă standardeleă deă preg tire 

profesional ,ădeăspecificulăfiec rui colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, interes) de 

rezultatele la testele ini iale şi sumative, de progresul elevilor; 

 A crescută num rul profesorilor care au adoptat strategiileă didacticeă înă scopulă înv rii 

centrate pe elev; 

 S-aăurm rităpromovareaăegalit ii şanselor, evitarea unor atitudini discriminatorii; 

 Prină activit ileă deă înv are s-a urm rită facilitareaă comunic riiă profesor-elev, elev-elev şi 

dezvoltarea capacit ii de lucruăînăechip ăşi dezvoltarea la elevi a unor abilit i practice; 

 Mijloaceleădeăînv mântăexistenteăînăşcoal  sunt valorificate eficient; 

 Asigurareaăuneiăevalu ri ritmice, adecvate şi exacte; 

 Dotareaăunit iiăcuăsistemădeăsupraveghereăinteriorăşiăexterior. 

 

Puncte Slabe  

 Procedurile interne de evaluare a rezultatelor şcolare şiădeăm surareăaăprogresuluiă şcolar 

nuăauăfostărespectateădeăc tre toate cadrele didactice; 

 Nuăto iăelevii cu nevoi speciale sunt trata i diferen iat; 

 Înv areaă nuă seă realizeaz ă peă formareaă competen eloră cheieă necesareă integr riiă

absolven ilor pe pia a muncii; 

 Lipsa de aplicabilitate a unor informa iiăconduceălaăînv areaăineficient ; 

 Insuficien aămanualelorăpentruăînv mântul modularizat; 

 Num răfoarteămareădeăeleviăîncri iăînăclasaăaăI↓-a cu medii sub 5; 

 Performan ele şcolare slabe ale elevilor la examenul de bacalaureat; 

 Nu exist ăoăstrategieăcoerent  la nivelul catedrelor, de ameliorare a rezultatelor şcolare; 
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2.3.2. RESURSE DIDACTICE 
 

Înă vedereaă realiz riiă unuiă înv mântă deă calitate,ă şcoalaă dispuneă deă importanteă resurseă

materialeăşiăumane: 

RESURSE MATERIALE1: 

Înăceeaăceăpriveşteăresurseleămaterialeăacesteaăsuntăreprezentateăprin: 

 38 s liădeăclas ; 

 1 laborator de chimie; 

 1 laborator gastronomie; 

 1 laborator biologie; 

 1ălaboratorăfizic ; 

 4 laboratoareăinformatic ;  

 1 laborator electrotehnic ; 

 1 cabinet multimedia; 

 2 cabinet de orientareăşiăconsiliereăpsihopedagogic ăşiăprofesional ; 

 1 cabinet mecanic ; 

 1 cabinet Ecologie; 

 1 cabinet CEAC;  

 4 ateliereăinstruireăpractic  (1 electric, 2 mecanic , 1 textile); 

 2 biblioteci; 

 1 cabinet CDI; 

 1ăsal ăLegisla ie; 

 3 s li de sport; 

 1ăsal ăfestivit i; 

 2 cabinet medical; 

 1ăcantin  cu 100 de locuri; 

 3ăs liădeămese pentruăpre colari; 

 1ăinternatăşcolar. 

______________________________ 

1 – la nivelul anuluiă colară2020-2021 

 

Puncte Tari 

 

 Existen a re elei de calculatoare conectate la internet, ce deserveşte toate sectoarele 

şcolii; 

 Existen a unui Cabinet de orientare şi consiliere psihopedagogic  şi profesional ; 
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 Existen a unui cabinet medical; 

 Spa iu optim pentru desf şurareaă instruiriiăpracticeă în domeniul MECANIC , ELECTRIC, 

TURISMă IăALIMENTA IE; 

 Existen a unei S liă deă festivit i, care ofer  condi ii optime de desf şurare a activit ilor 

educative cu elevii; 

 Infrastructur ăbun ă laănivelulăunit iiădeă înv mânt,ăexisten aăautoriz rilorădeăfunc ionareă

de toate tipurile; 

 Dotareaă corespunz toareă aă laboratoareloră deă informatic ,ă chimie,ă biologie,ă fizic ă şiă

gastronomie, a s lilorădeăcursă iălaboratoarelorăclaselorăpostlicealeăsanitare;ă 

 Dotareaăunit iiăcuăsistemădeăsupraveghereăinteriorăşiăexterior. 

 

Puncte Slabe  

 

 Existen a unor s li de clas  care ofer  condi ii de înv are nesatisfac toare, acestea fiind 

amenajate în internatul şcolar; 

 Lipsa unui Centru de Informare şi Documentare; 

 Lipsaăconect riiălaăinternetăaăs lilorădeăclas ; 

 Lipsa de subven ii pentru derularea activit ii cantinei şi internatului; 

 Dotarea cu mijloace de înv mânt şi material didactic este deficitar  la majoritatea 

disciplinelor de înv mânt; 

 Resurse financiare insuficiente; 

 Insuficien aăfondurilorădestinateăachizi ion riiăunorămijloaceădeăînv t mântămoderne,ăaăunoră

produseănecesareăprocesuluiădeăinstruireăpractic ălaămajoritateaăcalific rilorăprofesionale; 

 Lipsa fondurilor pentru renovarea/remobilarea/dotareaăinternatuluiă colar. 

 

2.3.3. REZULTATELE  ELEVILOR 

 

EVOLU IAăRATEIăDEăSUCCES - EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

 Privindă analizaă comparativ ă aă num ruluiă deă candida iă careă auă promovată examenulă deă

bacalaureat, observ măc ăprocentulădeăpromovabilitateăesteădeă2,38 șăpentruăseriaăcurent ăşiă20 

șăpentruăseriaăanterioar ăînăsesiuneaăiunie-iulie, iar pentru pentru sesiunea august – septembrie 

0 șăserieăcurent ăşiă7,69 șăserieăanterioar .ăSeăconstat ăc ărezultateleăob inute de elevii seriei 

curente sunt mult mai slabe decât cele ale seriei anterioare. 

 

 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

 
PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015 - 2025 

 

  69 
 

EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020 

SESIUNEA I 
NR. ELEVI 

ÎNSCRI I 

NR. ELEVI 

PREZEN I 

NR. ELEVI 

RESPIN I 

NR. ELEVI 

REUSI I 

%  

ADMI I 

%  

RESPIN I 

PROMO IE 2020 84 42 41 1 2,38 97,62 

SERIEăANTERIOAR  29 25 20 5 20 80 

TOTAL IUN-IUL 113 67 46 6 8,96 85,19 

 

EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST 2020 

SESIUNEA II 
NR. ELEVI 

ÎNSCRI I 

NR. ELEVI 

PREZEN I 

NR. ELEVI 

RESPIN I 

NR. ELEVI 

REUSI I 

% 

ADMI I 

% 

RESPIN I 

PROMO IEă2020 19 12 12 0 0 100 

SERIEăANTERIOAR  16 13 12 1 7,69 92,31 

TOTAL AUG-SEPT 35 25 24 1 4 96 

 

EXAMENULăDEăCERTIFICAREăAăCALIFIC RIIăPROFESIONALEăă 

 Organizareaă şiă desf şurarea examenuluiă deă certificareă aă calific riiă profesionaleă aă

absolven iloră dină înv mântulă profesională şi tehnic preuniversitar s-a realizat conform 

Metodologieiăînăvigoare. 

Sesiunea  februarie 2020 – coalaădeămai tri 

CALIFICAREA 
PROFESIONAL  

ELEVI 
ÎNSCRI I 

ELEVI 
PREZEN I 

ELEVI 
ABSEN I 

ELEVI 
PROMOVA I 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

Maistru mecanic 11 11 0 11 100% 
Maistru 
electromecanic 
aparateă deă m sur ă iă
automatiz ri 

9 9 0 9 100% 

Total 20 20 0 20 100% 

 

Sesiunea  iunie - iulie 2020 

NIVEL ELEVI 
ÎNSCRI I 

ELEVI 
PREZEN I 

ELEVI 
ABSEN I 

ELEVI 
PROMOVA I 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

4 32 32 0 32 100% 

3 32 32 0 32 100% 

 

Sesiunea august - septembrie 2018 

NIVEL ELEVI 
ÎNSCRISI 

ELEVI 
PREZENTI 

ELEVI 
ABSENTI 

ELEVI 
PROMOVATI 

PROCENT DE 
PROMOVABILITATE 

5 51 51 0 51 100% 
4 1 1 0 1 100% 
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OLIMPIADE, CONCURSURI PROFESIONALE, SIMPOZIOANE -  ANULăŞCOLARă2019- 2020 

 Caăactivit iăcomplementareăactivit iiăşcolare,ăolimpiadaăşiăconcursurileăşcolare contribuie 

laăschimbareaăcompeti ieiă întreăelevi,ă laăridicareaăniveluluiădeăpreg tireăaăcolectivelorădeăelevi,ă laă

formareaăşiădezvoltareaăcompeten elorăspecificeăfiec reiădisciplineădeăstudiu. 

 Olimpiadeleă şiă concursurileă şcolareă suntă considerateă competi iiă şcolareă deă excelen ,ă

adresându-seăelevilorăcuăaptitudiniăşiăperforman eăînalte. 

 Prinăolimpiadeăşiă concursuriă şcolareă seă realizeaz ăoă selec ieăaă valorilor,ă seă ierarhizeaz ă

competen e.ăEsteămomentulădeăconfruntare,ădarăşiădeăglorieăalăelevilorăşiăalăprofesorilorăcareăi-au 

preg tit.ă 

Olimpiada dinăariaă curicular ăTehnologii reprezint ă pentruă eleviiă cuă rezultateă buneă laă
înv tur ăm surareaăgraduluiă deă cunoştin eă şiă priceperi,ă caă recapitulareă aă întreguluiă trecut.ăEaă

are un caracter global deoarece verificarea se face prin prob  scris ăşiăpractic . 

 

 Premiul de excelenț ă – oferită deă Consiliulă județeană prină programulă ”Premiiă deă
excelenț ă pentruă olimpiciiă ialomițeniă dină înv ț mântulă preuniversitară deă stată – 2018-

2019”ă– decembrie 2019 

 Florea Georgiana, clasa a XII-a; 

 Olimpiadaăjudețean ădinăariaăcurricular ătehnologii, DomeniulăTurismă iăalimentațieă
public ,ăcalificareaăTehnicianăînăgastronomie 

     Men iuneă– Mihai Andreea, clasa a XI-a 

                    - Matac Elena, clasa a XI-a 

 Festivalul – Concursă județeană ,,Tradițieă culinar ă ialomițean ă LAă CASAă TUDORII”,ă
edițiaăaăIX-a:  

  Premiul I– ”Preparate de patiserie”; 
 

 Olimpiadaăjudețean ădeălimbaăenglez  

 Men iuneă– Cre uăAndreiăCristian,ăclasaăaă↓I-a; 

 Concursul județean ”FOTO-MAGIA”ă– Fete tiă 
 

 Premiul I – Ene Ioan, Orescu Daniel, Sava Siviu, clasa a IX-a B 

 Premiul II – Maxim SorinaStan Ionela, Orescu Daniel, clasa a IX-a B 

 Premiul III – Stan Ionela, Sava Siviu, Maxim Sorina, clasa a IX-a B 
 
Înă semestrulă ală doileaă ală anuluiă colară 2019-2020,ă toateă activit ileă extra colareă iă

extracurriculare au fost sistate din cauza contextului pandemic. 

ELEVI: 

     Raportul elevi/profesor esteă înăcre tereă înăultimiiăani, aceasta datorit ăcre teriiănum ruluiă
de elevi careăopteaz ăpentruăînv mântulăprofesional.  
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NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 
 

Nivel de înv mânt 
LiceulăTehnologică,,M.ăEminescu” 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

liceal 8,84 11,03 14,57 11,18 5,97 

profesional 4,94 16,53 12,81 11,4 6,14 

postliceal 0 0 0 10,84 8,58 

 

 ANUL COLAR 2019 – 2020:  
 

PROFIL NR.CLASE NR.ELEVI 

tiin eleănaturiiă- Frecven ăredus  7 231 
Resurseănaturaleă iăprotec iaămediului 1 21 

Servicii 4 111 
Tehnic 4 83 

Înv mântăprofesional 9 221 
Înv mântăpostliceal 7 184 

TOTAL 32 851 

NR.ăMEDIUăDEăELEVIăPEăCLAS  26,59 
 

PARTICIPAREAăLAăEDUCA IE 

a) Situa iaălaăînv tur ăaăeleviloră 
Anul şcolară2019 – 2020: 
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Liceu 215 3 11 8 9 1 1 185 3 188 87,44 

Liceu FR 231 7 2 7 0 25 0 203 1 204 88,31 
IP 3 ANI 221 6 3 3 0 11 9 199 2 201 90,95 

ÎNV MÂNTă
POSTLICEAL 

184 8 0 15 7 0 4 156 10 166 90, 22 

Total 851 24 16 33 16 37 14 743 16 759 89,19 

 

 
b) Situa ia la examenele de încheiereăaăsitua iei şcolare şi la examenele de corigen  

Anul şcolară2019 – 2020: 
 

Ani de studiu Corigenți Cuăsituațiaă colar ă
neîncheiat  

Total 

IX liceu zi 0 0 0 
X liceu zi 1 2 3 

XI liceu zi 1 0 1 
XII liceu zi 0 0 0 

I↓ăliceuăfrecven ăredus  0 0 0 

↓ăliceuăfrecven ăredus  0 1 1 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

 
PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015 - 2025 

 

  72 
 

Ani de studiu Corigenți Cuăsituațiaă colar ă
neîncheiat  

Total 

↓Iăliceuăfrecven ăredus  0 0 0 
↓IIIăliceuăfrecven ăredus  0 0 0 

I↓ăînv mântăprofesional 0 7 7 
↓ăînv mântăprofesional 0 3 3 

XI înv mântăprofesional 0 1 1 

Iăînv mântăpostliceal 0 13 13 
IIăînv mântăpostliceal 0 1 1 

IIIăînv mântăpostliceal 0 0 0 
TOTAL 2 28 30 

 
 

RELA IAăŞCOLIIăCUăP RIN IIăŞIăCOMUNITATEAăLOCAL  

 

 Semestrial suntă organizateă edin eă cuă p rin iiă fiec reiă claseă iă oă întâlnireă cuă Consiliul 

reprezentativăalăp rin ilorălaănivelulă colii. 

 În anulă colară2018-2019 s-aălansat,ălaăini iativaă iăcuăsuportulăautorit ilorălocale,ăCatalogulă

electronic,ăastfelăc ă informarea p rin ilorăcuăprivireă laăsitua iaăeleviloră iăevenimenteleă coliiăesteă

permanent . Esteă adev rată îns ,ă c ă foarteă mul iă dintreă eleviiă coliiă suntă înă situa iiă familialeă iă

socialeă complicate,ă cuă p rin iă pleca iă înă str in tate,ă cuă familiiă dezorganizate,ă l sa iă înă grijaă

bunicilor/rudelor,ă singuri,ăetc.ăDeăaceea,ăefortulădeăaămen ine leg turaăcuă familiaăesteămare, iar 

aten iaăceătrebuieăacordat ăelevilorăesteămultăcrescut . 

 Rela iaă coliiăcuăcomunitateaălocal ăesteăunaădeăcolaborareă iăsprijin. 

 S-au lansat proiecteăcomuneă iă cuăalteă institu iiă localeăsauă jude eneă (Poli iaăComunitar ,ă

Jandarmeria, Episcopia, D.S.P. Ialomi a,ă Agen iaă deă Protec iaă Mediului,ă A.J.O.F.M. Ialomi a,ă

I.S.U.,ăCruceaăRo ie,ăC.P.E.C.AăIalomi a,ăBibiotecaăJude ean ă” tefanăB nulescu”ăSlobozia,  etc.) 

careăauăr spunsăpozitivă iăs-auăimplicatăînăderulareaăunorăac iuniăeducative. 

 Rela iaă cuă agen iiă economiciă s-aă concretizată prină semnareaă unoră contracteă deă preg tireă

practic ăpentruăefectuarea stagiuluiădeăpreg tireăpractic ăaăelevilorădinăînv mântulăprofesională iă

tehnică înă buneă condi ii.ă Ară trebuiă diversificateămodalit ileă deă implicareă aă agen iloră economiciă înă

preg tireaăviitoareiăfor eădeămunc . 

 Parteneriatulă socială înă educa ieă iă formareă profesional ă ini ial ă contribuieă laă dezvoltareaă

resurselorăumaneăcaă resurs ăstrategic ăaădezvolt riiă economice,ă laăasigurareaăcoeziuniiă socialeă

prinăeduca ie. 

 Numai prin implicarea tuturor factoriloră sociali,ă dezideratulă educa ieiă pentruă to iă poateă

deveni realitate. 

 

 

 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

 
PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015 - 2025 

 

  73 
 

2.3.4. INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR 

 

Înă cadrulă Liceuluiă Tehnologică “Mihaiă Eminescu”ă activitateaă deă informare,ă consiliereă şiă

orientareă areă caă scopă formareaă eleviloră noştriă caă persoaneă cuă resurseă adaptativeă laă solicit rileă

socialeăşiăpsihologiceăaleăvie ii,ăimplicităpreg tireaăpentruăvia ăaăacestora.ă 

 Formareaăunuiăstilădeăvia ăs n tos,ăcontrolulăstresului,ădobândireaădeărepereăînăorientareaă

şcolar ă şiă profesional ă suntă abilit iă deă via ă esen ialeă pentruă dezvoltareaă armonioas ă aă

personalit iiăelevului. 

 Consiliereaă şiă orientarea şcolar ă şiă voca ional ă s-aă num rată printreă priorit ileă unit iiă

noastre,ă acesteaă reg sindu-seăcaăobiectivăprioritară înă toateăplanurileă şiăactivit ileămangerialeă şiă

educativeădesf şurateăînăcadrulăşcolii. 

 Din anul 2004, liceul are cabinet de consiliere şiă asisten ă psihopedagogic .ă Activitateaă

consilieruluiăşcolarăvineă înă întâmpinareaănevoiloră fundamentaleăaleăadolescen ilorădeăcunoaştereă

şiă respectă deă sine,ă deă aă comunicaă şiă aă rela ionaă armoniosă cuă ceilal i,ă deă aă posedaă tehniciă deă

înv areăeficient ,ădeăluareădeădeciziiăşiărezolvareădeăprobleme,ădeăaărezistaăpresiunilorănegativeă

exercitate de grupurile din care fac parte. 

        Înăanulă colară2019-2020,venindăînăsprijinulăsatisfaceriiănevoilor de consiliere identificate la 

nivelulăunit iiă colare, privind beneficiarii – elevi, p rin i, cadre didactice, CabinetulădeăAsisten ă

Psihopedagogic , a oferit, prină intermediulă consilieruluiă colar, servicii de consiliere privind 

autocunoa terea iă dezvoltarea personal , comunicarea iă abilit ile sociale, managementul 

informa iei, calitateaăstiluluiădeăvia ă iăplanificareaăcarierei. S-auăderulatăprogrameăeduca ionaleă

privind absenteismul, stimularea comportamentelor pozitive, privind cariera, stilădeăvia ăs n tos, 

copiiăcuăp rin iăpleca iăînăstr in tate, etc dară iăproiecteălaănivelăjude eană iăinterjude ean. 

      Activit ileădesf urateăauăvizată calitateaă vie iiă colareă înăprimulă rândădară iă parteneriatulă

eficientă cuăp rin ii. Eleviiă auămanifestată interesă fa ădeăac ivit ileăpropuseă laănivelă deă consiliereă

individual , consiliere de grup, laă nivelulă claseiă dară iă grupă restrânsă laă cabinet, au participat la 

proiecteleăeduca ionaleăderulateă iălaăateliereleădeălucru. P rin iiăauăsolicitatăseviciiădeăinformareă iă

consultan ăprivindămotivareaăelevilorăpentruă coal , privind problemele elevilor cu CES, privind 

armonizareaă rela ieiă cuăpropriiă copii. Laănivelulă cadreloră didacticeă interesulă aă fostămaiă sc zut înă

ceeaă ceă prive teă solicitareaă serviciiloră deă consiliere. Colabor rileă cuă profesoriiă dirigin iă auă fostă

fructuoase, înă schimb, laă nivelulă comisiiloră metodiceă iă prină prismaă proiecteloră educa ionaleă

derulateă laă nivelulă cabinetuluiă deă asisten ă psihopedagogic , dară iă laă nivelă jude eană iă

interjuded ean. 

        Înăurmaăaplic riiă iăinterpret riiăchestionarelorădeăsatisfac ieăamăprimităunăfeedbackăpozitivă

dinăparteaăbeneficiarilor.ă Înăurmaădesf ur riiăactivit ilorădeăconsiliereă individual ăceaămaiămareă

parteăaăbeneficiarilorăauăfostăconsilia iă iăauăg sităsolu iileăadecvateăpentruădep ireaăsitua iilorădeă

via ă cuă care se confruntau. Au fost înregistrată rezultateă pozitiveă laă nivelulă fiec ruiămodul. S-a 
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creatăoăbaz ădeădate,ămajoritateaăcazurilorăauăr masăînămonitorizare,ăalteleăsuntăameliorate, iar o 

parteăcontinu ăs ăparticipeălaă edin eleădeăconsiliere.ăÎnăcadrulă edin elorădeăconsiliereădeăgrupăs-

auăatinsăobiectiveleăurm rite, eleviiăauăîn elesăc ăpot apela la serviciile oferite, cabinetul fiind vizibil 

prin atractivitatea ofertei propuse. 

       Trebuieăamintită iăfaptulăc ătoateăproblemeleăelevilorăcuăCESă iăaleăp rin ilorăacestora au 

fostăsolu ionateăcuăsucces. 

      Exist ă iă situa iiă undeă comportamenteleă neadecvate nu s-au corectat deoarece sunt 

comportamenteăînt riteăcareănecesit ămonitorizareăînătimp. 

 Seăpoateă concluzionaă faptulă c ă obiectiveleă propuseă auă fost atinse, s-au folosit cele mai 

eficiente metode, strategiiă iă tehniciă deă consiliereă psiho-pedagogic . Preocuparea pentru 

asigurareaăst riiădeăbine, pentruăpreven ieă iădezvoltareăpersonal ăfiindăpremiseleăceăauăcondusălaă

finalitateaădorit . 

  

Puncte Tari: 

 Existen aăunuiăspa iuădestinatădesf ur riiăactivit ilorădeăconsiliereăpsihopedagogic ,ădotat 

corespunz tor; 

 Existen aăpsihologuluiăşcolar,ăangajatăcuăoănorm ăîntreag ; 

 Asigurareaăvizibilit iiăCabinetuluiădeăAsisten ăPsihopedagogic ăprinăpozi ionareaăspa iuluiă

destinat; 

 Colaborareaăeficient ăcuăconducereaăunit ii,ăcadreleădidactice,ăpersonalulăauxiliar; 

 Existen aă uneiă re eleă deă parteneriată întreă şcoal ă şiă numeroaseă institu iiă şiă organiza ii:ă

Centrulă Jude eană deă Resurseă şiă Asisten ă Psihopedagogic ,ă angajatori locali, AJOFM, 

Poli ia,ă Jandarmeria,ă Consiliulă Local,ă Cruceaă Roşie,ă DSPă Ialomi a,ă APMă Ialomi a, 

BibliotecaăJude ean ăşiăEpiscopiaăSlobozieiăşiăC l raşilor; 

 Participarea la programeăeduca ionale,ăproiectele, activit iăextra colare:ă”ReCreaz ă–Te!”,ă

”Armonieă înă cuvinte”, ”StoryăTelling”, ”Cumăs ă neă p str mă s n tatea.”,ă „Cumă imiă petrecă

timpulă liber?”,ă ”Prevenireaă consumuluiă deă tutun.”,ă ”Voluntariată - activit iă ină folosulă

comunit ii.”,ă ”Alegeă cariera”,ă ”Loculă deă munc ă ideal”,ă ”Facă alegereaă corect ”,ă „M ă

redescop r...”,ă„Ceăesteăimportantăpentruămine?”, „Ceăîmiăplaceăs ăfac?”, etc.; 

 

Puncte Slabe: 

 Num rămareădeăeleviăcuăp rin iăpleca iăînăstr in tate; 

 Criza de timpăaăp rin ilorăduceălaăreducerea implic riiăfamilieiăînăvia aă colar ; 

 Disfunc iiădeăcomunicareădintreăp rin iă iăcopii; 

 Cre tereaă num ruluiă deă cazuriă privindă violen aă înămediulă colar, cre tereaă num ruluiă deă

comportamente neadecvate; 

 Cre tereaănum ruluiădeăeleviăcuădificult iăînăînv areă iăpoten ialăsc zut; 
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 Costul ridicatăalăform riiăprofesionale; 

 Timpălimitatăpentruădesf urareaăactivit iloră iăproiectelorăeduca ionale. 

 

2.3.5. CALIFIC RIăŞI CURRICULUM 

 

ÎnăprezentăLiceulăTehnologicăMihaiăEminescuăpreg teşteăfor ădeămunc ăprin: 

o Liceuăfrecven ăzi,ăseralăşiăfrecven ăredus : 

 Filieraăteoretic /profil Real,ăSpecializareăŞtiin eăaleănaturii; 

 Filieraătehnologic /profilăResurseăşiăprotec iaămediului,ăServiciiăşiăprofilăTehnic; 

o Înv mântăprofesional. 

Domeniile de preg tire:ă Mecanic , Electric,ă Resurseă şiă protec iaă mediului,ă Turismă şiă

Alimenta ie, Industria Alimentar , S n tateă iăasisten ăpedagogic ,ănivelulă3,ă4  i 5 de calificare. 

Înă stabilireaă planuluiă deă şcolarizareă şiă înă stabilireaă parcursuriloră op ionaleă auă fostă vizateă

urm toareleăaspecte: 

 Consultareaă comunit iiă localeă şiă aă parteneriloră economiciă pentru a stabili parcursurile  

op ionaleă peă careă leă voră urmaă eleviiă pentruă aă uşuraă inser iaă profesional ă şiă social ă aă

absolven ilor; 

 Parteneriatăcuăbeneficiarulă (consultan ă tehnic ,ăconsultan ă înăelaborareaăprogramelorădeă

preg tire,ăaccesăînăunit ileăde produc ieăpentruăderulareaăpreg tiriiăpracticeăînăcondi iiărealeă

deămunc ,ăangajareaăabsolven ilor,ăsponsorizare,ăetc.); 

 Şcoalaăaăelaboratăcurriculumăînădezvoltareaălocal ,ăînăparteneriatăcuăagen iiăeconomici; 

 Aplicarea curriculumului la toate disciplinele; 

 Proiectareaădidactic ăs-aărealizatăconformăStandardelorădeăPreg tireăProfesional ăspecificeă

fiec reiăcalific ri; 

 Consultarea A.J.O.F.M. şiă aă parteneriloră economiciă pentruă identificareaă nevoiiă deă for ă deă

munc ăcalificat ăînădomeniu; 

 

Claseăşiăefectiveăde elevi peăniveluriădeăînv mânt,ă 
laăînceputulăanuluiăşcolar 2019 – 2020 

Nivel de 
înv mânt  

Num rădeăclase/ă
grupe 

Forma 
deăînv mânt Limba de predare 

Liceal, 

(ciclul inferior) 

din care  

cl. a –IX-a 2 zi român  

cl. a –IX- a  2  frecvent ăredus  român  

cl. a –X-a 2 zi român  

cl. a –X-a 2  frecvent ăredus  român  

Total 8 zi+frecvent ăredus  român  

Înv ț mânt 
 Profesional 

cl. a –IX-a 5 zi român  

cl. a –X-a 2 zi român  
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Distribu iaăefectivelorădeăeleviăînăfunc ieădeăfilier ,ăprofil/domeniu, specializare/calificare 

profesional : 

Nr. 
Crt. 

Nivel Filier  Profil / Domeniu 
Specializare / Calificare 

profesional  
Clasa 

Num ră
clase 

Num ră
elevi 

1.  
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism si 
alimentatie 

Tehnicianăînăgastronomie a-IX-a 1 29 

2.  Tehnic/Electric 
Tehnician electrician 
electronist auto 

a-IX-a 1 26 

3.  
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism si 
alimentatie 

Tehnicianăînăgastronomie a-X-a 1 24 

4.  Tehnic/Electric Tehnician transporturi a-X-a 1 16 

5.  

Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism si 
alimentatie 

Tehnicianăînăgastronomie a-XI-a 1 29 

6.  
Resurse naturale si 
protec iaămediuluiă/ă
Protec iaămediului 

Tehnician ecolog si 
protec iaăcalit iiămediului a-XI-a 1 21 

7.  Tehnic/Mecanic  
Tehnician înăinstalatiiă
electrice 

a-XI-a 1 24 

8.  
Liceal 

Tehnologic
 

Servicii/Turism si 
alimentatie 

Tehnicianăînăgastronomie a-XII-a 1 29 

9.  Tehnic/Mecanic  Tehnician mecatronist a-XII-a 1 17 

10.  

Liceal 
Frecven ă
redus  

Teoretic  Real 

tiin eăaleănaturii a-IX-a 2 47 

11.  tiin eăaleănaturii a-X-a 2 52 

12.  tiin eăaleănaturii a-XI-a 2 91 

13.  tiin eăaleănaturii a-XIII-
a 

1 41 

14.  

Înv ț mân
t 

profesiona
l  

Tehnic 

Turismă iăalimenta ie 
Osp tară(chelner),ăvânz toră
înăunit iădeăalimenta ieă
public  

a-IX-a 1 28 

15.  Electric 
Electricianădeăîntre inereă iă
repara iiăaparatur ă
electrocasnic  

a-IX-a 1 19 

16.  
Mecanic ădeă
motoare 

Mecanic auto a-IX-a 2 58 

17.  Industrieăalimentar  
Brutar-patiser preparator 
produseăf inoase 

a-IX-a 1 22 

18.  Turismă iăalimenta ie 
Osp tară(chelner),ăvânz toră
înăunit iădeăalimenta ieă
public  

a-X-a 1 27 

19.  Mecanic ădeă Mecanic auto a-X-a 1 33 

cl. a –XI-a 2 zi român  

Total 9 zi român  

Liceal 

(ciclul superior) 

cl. a –XI-a 3 zi român  

cl. a –XI-a 2  frecvent ăredus  român  

cl. a –XII-a 2 zi român  

cl. a –XIII-a 1 frecvent ăredus  român  

Total 8 zi+frecvent ăredus  român  

Înv ț mânt 
Postliceal 

Anul I 2 zi+  român  

Anul II 3 2 zi + 1seral român  

Anul III 2 zi român  
Total 7 zi+seral român  

TOTALă COAL  32 
zi+frecvent ăredus ăă

+seral 
român  
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Nr. 
Crt. 

Nivel Filier  Profil / Domeniu 
Specializare / Calificare 

profesional  
Clasa 

Num ră
clase 

Num ră
elevi 

motoare 

20.  Electric 
Electricianădeăîntre inereă iă
repara iiăaparatur ă
electrocasnic  

a-XI-a 1 16 

21.  
Mecanic ădeă
motoare 

Mecanic auto a-XI-a 1 18 

22.  

Înv ț mâ
nt 

postlicea
l 

 

Mecanic Maistru mecanic anul II 1/2 15 

23.  Electric 
Maistru electromecanic 
aparateădeăm sur ă iă
automatiz ri 

anul II 1/2 14 

24.  
S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical generalist 
- buget 

Anul I 1 28 

25.  
S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical generalist 
- tax  

Anul I 1 18 

26.  
S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical generalist 
- buget 

Anul II 1 26 

27.  
S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical generalist 
- tax  

Anul II 1 37 

28.  
S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical generalist 
- buget 

Anul III 1 28 

29.  
S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical generalist 
- tax  

Anul III 1 26 

 
 

RESURSE UMANE3 

CADRE DIDACTICE4 

Num rul de norme aprobate de MEN corespunz toră celoră treiă tipuriă deă finan are este 

ilustrat în tabelul urm tor: 

Personal didactic angajat: total 

- cadre didactice titulare 26 

- cadreădidacticeăsuplinitoareă/ăcuănormaădeăbaz ăînăunitateaădeăînv mânt 30 

 

Distribu iaăpeăgradeădidacticeăaăpersonaluluiădidacticăangajat: 
Num răpersonalădidacticăcalificat: Num răpersonalădidactic 

Cu 
doctorat 

gradul I 
gradul 

II 
cu 

definitivat 
f r ă

definitivat 
Necalificat 

0 30 6 3 11 6 
 

Distribu iaăpeăgrupeădeăvechimeăaăpersonalului didactic angajat: 

Vechime debutant 1-6 ani 
6-10 
ani 

10- 14 
ani 

14-18 
ani 

18-22 
ani 

22-25 
ani 

25-30 
ani 

Peste 
30 ani 

- înă
înv mânt 20 0 1 3 7 1 2 10 12 

- înăunitate 8 10 8 8 3 2 5 5 7 

 

                                                           
3
 Statisticile su t raportate la a ul  şcolar 9 – 2020  

4
 Pentru anul şcolar 9-2020 
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Distribu iaăpeăgrupeădeăvârst ă(ani)ăşiăsexe: 

 
Sub 

25 ani 
25-29 

ani 
30-34 

ani 
35-39 

ani 
40-44 

ani 
45-49 

ani 
50-54 

ani 
55-59 

ani 
60-64 

ani 
Peste 65 

ani 

M 0 0 1 1 3 1 4 2 2 1 

F 1 0 0 1 3 7 9 10 4 6 

TOTAL 1 0 1 2 6 8 13 12 6 7 

 
 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 
 

Total personal didactic auxiliar: 9   

Distribu iaăpersonaluluiădidacticăauxiliar,ăînăfunc ieădeăcalific ri:ă 
 

Func ia Num răpersoane Calificarea  (DA sau NU) 

Administrator de patrimoniu  I (M) 1  Da 
Administrator financiar I (S) 1 Da 
Laborant I (PLM) 1 Da 
Inginer sistem II, (S) 1 Da 
Pedagogă colarăIAă(M) 1 Da 
Secretar IA (M) 1 Da 
Secretar I (S) 1 Da 
Supraveghetor noapte I (G) 1 Da 
Bibliotecar II (S) 1 Da 

 

Total personal nedidactic angajat: 14         

Distribu iaăpersonaluluiănedidacticăangajat,ăînăfunc ieădeăcalific ri:ăă 
 

Func ia Num răpersoane 
Calificarea  (DA sau 

NU) 

Casier, magaziner, I(M) 1 Da 
Muncitor I 3 Da 
Muncitor II 2 Da 

Portar, ingrijitor. manip: I 8 Da 
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conformănormativelorăînăvigoare:ă100 %. 

INFORMA IIăPRIVINDăSPA IILEăŞCOLARE* 

Nr. 
crt. 

Tipulădeăspa iu 
Num r 
spa ii Suprafa ă(mp) 

1. S liădeăclas ă 20 1600 

2. Cabinete 3 142 

3. Laboratoare 8 732 

4. Ateliere 3 570 

5. Sal ăşiăterenădeăeduca ieăfizic ăşiăsport 2 2458 

6.  Spa iiădeăjoac ă 1 1000 

7. Salaădeăfestivit i 1  120 
*ălaăanulă colară2019-2020 
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Unitateaăfunc ioneaz ăîn dou  schimburi, durata orei de curs/activit ilorădidacticeăfiind de 

50 minute, iar a pauzelor/activit iloră recreativeă fiindă deă 10 minute respectiv 20 minute pauza 

mare. 

 

INFORMA IIăPRIVINDăSPA IILEăAUXILIARE 

Nr. 
crt. 

Tipulădeăspa iu 
Tipăşiănum rădocumentădeăde inereăaă

spa iului 
Num r 
spa ii 

Suprafa ă
(mp) 

1. 

Bibliotec ăşcolar ă
/ centru de 
informareăşiă

documentare 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

3 100 

2. 
Sal ăpentru 
servit masa 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

1 200 

3. Dormitor 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

26 956 

4. Buc t rie 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

1 130 

5. Sp l torie 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

1 85 

6. Spa iiăsanitare 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

8 200 

7. 
Spa iiădepozitareă

materiale didactice 

Contract de administrare nr. 
67286/16.09.2016ăîntreăConsiliul Local al 
Municipiului Slobozia iăLiceulăTehnologică

„MihaiăEminescu”ă 

6 90 

TOTAL 46 1770 

 

INFORMA IIăPRIVINDăSPA IILEăADMINISTRATIVE 

Nr. 
crt. 

Tipulădeăspa iu Tipăşiănum rădocumentădeăde inereăaăspa iului Num r 
spa ii 

Suprafa ă
(mp) 

1. Secretariat 

Contract de administrare nr. 67286/16.09.2016 
întreăConsiliul Local al Municipiului Slobozia i 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu”ă 
2 30 

2. 
Spa iuădestinată

echipei 
manageriale 

Contract de administrare nr. 67286/16.09.2016 
întreăConsiliul Local al Municipiului Slobozia i 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu”ă 
2 40 

3. Contabilitate 

Contract de administrare nr. 67286/16.09.2016 
întreăConsiliul Local al Municipiului Slobozia i 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu”ă 
1 34 
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Nr. 
crt. 

Tipulădeăspa iu Tipăşiănum rădocumentădeăde inereăaăspa iului Num r 
spa ii 

Suprafa ă
(mp) 

4. Casierie 

Contract de administrare nr. 67286/16.09.2016 
întreăConsiliul Local al Municipiului Slobozia i 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”ă 
1 30 

5. 
Birou 

administra ie 

Contract de administrare nr. 67286/16.09.2016 
întreăConsiliul Local al Municipiului Slobozia i 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu”ă 
1 30 

6. Spa iiăsanitare 

Contract de administrare nr. 67286/16.09.2016 
întreăConsiliul Local al Municipiului Slobozia i 

Liceul Tehnologic „MihaiăEminescu”ă 
1 10 

TOTAL 8 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                     

 
PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015 - 2025 

 

  81 
 

 

2.3.6. PARTENERIAT ŞIăCOLABOR RI (LAăANULă COLARă2019-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. INTERNATIONAL S.A.  S.C. SELENA S.R.L. 

S.C. ENE DUM 

S.R.L. 

S.C. AUTOMEDIAZIV 

S.R.L. 

S.C. ATLANTIC 
S.R.L. 

S.C. PROFESIONAL  

GMBH S.R.L. 

S.C. PET STAR 

HOLDING S.A. 

S.C. RODISIL IMPEX 

S.R.L. 

S.C. ELSA PAN SRL S.C. REAL TEST S.R.L.  

S.C. GEPAN 

IMPEX S.R.L. 

RESTAURANT 

SELECT 

S.C. ARTIC S.A. S.C. ROMOFFICE 

S.R.L. 

SPITALUL 

JUDE EANăIALOMI A 

S.C. AKTAS COM 

S.R.L. 

LICEUL TEHNOLOGIC 

„MIHAI EMINESCU” 

(NIVEL 3, 4, 5) 
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MESAJ 
CODIFICARE 

 

DECODIFICARE RECEPTOR 

R spuns Conexiune 

invers ă 

Factori 

perturbatori 

 

- M.E.N. 

 

- M.I.E. 

 

- MMPS 

 

- I.S.J. 

 

- C.C.D. 

 

- C.L.D.P.S. 

 

- 

A.J.O.F.M. 

 

- 

C.N.D.I.P.T. 

 

- U.I.P. 

 

- O.N.G. 

 

- AGEN I 
ECONOMI

CI 

 

- ALTE 

ŞCOLI 
 

P RIN I

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

”MIHAIă
EMINESCU” 

SLOBOZIA 

PRA

I 

PLA

PAS 

EMI ĂTOR 
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2.4. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT a fost efectuat ă prină colaborareaă factoriloră implica iă directă înă procesulă

educa ional:ăConsiliulă deă administra ieă ală şcolii,ă Consiliulă reprezentativă ală p rin iloră peă şcoal  şiă

Consiliul reprezentativ al elevilor, pentruăsfâr itulăanuluiă colară2019-2020. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

MANAGEMENT 

 aplicareaăcorespunz toareăaă legisla ieiă înă
domeniulăeduca iei; 

 abilit iă deă planificare/dezvoltare ale 
echipeiămanagerialeădinăunitateaăşcolar ; 

 centrareaă managementuluiă colară peă
intele strategice stabilite prin P.A.S.; 

 eficien aă managerial ă manifestat ă înă
comisii/echipele la nivel formal; 

 dezvoltareaă uneiă culturiă organiza ionaleă
pozitiveă iăaăunuiăclimatădeălucruămotivant; 

 asigurareaăsiguran eiăelevilorăprinăînt rireaă
supravegheriiă iă creareaă condi iiloră
igienico-sanitare; 

 comunicareaăintrasistemic ăuneoriădeficitar ; 
 inconstan aăînăverificareaăaplic riiăplanuluiădeă 

îmbun t ireăaăcalit ii; 
 lipsaădeăsanc iuniăacordateăpersonaluluiădidactică

cu abateri de la disciplina muncii; 

 asisten eleă iă interasisten eleă suntă pu ineă iă
sufer ădeăunăformalismăp gubos; 

 ritmicitatea controlului tuturor serviciilor oferite 
deă coal ; 

 modalit iă deă monitorizareă activitateă onlineă
insuficiente 
 

CURRICULUM 

 aplicarea unui curriculum echilibrat, prin 
armonizareaăcurriculumuluiăna ionalăcuăcelă
local; 

 elaborareaăcurriculumuluiălocalăînăceaămaiă
mareăparteăprinăconsultareaăelevilorăluândă
înă considerareă nevoileă comunit ii,ă
resurseleă umaneă iă celeă materialeă
existente; 

 proiectarea documentelor cadrelor 
didacticeă înă conformitateă cuă
reglement rileă ghidurilor metodologice 
pentruă aplicareaă programeloră colare,ă cuă
metodicaă pred riiă fiec reiă disciplineă iă
respectândă particularit ileă deă vârstaă aleă
elevilor; 

 circula iaă optim ă aă informa ieiă laă nivelulă
compartimentelor; 

 consiliereaă înă domeniulă calit iiă
curriculum-uluiă aă cadreloră didacticeă f r ă
experien ; 

 parteneriateăeduca ionale. 

 neutilizarea strategiilor didactice care 
încurajeaz ă înv areaă activ ă iă centrareaă
demersului didactic pe elev; 

 insuficienta adecvare a demersurilor 
curriculareă laă particularit ileă eleviloră iă laă
con inuturileăesen iale; 

 nepracticarea unor trasee individualizate de 
înv areăşiă insuficientaăadaptareăaăcurriculum-
uluiăparticularit ilorăunorăcategoriiăspecialeădeă
elevi; 

 lipsaăinventivit iiă iăaăcreativit iiă ăpedagogiceă
a unor cadre didacticeă înă vedereaă cre teriiă
motiva ieiăpentruăînv areăaăelevilor; 

 activit iă extracurriculareă uneoriă formale,ă
contribu iaă loră laă îmbun t ireaă curriculumă - 
uluiăăfiindăineficient ; 

 insuficien a/inexisten aă manualeloră pentruă
înv mântulămodularizat; 

 neimplicareaă dirigin iloră înă activit iă deă
consiliereă iăorientareă colar ă iăprofesional ; 
 

REZULTATEăŞCOLARE 
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 procentă mareă deă promova iă laă exameneleă
deăcertificareăaăcalific riiăprofesionaleănivelă
3ă iă4;ă 

 note/mediiă foarteă buneă ob inuteă laă
examenul de certificareă aă calific riiă
profesionaleă aă absolven iloră claseloră deă
înv mântăpostlicealăsanitar; 

 meriteă recunoscuteăaleăunorăeleviă iă cadreă
didacticeă implicateă înă activit iă deă
voluntariat; 

 dezvoltarea de proiecte locale/jude ene/ă
na ionale care cresc nivelul deăpreg tireă iă
implicareăaăunorăeleviă iă anseleădeăreu it ă
ale acestora. 

 procentă sc zută deă promovareă aă ă examenuluiă
de bacalaureat laă filieraă tehnologic ă
comparativăcuăfilieraăteoretic ădinăalteălicee; 

 cantonareaăcelorămaiămulteămediiăînăintervalulă
5-6,99; 

 participare foarte redus ă aă eleviloră laă
olimpiadele/concursurileă şcolareă şiă ună nivelă
slabădeăpreg tireăaăelevilor; 

 num răfoarteămareădeăeleviăînscri iăînăclasaăaă
IX-a cu medii sub 5; 

 num rulă mareă deă absen eă nemotivateă
înregistrateălaănivelădeăunitateă colar ; 

 

RESURSE UMANE 

 procentul ridicat al cadrelor didactice 
titulare/califícateăălaănivelulăunit ii; 

 existen aă unoră ă cadreă didacticeă careă auă
parcursăperfec ionareaăprinăgradeădidacticeă
sau au participat la cursuri de formare 
profesional ăcontinu ;  

 interesulă pentruă autoperfec ionareă iăă
formareă continu ăprină înscriereaă ritmic ă laă
exameneleădeădefinitivat,ăgradulăIIă iăgradulă
I,ă precumă iă parcurgereaă unoră ă cursuriă
pentruă abilitareaă înă vedereaă utiliz riiă
platformeloră educa ionaleă derulateă prină
C.C.D.,  I.S.J.; 

 interesulăşiăimplicareaăunorăcadreădidacticeă
dină şcoal ă înă desf şurareaă unuiă procesă
instructiv-educativ de calitate; 

 personal auxiliar calificat; 

 deblocareaăposturilorăvacanteă iăocuparea, 
prin concurs, a acestora (muncitori); 

 cre tereaă num ruluiă deă eleviă iă cadreă
didacticeă dină coal ,ă prină fuziunea prin 
absorb ie aă coliiă gimnazialeă ”Gheorgheă
Laz r” Slobozia; 

 cre tereaă procentuluiă deă inser ieă
profesional ăaăabsolven ilorălaă54,83ș; 

 preg tireaă tiin ific ă iă metodic ă deficitar ă aă
unor cadre didactice; 

 neimplicareaăunorăcadreădidacticeăînăactivitateaă
comisiilor cu caracter permanent de la nivelul 
unit ii; 

 dezinteresulă unoră cadreă didacticeă înă
recuperareaăunorăeleviăcuătendin ădeăabandonă
scolar; 

 sc dereaăefectivelorădeăeleviălaăclas ă(transfer,ă
abandon, repeten ie);ăînăanulă colară2019-2020 
SCO: 851 elevi, SCF: 760 elevi  = 91 elevi 
pierdu i;ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă

 provenien aă eleviloră dină mediulă rurală iă dină
familii dezorganizate; 

 mul iă eleviă f r ă dispozitiveă performanteă pentruă
sus inereaălec iilorăonlineăsauălipsaăconexiuniiălaă
internet/semnal slab demodulat; 

 num rămareădeăeleviănaveti ti, 62,04%; 

 cre tereaănum ruluiăelevilorăasista iăsocial; 
 sc dereaă popula ieiă colare,ă ceă determin ă

sc dereaănum ruluiădeăeleviă înscri iă înăclaseleă
a IX-a; 
 

RESURSEăMATERIALEăŞIăFINANCIARE 

 infrastructur ă bun ă laă nivelulă unit iiă deă
înv mânt,ă existen aă autoriz riloră deă
func ionareădeătoateătipurile; 

 dotare corespunz toareăaălaboratoareloră
deăinformatic ,ăchimie,ăbiologie,ăfizic ăşiă
gastronomie,ă aă s liloră deă cursă iă
laboratoarelor claselor postliceale 
sanitare;  

 modernizarea/igienizarea/dotareaă s liloră
de clas ,ăaăholuriloră coliiă iăaăcantinei; 

 modernizarea/igienizarea/dotarea b iloră

 utilizareaă insuficient ă aă mijloaceloră deăă
înv mântămoderne; 

 mobilizareaădificil ăaăresurselor extrabugetare; 

 insuficien aă fonduriloră alocateă şcoliiă pentruă
modernizareaă s liloră deă clas ă (mobilieră colar,ă
table inteligente, conexiuni la internet)ă ă şiă
dotarea atelierelor; 

 insuficien aă fonduriloră destinateă achizi ion riiă
unoră mijloaceă deă înv t mântămoderne,ă aă unoră
produse necesare procesului de instruire 
practic ălaămajoritateaăcalific rilorăprofesionale; 
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dinăinternatulă colii; 
 dotareaă unit iiă cuă sistemă deă

supraveghereăinteriorăşiăexterior. 

 lipsa fondurilor pentru renovarea/remobilarea/ 
dotareaăinternatuluiă colar. 

PARTENERIATă IăDEZVOLTAREăCOMUNITAR  

 existen a unor parteneriate func ionaleă
întreă unitateaă noastr ă şiă alteă institu iiă
deconcentrate ale statului; 

 îmbun t ireaă strategiiloră şcoliiă înă
domeniul parteneriatului; 

 îmbun t ireaăsistemuluiădeădiseminareăaă
informa iiloră cuă privireă laă şcoal  şiă
activit ileăeiăspecifice; 

 creştereaă transparen eiă promov riiă
obiectiveloră şiă oferteloră educa ionaleă laă
nivelulădiferitelorăăcategoriiădeăinstitu ii; 

 existen aă parteneriatuluiă cuă agen iiă
economici; 

 existen aăacorduluiădeăparteneriatăşcoal -
familie. 

 neimplicarea tuturor cadrelor didactice înă
atragereaă înă via aă şcoliiă aă membriloră
comunit iloră localeă (p rin i,ă autorit iă publice,ă
agen iăeconomici,ăsponsori,ăetc) ; 

 percep iiă eronateă şiă prejudec iă cuă privireă laă
şcoal ; 

 slaba implicare a familiei ca principal partener 
alăşcolii; 

 slaba implicareă aă comitetuluiă deă p rin iă înă
coordonareaăărela ieiăşcoala- comunitate; 

 lipsa de deschidere /implicare /succes a 
oamenilorăşcoliiăc treăaccesareaăunorăprogrameă
de parteneriat european. 

OPORTUNIT I AMENIN RI 
 promovarea unui cadru legislativ care 

încurajeaz ă ini iativeleă coliiă iă
implicareaăpatenerilorăs iăsociali; 

 l rgireaă parteneriatuluiă local,ă regional, 
european; 

 intensificareaăm suriloră guvernamentaleă
şiă aă facilit iloră acordateă eleviloră pentruă
creştereaăparticip riiăşcolareă(Programulă
“Baniădeăliceu”ă,ă“Bursaăprofesional ”); 

 existen aă unoră agen iă economiciă
tradi ionaliăcuăcareăă coalaăareăcontracteă
de colaborare pentru efectuarea 
preg tirii practice a elevilor; 

 num ră relativă mareă deă posturiă deă
asistent medical generalist din spitalele 
dină Româniaă i num rulă mareă deă firmeă
de recrutare – asisten iămedicaliă pentruă
statele UE 

 ora ulă ofer ă slabeăperspectiveă deă dezvoltare,ă
iară calific rileă ob inuteă deă eleviă nuă seă
materializeaz ,ăînămulteăcazuri,ăprinăangajareaă
acestora; 

 nivelăridicatădeăs r cieălaănivelulăjude ului; 
 instabilitateaă economic ,ă creştereaă rateiă

somajului; 

 marginalizareaă şiă automarginalizareaă unoră
familii defavorizate; 

 rataămareădeăanalfabetismăaăp rin ilorăeleviloră
din zonele rurale dezavantajate;  

 diminuareaă capacit iiă p rin iloră deă aă sus ine 
preg tireaă colar ăaă copiilor,ă p rin iă pleca iă laă
munc ăînăstr in tate; 

 sporulă demografică negativă cuă implica iiă înă
realizareaă planuluiă deă şcolarizareă şiă înă
men inereaă num ruluiă deă posturiă didacticeă laă
nivelulăăunit iiăşcolare. 
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2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ 
DEZVOLTARE 

 
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA CALIFIC RILORă PROPUSEă PRINă PLANULă DEă
COLARIZAREă LAă NIVELULă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”ă CUă PIA Aă

MUNCII 

OBIECTIV: Corelareaăoferteiăşcolii cuănevoileădeăcalificare,ăînăcondi iileăde calitate a procesului 

deăeduca ieă şiă formareăprofesional ,ă înă scopulă facilit riiă tranzi ieiă deă laă şcoal ă laă via aă activ ă şiă

continu riiăînv riiăpeătotăparcursulăvie ii 

inte:ă 

 Cre tereaăinser ieiăprofesionaleăcuă10 șălaănivelulăanuluiă colară2020-2021;  

 Asigurareaăcontinu riiă studiilor,ă dup ă înv mântulă obligatoriu,ă pentruă celă pu ină20 % din 

popula iaă deă vârst ă şcolar ă cuprins ă înă înv mântulă profesională iă tehnic din Liceul 

Tehnologică”MihaiăEminescu”; 

 

PRIORITATEAă 2:ă ASIGURAREAă DEă ŞANSEă EGALEă PRINă SISTEMUL ÎNV MÂNTULUIă
PROFESIONALăŞIăTEHNIC PRIVINDăACCESULăLAăEDUCA IEăAL TINERILOR, REDUCEREA 

ABSENTEISMULUI,ă Aă ABANDONULUIă COLARă Iă ÎMBUN T IREAă REZULTATELORăLAă
EXAMENEăNA IONALE 

OBIECTIVE:  

1. Optimizarea adapt riiă şcolare,ă mediereaă succesuluiă şiă integrareaă profesional ă aă tuturoră

elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurareaă accesuluiă laă educa iaă deă calitateă laă nivelulă

înv mântuluiădinăunitateaănoastr ; 

2. Prevenireaă iă reducereaăabsenteismului,ăaărisculuiădeăabandonăşcolar,ăasigurareaăasisten eiă

specializateă înă procesulă deă educa ieă centrat ă peă elevă pentruă dezvoltareaă personal ,ă social ă şiă

profesional ăaăăelevilorălaătoateănivelurileădeăşcolarizare; 

3. Implementarea unoră strategiiă didacticeă moderneă pentruă îmbun t ireaă calit iiă înv riiă şiă a 

rezultateloră ob inuteă laă evaluareaă na ional  iă examenulă deă bacalaureat,ă prină proiecteă finan ateă

prin S.G.L.; 

inte: 

 Prevenireaăşiăreducereaăabsenteismului,ăaărisculuiădeăabandonă colar fa ădeăanulăşcolară

trecutăcuăcelăpu ină10ș; 

 Orientarea demersului didacticăspreădezvoltareaăcompeten elorănecesareăreuşiteiăşcolareă

şiă socialeăaăelevilor,ăpentruăegalitateădeăşanseăşiăprevenirea iă combatereaădiscrimin rii, 

segreg rii,ăa fenomenului de bullying, indiferentădeămediulădeăprovenien ; 

 Creştereaăpromovabilit iiălaăevaluareaăna ional ăcuă5ș  fa ădeăanulăşcolară2019-2020; 
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 Creştereaă promovabilit iiă laă examenul de bacalaureat cu 3șă fa ă deă anulă şcolară 2019-

2020; 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALEă Aă ŞCOLII ÎNă
PARTENERIATăCUăALTEăORGANIZA II 

OBIECTIV: Reabilitareaăşiădotareaăcuăechipamenteădidacticeăaăşcoliiăînăconcordan ăcuăcerin eleă

domeniilorădeăpreg tireăprofesional   

int :  

 Asigurareaăuneiă dot riăminimaleă conformădomeniiloră deă calificareăpropuseăprinăplanulă deă

colarizareăşiă50șădintreăacesteaăs ăaib ădotareăînăconcordan ăcuăevolu iileătehnologiceă

aleădomeniilorădeăpreg tire; 

 Asigurareaăcondi iiloră igienico-sanitareădeăfunc ionareăprivindăorganizareaă iădesf urareaă

înăbuneăcondi iiăaăactivit ilorăinstructiv-educative; 

 

PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREAă RELA IILORă PARTENERIALEă EXISTENTEă ŞIă
DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă
EMINESCU” 

OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formareaă profesional ,ă înă scopulă

planific riiăstrategiceăaăînv mântuluiăprofesională iătehnic la nivelul unit ii 

inte: 

 Celă pu ină ună parteneriată public privat nou pentruă formareaă profesional ă pentruă fiecareă

domeniuădeăpreg tireă iăcalificareăprofesional ;  

 Dezvoltarea dimensiunii europene printr-un parteneriat, prin proiectele de mobilitate 

ERASMUS+ înăVETăcareăareăcaăscopăpromovareaă înv riiă la locul de munc  sub toate 

formele sale; 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI PROFESIONALă Iă TEHNIC PRIN 

ATRAGEREAăDEăSPECIALIŞTIăŞIăFORMAREAăCONTINU ăAăRESURSELORăUMANE 

OBIECTIV: Asigurareaă accesuluiă laă formareă profesional ă continu ă aă cadreloră didacticeă dină

unitateaănoastr ă colar  

inte:  

 Participareaăcadrelorădidacticeălaăcelăpu inăunăcursădeăformareăprofesional ăcontinu ă iăună

cursădeăabilitareăutilizareăplatformeăeduca ionale,ăpân  înăiunieă2021; 

 Asigurareaăocup riiă cuă cadreădidacticeă titulareăaăcelă pu ină75șădinăposturileăexistenteă laă

nivelulăunit iiănoastreă colare; 

 

PRIORITATEAă 6:ă EFICIENTIZAREAă ŞIă DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞIă
CONSILIEREăPROFESIONAL ăAăELEVILORăDINăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU” 
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OBIECTIV: Dezvoltareaă orient riiă şiă consilieriiă profesionaleă înă scopulă creşteriiă performan eloră

educa ionaleăşiăratelorădeătranzi ieăc treăniveleăsuperioareădeăeduca ie 

inte: 

 Extindereaă serviciiloră deă orientareă şiă consiliere profesional  pentru 20% din elevii din 

înv mântulăprofesional iătehnic,ăpân ăînă2021; 

 Consiliereaă şiă orientareaă eleviloră înă vedereaă realiz riiă uneiă alegeriă deă continuare/de 

reorientareă aă traseuluiă educa ională adaptateă intereseloră şiă capacit iloră individuale,ă înă

scopulăpreveniriiăabandonuluiăşcolar. 
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III. PLANUL OPERAŢIONAL 2020-2021 

 

3.1. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

NR. CRT CLASA 
ÎNV MÂNTăPRE COLAR 

1 MIC  
2 MIJLOCIE 
3 MARE 

ÎNV MÂNTăPRIMAR 
1 PREG TITOARE 
2 a II-a 
3 a III-a  
4 a IV-a  

ÎNV MÂNTăGIMNAZIAL 
1 a V-a 
2 a VI-a 
3 a VII-a A 
4 a VII-a B 
5 a VIII-a 

 

LICEU 
Nr.   
Crt. 

Clasa Profilul Domeniulăpreg tiriiădeăbaz  Specializarea/Calificareaăprofesional  

1.  IX A Servicii Turismăşiăalimenta ieăpublic  Tehnicianăînăgastronomie 

2.  IX B Tehnic Mecanic  Tehnician transporturi 

3.  X A Servicii Turismăşiăalimenta ieăpublic  Tehnicianăînăgastronomie 

4.  X B Tehnic Mecanic  Tehnicianăecologăşiăprotec iaăcalit iiămediului 
5.  XI A Tehnic Electric Tehnicianăînăinstala iiăelectrice 

6.  XI A Tehnic Turismăşiăalimenta ieăpublic  Tehnicianăînăgastronomie 
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7.  XI B Tehnic Mecanic  Tehnician mecatronist 

8.  XII A Tehnic Electric Tehnicianăînăinstala iiăelectrice 

9.  XII B Resurseănaturaleăşiăprotec iaămediului Protec iaămediului Tehnicianăecologăşiăprotec iaăcalit iiămediului 

10.  XII C Tehnic Mecanic  Tehnician mecatronist 

11.  IX E fr Real - Ştiin eăaleănaturii 
12.  IX F fr Real - Ştiin eăaleănaturii 
13.  X F fr Real - Ştiin eăaleănaturii 
14.  X G fr Real - Ştiin eăaleănaturii 
15.  X H fr Real - Ştiin eăaleănaturii 
16.  XII G fr Real - Ştiin eăaleănaturii 

ÎNV MÂNTăPROFESIONAL 

17.  IX C Servicii Turism i alimenta ie 
Ospatar (chelner) vânz tor în unit i de 

alimenta ie 

18.  IX D Tehnic Mecanic  Mecanic auto 

19.  X C Servicii Turism i alimenta ie 
Ospatar (chelner) vânz tor în unit i de 

alimenta ie 

20.  X D Tehnic Electric 
Electrician  deăîntre inere iărepara ii aparatur  

electrocasnic  

21.  X E Tehnic Mecanic  Mecanic auto 

22.  XI C Servicii Turism i alimenta ie 
Ospatar (chelner) vânz tor în unit i de 

alimenta ie 

23.  XI D Tehnic Electric 
Electrician de intretinere si reparatii aparatura 

electrocasnica 

24.  XI E Tehnic Mecanica Mecanic auto 

ÎNV MÂNT POSTLICEAL 

25.  I A  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

buget 

26.  I B  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

tax  

27.  I C  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

tax  

28.  ID / I E  Mecanic /Electric Maistru mecanic/ Maistru electromecanic 
aparateădeăm sur ă iăautomatiz ri 
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29.  II A  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

buget 

30.  II B  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

tax  

31.  II C  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical de farmacie 

tax  

32.  III A  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

buget 

33.  III B  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical generalist 

tax  

34.  III C  
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical de farmacie 

tax  
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3.2. PRIORIT I EDUCA IONALE PENTRUăANULă COLARă2020-2021 

 

 Creştereaăprocentuluiădeăpromovareălaăevaluareăna ional ăcuăcelăpu ină5%; 

 Creştereaăprocentuluiădeăpromovareălaăbacalaureatăcuăcelăpu ină3ș; 

 Sc dereaăabsenteismuluiăfa ădeăanulăşcolarătrecutăcuăcelăpu ină10ș; 

 Adaptareaăoferteiăeduca ionaleăformaleăşiănonformaleălaănevoileădeădezvoltareăpersonal ăaăeleviloră inândăcontă
de perspectiva socio-economic ăşiădeărela iaăcuăcomunitatea; 

 Orientareaădemersuluiădidacticăspreădezvoltareaăcompeten elorănecesareăreuşiteiăşcolareăşiăsocialeăaăelevilor,ă
pentruă egalitateă deă şanseă şiă prevenireaă iă combatereaă discrimin rii,ă segreg rii,ă aă fenomenuluiă deă bullying,ă
indiferentădeămediulădeăprovenien ; 

 Îmbun t ireaăbazeiămaterialeădinălaboratoare,ăateliere,ăs liădeăclas ă i sala de sport; 

 Consiliereaă şiă orientareaă eleviloră înă vedereaă realiz riiă uneiă alegeriă deă continuare/de reorientare a traseului 

educa ionalăadaptateăintereselorăşiăcapacit ilorăindividuale,ăînăscopulăpreveniriiăabandonuluiăşcolar; 

 Diminuareaăviolen eiă colareădeăoriceăfel.  
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PRIORITATEAă 1:ă ARMONIZAREAă CALIFIC RILORă PROPUSEă PRINă PLANULă DEă COLARIZAREă LA NIVELUL LICEULUI TEHNOLOGIC 

”MIHAIăEMINESCU”ăCUăPIA AăMUNCII 
OBIECTIV: Corelareaă oferteiă şcoliiă cuă nevoileă deă calificare,ă înă condi iileă deă calitateă aă procesuluiă deă educa ieă şiă formareă profesional ,ă înă scopul 

facilit riiătranzi ieiădeălaăşcoal ălaăvia aăactiv ăşiăcontinu riiăînv riiăpeătotăparcursulăîntregiiăvie i. 

 

inte:ă 

 Cre tereaăinser ieiăprofesionaleăcuă10 șălaănivelulăanuluiă colară2020-2021;  

 Asigurareaăcontinu riiăstudiilor,ădup ăînv mântulăobligatoriu,ăpentruăcelăpu ină20 % dinăpopula iaădeăvârst ăşcolar ăcuprins ăînăînv mântulă

profesională iătehnicădinăLiceulăTehnologică”MihaiăEminescu”; 

 

CONTEXT:  coalaănuătrebuieăs ăvizezeănumaiăeducareaă iăformareaăunorătineriăbineăpreg ti iădară iăpreg tireaăunorăabsolven iăcareăs ăse integreze 

imediat pe pia aămuncii.ăDescre tereaăconstant  a ofertei de for  deămunc ănecalificat ăsauăslabăcalificat ,ădezvoltareaărapid ă înăplană tehnologic,ă

diseminareaă iă punereaă înă practic ă aă noiloră tehnologiiă iă ideiă economiceă ceră dină parteaă coliiă oămaiă mareă flexibilitate, capacitateă deă adaptareă iă

ob inereaăunuiănivelăridicatădeăeduca ieă iăformareăprofesional . 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Stabilireaă oferteiă educa ionaleă pentruă
înv mântulă profesională şiă tehnică şiă
fundamentareaă planuluiă deă şcolarizareă înă
func ieă deă analizaă op iuniloră şcolareă
profesionale ale elevilor clasei a VIII, 
şcolarizareă luândăînăconsiderareăconcluziileăşiă
recomand rileădinăPLAI 

Planădeăşcolarizareăadaptatălaă
op iunileăeleviloră iălaănevoileăpie eiă

muncii 
Dec. Director 

I.S.J.Ialomi a 
C.L.D.P.S. 
C.J.R.A.E. 

Realizeaăop iunilorăelevilorăreferitoare la oferta 
disciplineloră op ionaleă (C.D. .ă iă C.D.L.)ă
pentruăanulă colarăviitor 

RealizareaăunorăC.D. .ă iăC.D.L.ă
careăs ă in ăseamaădeăop iunileă

eleviloră iăp rin iloră iădeă
recomand rileăagen ilor economici  

Nov. 2020- 
Apr. 2021. 

Director 
Director adjunct 
Cadre didactice 

Agen iăeconomici 
Elevii 
P rin ii 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Introducerea unor proceduri de identificare a 
nevoilorădeăcalificareăpeăpia aămuncii 

Diagnozeăşiăprogrameăaleăpie eiă
muncii Nov.- Dec. 

Responsabil 
C.E.A.C. 

Director Adj. 

Agen iăeconomici 
A.J.O.F.M. 

Organizareaă “S pt mâniiă por iloră deschise”ă , 
”S pt mânaămeseriilor”ăşiăaă“Târguluiăoferteloră
educa ionale”ă2020-2021 

Popularizareaăoferteiăeduca ionaleăînă
mediulăşcolarăşiăînăcomunitateaă

local  

Noiembrie 
Martie 

Mai 

Director 
Dirigin i 

A.J.O.F.M. 
I.S.J. Ialomi a 

Şcoliăăgeneraleădinăzonaă
Slobozia 

Identificarea partenerilor sociali reprezentativi 
înă raportă cuă profilurileă existenteă înă unitate,ă aă
operatoriloră economiciă şiă aă asocia iiloră
profesionale din oraş 

Încheiereaăunorăcontracteădeă
preg tireăpractic ăcuăagen iiă
economiciăînătoateădomeniileă

şcolarizateăînăunitate 

Nov. – Dec. 
Catedra Tehnologii 

Director Adj. 

Agen iăeconomici 
A.J.O.F.M. 

Consiliulădeăadministra ie 
Consiliul Local 

Dezvoltareaă capacit iiă deă cooperareă întreă
şcoal ăşiăoperatoriiăeconomici,ă întreăşcoal ăşiă
partenerii sociali 

Încheiereaădeăparteneriateăînă
domeniileăşcolarizate Permanent Director 

C.L.D.P.S. 
Agen iiăeconomici 

P rin i 
Eficientizarea parteneriatelor prin implicarea 
partenerilor socialiă înă ac iunileă privindă
integrareaăpeăpia aămunciiăaăabsolven ilorăIPT 

Ac iuniădeăorientareăşiăconsiliereă
profesional ăaăelevilor 

Nr. de contracte de angajare a 
absolven ilor 

Nr.ădeăburseăşcolareăacordateădeă
agen iiăeconomici 

Anual 
Catedra Tehnologii 

Director Adj. 

Agen iăeconomici 
A.J.O.F.M. 

Consiliulădeăadministra ie 
Consiliul Local 

Includerea claselor terminale (a VIII-a, a XII-a 
liceuă şiă aă↓I-a I.P.)ă într-un program anual de 
consiliereă şiă orientareă profesional ă prină
diverseăactivit i: 
- Consiliere individual ăşiăde grup; 
- Consiliereă voca ional ă laă clas ,ă avândă caă
tem ăcariera; 
- Participareaălaăbursaălocurilorădeămunc ; 
- Organizareaăunorădezbateriă înăparteneriată
cuă reprezentan iiă A.J.O.F.M. pe temaă g siriiă
unuiălocădeămunc  

Creştereaăprocentuluiădeăinser ieă
profesional ăcuă10șăpân ăînă2021 

Anual 
 

S pt mânal 
 

Oct.  - Mai 

Consilier educativ 
Consilierăşcolar 

Dirigin i 
Director 

A.J.O.F.M. 
I.S.J. Ialomi a 

Agen iiăeconomici 
 

Monitorizareaă inser ieiă peă pia aă munciiă aă
tineriloră absolven iă deă înv mântă secundar 
i postliceal 

Bazeădeădateăprivindăabsolven iiă 
Î.P.T. ale I.S.J. şiăA.J.O.F.M.  Anual 

Director 
C.E.A.C. 

A.J.O.F.M. 
I.S.J. Ialomi a 

Agen iiăeconomici 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Actualizareaăanual ăăaăP.A.S. înăconcordan ă
cuărecomand rileădinăP.L.A.I.  

PAS  actualizat 

Anual 
Director  

Comisia de 
actualizare P.A.S. 

I.S.J. Ialomi a 
C.L.D.P.S. 

Dezvoltareaă deă noiă calific riă şiă competen eă
inclusivăconformărecomand rilorăP.L.A.I.   

Planădeăşcolarizareăadaptatănevoiloră
pie eiămuncii 

Anual 

Director 
Consiliul Profesoral 

Consiliul de 
administra ie 

I.S.J. Ialomi a 
C.L.D.P.S. 

 

PRIORITATEAă2:ăASIGURAREAăDEăŞANSEăEGALEăPRINăSISTEMULăÎNV MÂNTULUIăPROFESIONALăŞIăTEHNIC PRIVIND ACCESUL LA 

EDUCA IEă AL TINERILOR,ă REDUCEREAă ABSENTEISMULUI,ă Aă ABANDONULUIă COLARă Iă ÎMBUN T IREAă REZULTATELORă LAă
EXAMENEăNA IONALE 

OBIECTIVE:  

1. Optimizarea adapt riiăşcolare,ămediereaăsuccesuluiăşiăintegrareaăprofesional ăaătuturorăelevilor,ăindiferentădeănevoileălor,ăprinăasigurarea accesului 

laăeduca iaădeăcalitateălaănivelulăînv mântuluiădinăunitateaănoastr ; 

2. Prevenireaă iăreducereaăabsenteismului,ăaărisculuiădeăabandonăşcolar,ăasigurareaăasisten eiăspecializateăînăprocesulădeăeduca ieăcentrat ăpe elev 

pentruădezvoltareaăpersonal ,ăsocial ăşiăprofesional ăaăăelevilorălaătoateănivelurileădeăşcolarizare; 

3. Implementarea unorăstrategiiădidacticeămoderneăpentruăîmbun t ireaăcalit iiăînv riiăşiăaărezultatelorăob inuteălaăexamenulădeăbacalaureat, prin 

proiecteăfinan ateăprinăS.G.L.; 

 

inte: 

 Prevenireaăşiăreducereaăabsenteismului,ăaărisculuiădeăabandonă colarăfa ăde anulăşcolarătrecutăcuăcelăpu ină10ș; 

 Orientareaădemersuluiă didactică spreădezvoltareaăcompeten eloră necesareă reuşiteiă şcolareă şiă socialeăaăelevilor,ă pentruăegalitateădeă şanseăşiă

prevenireaă iăcombatereaădiscrimin rii,ăsegreg rii,ăaăfenomenuluiădeăbullying, indiferentădeămediulădeăprovenien ; 

 Creştereaăpromovabilit iiălaăevaluareaăna ional ăcuă5ș  fa ădeăanulăşcolară2019-2020; 

 Creştereaăpromovabilit iiălaăexamenul de bacalaureatăcuă3șăfa ădeăanulăşcolară2019-2020; 
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CONTEXT: Asigurarea unui management de calitate  la nivelul  Liceuluiă Tehnologică “Mihaiă Eminescu”,ă Sloboziaă esteă ună proces desf şurată peă

termenă lung,ă careă necesit ă oă planificareă şiă oă organizareă atent ă pentruă atingereaă standardeloră deă calitateă urm riteă anuală prin R.A.E.I. şiă evaluateă

periodic de A.R.A.C.I.P.ă Pentruă aă supravie uiă peă pia aă oferteloră educa ionaleă unitateaă noastr ă esteă obligat ă s -şiă dezvolteă continuuă sistemeleă deă

asigurareăaăcalit iiă înăprocesulădeăpredareă– înv areăpentruă îmbun t ireaăcalit iiă rezultateloră înv t rii.ăŞcoalaă trebuieăs ăg seasc ăsolu iiăpentruă

diminuareaărisculuiădeăp r sireătimpurieăaăşcoliiăşi,ăajutat ădeăprogrameleăna ionaleădeăsprijinăpentruăoămareăcategorieădeăelevi (bursaă”Baniădeăliceu”,ă

”Bursaăprofesional ”),ăs ăreuşeasc ăs ăatrag ăeleviădinăceleămaiădiverseămedii,ăacordându-leăegalitateaădeăşanseăînăformareaăprofesional . Cadrele 

didacticeătrebuieăs ăelaborezeă iăs ărealizezeăplanuriădeăinterven ieăpersonalizate,ăcurriculumăadaptat,ăaplicareaăunorăsarciniădiferen iateăelevilorăcuă

problemeăînăînv are.ă 

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Derularea unor campanii de 
informare a elevilor din clasa a VIII-
aăşiăaăp rin ilorăacestoraăprecumă iă
a elevilor din clasele a XII-a  cu 
privireălaăoportunit ileădeăformareă
profesional ăoferiteădeăunitateaă
noastr  

CuprindereaăînăclasaăaăI↓-a a tuturor 
absolven ilorăcls.ăaăVIII-aăcareăopteaz ă

pentru unitatea noastr ; 
Realizareaăplanuluiădeăşcolarizare propus 

pentruăanulăşcolară2020-2021 

Pe parcursul 
anuluiăşcolar 

Mai-Iunie 
S pt mâna 
” coalaă
altfel” 

Director 
Comisia deărealizareă iă

promovare a ofertei 
educa ionale 

Elevi  
C E 

Cadre didactice 
 

Derularea unor campanii de 
informare cu privire la programele 
de burse acordate elevilor din 
înv mântulăprofesionalăşiăliceal 

Unănum rămareădeăeleviăauăaccesălaă
ProgrameleăNa ionale de sprijin financiar 

 
Sept-Oct  

Dirigin ii 
Director 

Comisiile de acordare 
a burselor 

profesionale,ă”Baniădeă
liceu” 

Implementareaălaănivelulăşcoliiăaă
strategiei de prevenire i reducere a 
abandonuluiăşcolar. 

Creştereaănum ruluiăelevilorărecupera iădin 
ceiăcuătendin ădeăabandonăşcolar 

Nov.- Iunie  Comisia de monitorizare a 
frecven eiălaănivelulăşcolii 

Dirigin i 
Psihologă colar 

Sprijinireaăderul riiăprogramelorădeă
consiliereăşiăorientareăpentruăeleviăînă
vedereaăcultiv riiăîncrederiiăînăsineă
şiăînăceilal i,ăvaloriz riiărela iiloră
interpersonaleăşiăimplic riiăînăvia aă
şcolii. 

Implicareaătuturorăelevilorăînăac iunileădeă
consiliereăşiăorientare 

Permanent  Consilierăşcolar 
Consilier educativ 

Dirigin i 
Cadre didactice 

Aplicareaădiferen iat ăaăsarcinilorăde Unăplanădeăinterven ieă iăunăcurriculumă Permanent Consilierăşcolar Dirigin i 
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AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

lucruăpentruăeleviiăcuăproblemeăînă
înv are;ăelaborareaă iărealizareaă
planuluiădeăinterven ieăpersonalizată
iăaăunuiăcurriculumăadaptat 

adaptat la nevoile elevilor cu probleme de 
înv are 

Cadre didactice Cadre didactice 

Organizareaăunorăinterasisten eăsauă
lec iiădeschiseăurmateădeăanaliz ăînă
cadrul comisiilor metodice. 

Valorificarea bunelor practici Sem I - II 
 

Director 
Membrii C.A. 

Profesori 
Consiliul de 
Curriculum 

Analiza comparativ ăîntreănoteleă
ob inuteălaătesteleăini ialeădeăeleviiă
claselor a VIII-aă iăaăXII-aăşiămediileă
ob inuteălaăclas  

Elaborarea planurilor cu caracter 
ameliorativăşiăstabilireaăniveluluiăcognitivăală

elevilor 

1-10 februarie Director Adj. Profesori de 
specialitate 

Informatician 
Dirigin i 

Organizareaăorelorădeăpreg tireă
suplimentar ăaăelevilorădinăgrupulă
int ăalăproiectuluiăROSEăînăvedereaă
recuper riiălacunelorăşiăameliorareaă
rezultatelor la bacalaureat 

Prezen aălaăoreleădeăpreg tireă
suplimentar ăînăvederea preg tiriiă

examenului de bacalaureat. 
Noteleăob inuteădeăeleviălaădisciplineleădeă

bacalaureat 

Conform 
orarului stabilit 

Echipa de management a 
proiectului ROSE 

100 de elevi din 
grupulă int  

Membrii echipei de 
implementare a 

proiectului 
Aplicarea testelor ini ialeălaă
începutulăsemestruluiăI,ăaătesteloră
deăprogresăşiăcelorăfinaleăînăvedereaă
stabiliriiăniveluluiădeăpreg tireăaă
elevilor 

Valorificareaădeăc treăcelăpu ină75șăădină
num rulăcadrelorădidactice,ăaărezultateloră
ob inuteălaătesteleăcuăcaracterădiagnostic, 

înăvedereaăoptimiz riiăactivit iiădeă
monitorizareădeăc treăeleviăaăproprieiă

înv ri 

Conform 
graficului 

Directori 
Responsabiliădeăcatedr  

Profesori 
Elevi 

Utilizareaăînăcadrulălec iilorăaăunoră
strategii de lucru diferen iat,ă
adecvateănevoilorăfiec rui elev 

Strategiileădeălucruădiferen iatăînăcadrulă
tuturor orelor vor avea un impact pozitiv 

asupra rezultatelor elevilor 

Permanent  Responsabilii catedrelor 
metodice 

Elevi 
Cadre didactice 

Aplicareaăînv riiăcentrateăpeăelevă
şiăevaluareaăstilurilorădeăînv areăaleă
elevilor 

Celăpu ină90șădintreăprofesoriăfolosescăînă
activitatea de predare-înv are 

TCE – portofoliileăelevilorăcon inăactivit iă
ceădemonstreaz ăTCE 

Permanent  Directori Cadre didactice 
Elevi 

Proiectareaădidactic ăoptim ăşiă
evaluareaăcontinu ăa competen eloră
dobânditeădeăelevi 

Documenteăşcolareăconformăcuănevoileăşiă
preciz rileămetodicoă– ştiin ifice 

Permanent Directori 
Şefiăcatedre 

Cadre didactice 

Stabilireaăunuiăplanădeăactivit iăală
biblioteciiăşcolareăînăvedereaă
accesului elevilor la informa ie 

Fi eădeăcititor 
Raport de activitate al bibliotecii 

 

Semestrial Director Consilier educativ 
Cadrele didactice 

BibliotecaăJude ean  
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Creştereaănum ruluiăparteneriateloră
derulateălaănivelulăşcoal -familie-
elev,ăşcoal -autorit iălocaleăprivindă
responsabilit ileăpeăliniaăasigur riiă
succesuluiăşcolarăşiăaăuneiăfrecven eă
corespunz toare 

Implicareaăp rin ilorăşiăaăautorit ilorălocaleă
înărezolvareaăunorăproblemeăaleăşcolii 

(Catalogul electronic) 

Permanent Director adjunct 
Dirigin i 

 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALEăAăŞCOLIIăÎNăPARTENERIATăCUăALTEăORGANIZA II 
OBIECTIV: Reabilitareaăşiădotareaăcuăechipamenteădidacticeăaăşcoliiăînăconcordan ăcuăcerin eleădomeniilorădeăpreg tireăprofesional   

int :  

 Asigurareaăuneiădot riăminimaleăconform domeniilor de calificare propuseăprinăplanulădeă colarizareăşiă50șădintreăacesteaăs  aib ădotareăînă

concordan ăcuăevolu iileătehnologiceăaleădomeniilorădeăpreg tire; 

 Asigurareaăcondi iilorăigienico-sanitareădeăfunc ionareăprivindăorganizareaă iădesf urareaăînăbuneăcondi iiăaăactivit ilorăinstructiv-educative; 

 

CONTEXT:  Înă societateaă actual ă progresulă tehnologică determin ă necesitateaă asigur rii uneiă dot riă minimaleă conformă domeniiloră deă calificareă

propuseăprinăplanulădeă colarizareăşiăaceasta s ăfie înăconcordan ăcuăevolu iileătehnologiceăaleădomeniilorădeăpreg tire,ădară iăasigurareaăcondi iiloră

igienico-sanitareădeăfunc ionareăprivindăorganizareaă iădesf urareaăînăbuneăcondi iiăaăactivit ilorăinstructiv-educative. 

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Identificareaănevoilorădeăreabilitareăaăcl diriloră
coliiă iă aă necesaruluiă deă echipamenteă
didacticeăpentruăfiecareălaborator,ăatelier,ăsal ă
deăclas ,ăsalaădeăsport 

Radiografiaăinfrastructuriiăunit ii 
Necesarul de echipamente 

Listaădeădot ri 

Anual Director 
Administrator financiar 

Responsabil 
laborator/atelier 

I.S.J.ăIalomi a 
Consiliul local 

Prim riaă 

Elaborarea proiectului de dotare didactico-
material ăaă colii 

Proiecte de dotare Iunie 2021 Director 
Administrator financiar 

Responsabil 
laborator/atelier 

I.S.J.ăIalomi a 
Consiliul local 

Prim ria 

Conectareaă laă internetă aă tuturoră s liloră deă Conexiune la interner a tuturor Iunie 2021 Director Agen iăeconomiciălocali 
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clas ă înă vedereaă desf ur riiă activit iloră deă
înv areăonline 

s lilorădeăclas  Administrator financiar 
Administrator de 

patrimoniu 

Prim ria 
Consiliul local 

Dotarea cu mobilier aă s liloră deă clas ă iă
înlocuireaă cazarmamentuluiă înă internatulă
colar 

S liădeăclas ăcuămobilierănou Iunie 2021 Director 
Administrator financiar 

 

I.S.J. 
Consiliul local 

Prim ria 
C utareaă deă sponsoriă înă vedereaă procur riiă
de materiale consumabile 

Minim 3 sponsori Anual Echipaămanagerial  Sponsorii 

Igienizareaă spa iiloră înă vedereaă organiz riiă iă
desf ur riiă înă buneă condi iiă aă activit iloră
instructiv-educative 

Condi ii igienico-sanitare 
corespunz toare 

Permanent Director adjunct 
Personalul administrativ 

Prim ria 
Consiliul local 

 

PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREAă RELA IILORă PARTENERIALEă EXISTENTEă ŞIă DEZVOLTAREAă DEă NOIă PARTENERIATEă PENTRUă
LICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU” 

OBIECTIV: Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formareaă profesional ,ă înă scopulă planific riiă strategiceă aă înv mântuluiă profesională iă

tehnic la nivelul unit ii 

inte: 

 Celăpu inăun parteneriat public privat nou pentruăformareaăprofesional ăpentruăfiecareădomeniuădeăpreg tire iăcalificare profesional ;ă 

 Dezvoltarea dimensiunii europene printr-un parteneriat,ă prină proiecteleă deă mobilitateă ERASMUS+ă înă VETă careă areă caă scopă promovareaă

înv riiăla locul de munc ăsub toate formele sale; 

 

CONTEXT: Managementul rela ionalăconsider ăparteneriiăeduca ionaliădreptăoăsolu ieăoptim ăpentruăproblemeleăcuăcareăseăconfrunt ăînv mântul.ă

La nivelul municipiuluiă Sloboziaă exist ă structuriă partenerialeă privindă înv mântulă profesională iă tehnică careă cuprindă unit iă colareă deă formareă

profesional ,ăagen iăeconomici,ăadministra ieălocal ,ăISJ (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social).  

 Înăaceast ărela ieăagentul economic are un rol minor dinăcauzaăbeneficiiloră relativăsc zuteăcareărezult ă înăurmaăîncheierii unor contracte de 

preg tireăpractic .ăTotu iăre eauaăpartenerial ăaăLiceuluiăTehnologică“Mihai Eminescu” şi-aăextinsăspectrulădeăagen iăeconomiciădeăcolaborareălaăpeste 
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50 de parteneri economiciă careăactiveaz ă înădomeniile mecanic ,ă industria alimentar ,ă turismă iă alimenta ieăpublic ,ă electric,ă s n tateă iăasisten ă

pedagogic .  

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Dezvoltareaădeăparteneriateăîntreăşcoal ă
şiăagen iiăeconomiciăpentruăorganizarea,ă
implementarea,ămonitorizareaăăşiă
evaluarea stagiilorădeăpreg tireăpractic ,  
nivelele 3,ă4ă iă5 de calificare 

Încheiereaăcontractelorădeăpreg tireă
practic  cuăcelăpu ină50 de parteneri  

economici. 

15 Octombrie  
2020 

Directori 
Responsabilii de 
preg tireăpractic  

Parteneri economici  
actualiă iăviitori 

Proiectarea, organizareaă iădesf urareaă
unor sesiuniădeăformareăcontinu ă
(speciali ti,ăagen iăeconomiciă iăprofesoriă
aiă colii)ăînăvedereaădobândiriiădeăc treă
eleviăaăabilit ilorădeăintegrareăsocial  

Celăpu ină6ă( ase)ăreprezentan iăaiă
partenerilor economiciă iăcadreleă

didacticeădeăspecialit iătehniceăăvoră
participa la sesiuni de formare 

Iunie 2021 Directori 
Responsabil cu 
perfec ionarea 

I.S.J.ăIalomi a 
C.C.D.ăIalomi a 

C.L.D.P.S. 
A.J.O.F.M. 

Antrenareaăreprezentan ilorăparteneriloră
economiciăînăevaluareaăcompeten eloră iă
abilit ilorăpracticeăaleăelevilorălaăsfâr itulă
perioadeiădeăinstruireăpractic ,ălaă
examenulădeăcertificareăaăcalific riiă
profesionale nivel 3,ă4ă iă5 

Angajareaăaăcelăpu ină3ăeleviădeăc treă
agen iiăeconomiciăimplica iăîn preg tireaă

practic ăaăelevilor 

Iulie 2021 Director  adj. 
Responsabil 

Comisie Tehnologii 

Agen iăeconomici 
Parteneri 

Redimensionarea parteneriatuluiă coal -
p rinte-elevăînăvedereaăunei mai mari 
deschideri spre comunitatea local  

Participareaăp rin ilorălaădiverseă
evenimenteăaleă coliiăsauălaărezolvareaă
unorăproblemeăadministrativeăaleă colii. 

Ianuarie – 
Iunie 2021 

Director Comitetul reprezentativ 
alăp rin ilor 

Sporireaăfrecven eiăcontactelorăcuămass-
mediaăînăscopulăcre riiăuneiăimaginiăcâtă
maiăbuneăaăşcoliiăşiăpopularizarea 
activit ilorăeducative 

Anun uriămass-media,ăarticoleădeăpres ,ă
emisiuni Radio-TV 

Permanent Director Mass-mediaălocal  
 

Sprijinireaăparteneriatuluiăîntreăşcoal ,ă
universit i,ăîntreprinderiămiciăşiămijlocii; 
Ini iereaăunorăparteneriateăna ionaleăşiă
interna ionaleăprinărealizarea unor 
proiecteăviabile,ămobilit iăERASMUS+ăînă
VET 

Num rădeăparteneriate 
 

Proiecteăcuăfinan areăeuropean  

Anual 
 

Permanent 

Director 
Director adjunct 

Consiliul de 
administra ie 

Consilier educativ 

Dirigin iiăcls.ăaă↓II-aăşiăaă
XI-a IP 

Specialişti 
Dirigin i 
P rin i 

Consiliul local 
Sus inereaădeăc treăautorit ileălocaleăaă Proiecteăcuăfinan areălocal ;  Echipa Primar 
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proiectelor legate de modernizarea 
spa iilorădeăînv mânt,ăîntre inereăşcoliiă
şiăa proiectelor educative 
extracurriculare. 

Fonduri pentru premii şiăpentruăformareă
profesional  

Permanent managerial  Consiliul local 
I.S.J.ăIalomi a 

 

 

PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREAăSISTEMULUIăPROFESIONALă IăTEHNICăPRINăATRAGEREAăDEăSPECIALIŞTIăŞIăFORMAREAăCONTINU ă
A RESURSELOR UMANE 

OBIECTIV: Asigurareaăaccesuluiălaăformareăprofesional ăcontinu ăaăcadrelorădidacticeădinăunitateaănoastr ă colar  

inte:  

 Participareaăcadrelorădidacticeă laăcelăpu in unăcursădeăformareăprofesional  continu  iăunăcursădeăabilitareăutilizareăplatforme educa ionale, 

pân ăînăiunie 2021; 

 Asigurareaăocup riiăcuăcadreădidacticeătitulareăaăcelăpu ină75șădinăposturileăexistenteălaănivelulăunit iiănoastreă colare; 

 

CONTEXT: Formareaăcontinu ăaăpersonaluluiădidacticăconstituieăunădreptăcareăseărealizeaz ăînăprincipalăprinăperfec ionareă iăconversieăprofesional .ă

Evolu iaăînăcarier ăaăpersonaluluiădidacticădinăînv mântulăprofesională iătehnicăseărealizeaz ăprinăpromovareaăexamenuluiădeădefinitivareă iăaăob ineriiă

gradeloră didacticeă IIă iă I.ă Formareaă continu ă asigur ă actualizareaă iă dezvoltareaă competen eloră personaluluiă didactic,ă inclusiv dobândireaă deă noiă

competen e. Înă contextulă pandemiei generate de COVID-19, pentruă aă contribuiă laă asigurareaă continuit iiă înă activit ileă deă educa ieă iă formare, 

participarea la un curs de abilitareăutilizareăplatformeăeduca ionaleăesteăoportun .ăTrebuieăs ăfacemăfa ăprovoc rilorădinădomeniulăeduca ieiăîntr-oăer ă

digital ă iăs ăfructific m oportunit ileăaferente. 

 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Identificarea nevoilor de formare 
profesional ă aă resurseloră umaneă dină
şcoal ă şiă asigurareaă accesuluiă
acestora la programe de formare 
profesional ăcontinu  

Completarea chestionarelor; 
20% din resurselor umane se vor 
înscrieălaăcursuriădeăformareă
continu /gradeădidactice 

Decembrie  Responsabilul cu 
perfec ionarea 

Personalulă colii 
Responsabili de 

comisii  
Şefiiădeă

compartimente 
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Realizarea de programe proprii de 
formareă continu ăaăpersonaluluiă şcoliiă
înăfunc ieădeănevoileăidentificate 

100% din cadrele didactice debutante 
seăvorăînscrieălaăprograme de formare 

continu  

Iunie  Responsabilul cu 
perfec ionarea 

Consiliul de 
curriculum 

 
Asigurarea accesului personalului 
didactică ală şcoliiă laă programeă deă
formareă continu ă incluseă înă ofertaă
CCD – Popularizarea programelor de 
formareă continu ă dină lista celor 
avizate/acreditateădeăCCDăIalomi a 

50șădinăcadreleădidacticeăaleăşcoliiăseă
vorăînscrieălaăprogarmeădeăformareă
continu ăincluseăînăofertaăC.C.D. 

Ialomi a 

Iunie  Responsabilul cu 
perfec ionarea 

Cadrele didactice 

Participarea cadrelor didactice la un 
curs de abilitare utilizare platforme 
educa ionale 

100% din cadrele didactice se vor se 
vorăabilitaăînăutilizareaăplatformeloră

educa ionale 

Permanent Responsabilul cu 
perfec ionarea 

Consiliul de 
curriculum 

 
Work–shopuri de informare/formare 
privind participarea la stagii de 
formareă înă riă dină U.E.ă prină noulă
program ERASMUS+ pentru perioada 
2021 -2027 

Cunoaştereaăoferteiădeăformareăşiă
înscriereaăcadrelorădidacticeăînă

Proiecte de tip ERASMUS+ 

Nov. - Feb.  Consilierul pentru 
proiecteăşiăprogrameă

europene 

Cadrele didactice din 
şcoal  

C.C.D.ăIalomi a 
 I.S.J.ăIalomi a 

Diseminareaă laă nivelulă şcoliiă aă
experien eloră deă succesă aleă cadreloră
didactice care au participat la proiecte 
deă mobilitateă înă scopă deă dezvoltareă
profesional ,ă schimbădeăexperien eăşiă
transfer de buneă practici,ă înă cadrulă
programului Erasmus+ 

Participareaăaăcelăpu ină80șădină
num rulăcadrelorădidacticeălaă

întâlnirileădeădiseminareăaăproiectului 

Mai – Iunie  Directorii 
Cadrele didactice 

Cadrele didactice 
beneficiare ale 
programelor 

europene de la 
coalaă”Aretaă

Teodorescu”,ăGrivi aă
(consor iu) 

 

 

PRIORITATEAă6:ăEFICIENTIZAREAăŞIăDEZVOLTAREAăSERVICIILORăDEăORIENTAREăŞIăCONSILIEREăPROFESIONAL ăAăELEVILORăDINă
LICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU” 

OBIECTIV: Dezvoltareaă orient riiă şiă consilieriiă profesionaleă înă scopulă creşteriiă performan eloră educa ionaleă şiă rateloră deă tranzi ieă c treă niveleă

superioareădeăeduca ie 
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inte: 

 Extindereaăserviciilorădeăorientareăşiăconsiliereăprofesional  pentru 20% dintre elevii înv mântului profesională iătehnic,ăpân ăînă2021; 

 Consiliereaăşiăorientareaăelevilorăînăvedereaărealiz riiăuneiăalegeriădeăcontinuare/deăreorientareăaătraseuluiăeduca ionalăadaptateăintereselorăşiă

capacit ilorăindividuale,ăînăscopulăpreveniriiăabandonuluiăşcolar. 

 

CONTEXT: Alegereaăuneiăcariereă iăparcurgereaădemersurilorănecesareăform riiăunuiătân răcaăspecialistăînădomeniulăalesăesteăunăprocesăcomplexă

careăareăunăimpactădefinitoriuăînăviitorulăs uăprofesional. Procesulădeăconsiliereăseăasigur ărespectândătraseulăprofesor-diriginte-elev. Pe acest traseu 

s-au identificat probleme cumăarăfiălipsaădeăinforma iiălaădispozi iaădirigin ilorăprivindăsitua iaăactual ăaăpie eiăfor eiădeămunc , prognoze pe termen scurt, 

mediuă iălung.ă 

AC IUNI REZULTAT DATA RESPONSABIL PARTENERI 

Asigurarea unui cabinet de orientare 
şiăconsiliereăprofesional ăcuădotareă
minimal  

Cabinetădeăorientareăşiăconsiliereă
profesional ăfunc ională iăcuădotareă

minimal  

Anual Directorul 
Consilierulă colar 

Consiliul Local  
C.J.R.A.E. 

Asigurarea unor servicii de orientare 
iăconsiliereăprofesional ăpentruă20șă

dintre elevii înv mântuluiăprofesională
iătehnic 

20% dintre elevii înv mântuluiă
profesională iătehnic consilia i 

Iunie 2021 Directorul 
Consilierulă colar 

Dirigin ii 

C.J.R.A.E. 
A.J.O.F.M. 

Consiliereaăşiăorientareaăelevilorăînă
vederea realiz riiăuneiăalegeriădeă
continuare/de reorientare a traseului 
educa ionalăadaptateăintereselorăşiă
capacit ilorăindividuale,ăînăscopulă
preveniriiăabandonuluiăşcolar 

20% dintre elevii înv mântuluiă
profesională iătehnicăconsilia iăînă
vedereaărealiz riiăuneiăalegeri de 

continuare/de reorientare a traseului 
educa ional 

Iulie 2021 Directorul 
Consilierulă colar 

Dirigin ii 

C.J.R.A.E. 
A.J.O.F.M. 

Formarea cadrelor didactice din IPT 
pentru furnizarea de servicii  de 
orientareăşiăconsiliereăprofesional  

Nr. de cadre didactice formate Anual 
Directorul  

Responsabilul cu 
perfec ionarea 

C.C.D.ăIalomi aă 
I.S.J.ăIalomi a 

A.J.O.F.M. 
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3.3. FINANŢAREA PLANULUI CONTABILITATE 2015-2023 
 

  Şcoalaă noastr ă caut ă solu iiă careă s ă ofereă posibilitateaă deă aă finan aă activit ileă deă
dezvoltare. 

  Propunerileăpubliceăvorăurm riăcorela iaădintreăresurseleădisponibileăposibilădeămobilizatăşiă
obiectivele propuse a fi realizate. 

  Politicileăpropuseăpentruăfinan areădinăfonduriăextrabugetareăsuntăclarădefinite,ăevaluateăşiă
stabilite pe elemente deăfundamentareăcerte,ăsolide,ăpredictibileăşiărealiste. 

INDICATOR 

Ex
ec
u
ie
ă

pr
el
im
in
ar

ă2
01
5 

P
ro

p
u

n
e
ri

 2
0

1
6

 

Es
tim

riă
20
17

 

Es
tim

riă
20
18

 

Es
tim

riă
20
19

 

TOTALăCHELTUIELIă(SEC IUNEAăDEZVOLTAREă+ă
SEC IUNEAăFUNC IONARE) 3.048 3.152 3.270 3.399 3.539 

Total cheltuieli 3.048 3.152 3.270 3.399 3.539 

CHELTUIELI CURENTE 3.048 3.152 3.270 3.399 3.539 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.299 2.377 2.467 2.564 2.669 

Cheltuieliăsalarialeăînăbani 1.903 1.968 2.041 2.122 2.211 

Salariiădeăbaz  1.720 1.778 1.844 1.918 1.998 

Fondăaferentăpl iăcuăora 175 181 188 195 203 

Alteădrepturiăsalarialeăînăbani - - - - - 

Contribu ii 387 400 416 432 448 

Contribu iiădeăasigur riăsocialeădeăstat 262 271 281 292 304 

Contribu iiădeăasigur riădeăsomaj 10 10 11 11 11 

Contribu ii de asigur riăsocialeădeăs n tate 93 96 100 104 108 

Contribu ii de asigur ri pentru accidente de munc  i 

boli profesionale 
4 4 4 4 4 

Contribu ii pentru concedii i indemniza ii 18 19 20 21 21 

TITLULăIIăBUNURIă IăSERVICII 749 775 803 835 870 

Bunuri i servicii 544 563 583 606 632 

Furnituri de birou 8 8 8 9 9 

Materiale pentru cur enie 30 31 32 33 35 

Înc lzit, iluminat i for  motric  348 360 373 388 404 

Ap , canal i salubritate 80 83 86 89 93 

Po ta, telecomunica ii, radio, tv, internet 4 4 4 4 5 

Alte bunuri i servicii pentru între inere i func ionare 74 77 80 83 86 

Repara ii curente 204 211 219 228 237 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 1 1 1 1 1 

Alte obiecte de inventar 1 1 1 1 1 

Deplas ri,ădeta ri,ătransfer ri - - - - - 

CHELTUIELI DE CAPITAL 

Repara iiăcapita

- - - - - 

*ăcheltuilelileăsuntăexprimateăînămiiălei 
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*ăcheltuilelileăsuntăexprimateăînămiiălei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INDICATOR 
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riă
20
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tim

riă
20
16
8 

Es
tim

riă
20
19

 

TOTALăCHELTUIELIă(SEC IUNEAăDEZVOLTAREă+ă
SEC IUNEAăFUNC IONARE) 

2

00 

2

07 

2

14 

2

23 

23

2 

Total cheltuieli 1 2 2 2 22

CHELTUIELI CURENTE 1 2 2 2 22

TITLULăIIăBUNURIă IăSERVICII 1 2 2 2 22

Bunuriă iăservicii 6 6 6 6 71 

Furnituri de birou 8 8 9 9 9 

Materialeăpentruăcur enie 2 2 2 2 23 

Carburan iă iălubrifian i 4 4 4 4 5 

Po t ,ătelecomunica ii,ăradio,ătv,ăinternet 7 7 8 8 8 

Alteăbunuriă iăserviciiăpentruăîntre inereă iăfunc ionare 2 2 2 2 26 

Repara iiăcurente 2 2 2 2 25 

Hran  9 1 1 1 11

Hran ăpentruăoameni 9 1 1 1 11

Bunuri de natura obiectelor de inventar 8 8 9 9 9 

Alte obiecte de inventar 8 8 9 9 9 

C r i,ăpublica iiă iămaterialeădocumentare 5 5 5 6 6 

Total cheltuieli 5 5 5 6 6 

CHELTUIELI DE CAPITAL 5 5 5 6 6 

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 5 5 5 6 6 

Active fixe 5 5 5 6 6 
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 Bugetul de stat   
Unitate Sursa Subsursa CF CE Total Buget 2020 Est imari 2021 Est imari 2022 Est imari 2023

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.01 10.01.01 168339 193590 202007 218841

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.01 10.01.06 8680 9982 10416 11284

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.01 10.01.11 12070 13881 14484 15691

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.03.01 10.01.17 10389 11947 12467 13506

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.01 10.01.30 2000 2300 2400 2600

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.03.01 10.02.06 5800 6670 6960 7540

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.01 10.03.07 3801 4371 4561 4941

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.02 10.01.01 268326 308575 321991 348824

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.02 10.01.06 16569 19054 19883 21540

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.02 10.01.11 11393 13102 13672 14811

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.03.02 10.01.17 11530 13260 13836 14989

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.03.02 10.02.06 8700 10005 10440 11310

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.03.02 10.03.07 6179 7106 7415 8033

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.01 10.01.01 723917 832505 868700 941092

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.01 10.01.06 24298 27943 29158 31587

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.01 10.01.11 56176 64602 67411 73029

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.01 10.01.11 81894 94178 98273 106462

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.01 10.01.17 33309 38305 39971 43302

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.01 10.01.30 7885 9068 9462 10251

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.01 10.02.06 15950 18343 19140 20735

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.01 10.03.07 16113 18530 19336 20947

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.01 10.03.08 1665 1915 1998 2165

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.02 10.01.01 2112438 2429304 2534926 2746169

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.02 10.01.06 95000 109250 114000 123500

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.02 10.01.11 296000 340400 355200 384800

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 10.01.11 11972 13768 14366 15564

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 10.01.17 114700 131905 137640 149110

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.02 10.01.30 22308 25654 26770 29000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 10.02.06 82650 95048 99180 107445

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.02 10.03.07 65000 74750 78000 84500

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 20.13.00 725 834 870 943

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 57.02.02 93000 106950 111600 120900

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 59.01.00 60000 69000 72000 78000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 59.40.00 27912 32099 33494 36286

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.02 65.01.00 129948 149440 155938 168932

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.03 10.01.01 550000 632500 660000 715000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.03 10.01.06 40000 46000 48000 52000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.03 10.01.11 340000 391000 408000 442000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.03 10.01.11 3513 4040 4216 4567

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.03 10.01.17 29300 33695 35160 38090

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.03 10.01.30 10000 11500 12000 13000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.04.03 10.03.07 20000 23000 24000 26000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.04.03 59.01.00 300000 345000 360000 390000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.05.00 10.01.01 80000 92000 96000 104000

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.05.00 10.01.06 6000 6900 7200 7800

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.05.00 10.01.11 240500 276575 288600 312650

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.05.00 10.01.11 2050 2358 2460 2665

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.05.00 10.01.17 8000 9200 9600 10400

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Cost standard 65.05.00 10.03.07 1000 1150 1200 1300

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Salarii special 65.07.04 10.01.01 203600 234140 244320 264680

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Salarii special 65.07.04 10.01.06 14515 16692 17418 18870

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Salarii special 65.07.04 10.01.11 21689 24942 26027 28196

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.07.04 10.01.17 1484 1707 1781 1929

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Alte sume 65.07.04 10.02.06 5800 6670 6960 7540

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia A Salarii special 65.07.04 10.03.07 7885 9068 9462 10251

total 6491972 7465768 7790366 8439564
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BUGETUL LOCAL LEI

Denumirea indicatorului bugetar BUGET 2020 ESTIMARI 2021 ESTIMARI 2022 ESTIMARI 2023

Total  cheltuieli 1842000 2118300 2541960 3304548

1 CHELTUIELI CURENTE 1772000 2037800 2445360 3178968

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 217600 250240 300288 390374

10,01 Cheltuieli salariale in bani 217600 X X X

10.01.01 Salarii de baza 179924 X X X

10.01.15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 14800 X X X

10.01.17 Indemnizatie de hrana 18600 X X X

10,03 Contributii 4276 X X X

10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 4276 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1365600 1570440 1884528 2449886

20,01 Bunuri si servicii 891100 X X X

20.01.01 Furnituri de birou 15500 X X X

20.01.02 Materiale pentru curatenie 44000 X X X

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 403000 X X X

20.01.04 Apa, canal si salubritate 119100 X X X

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 4000 X X X

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 10000 X X X

20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 51680 X X X

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 243820 X X X

20,02 Reparatii curente 243000 X X X

20,04 Medicamente si materiale sanitare 99000 X X X

20.04.01 Medicamente 1000 X X X

20.04.02 Materiale sanitare 98000 X X X

20,05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 112500 X X X

20.05.30 Alte obiecte de inventar 112500 X X X

20,3 Alte cheltuieli 20000 X X X

20.30.03 Prime de asigurare non-viata 20000 X X X

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 169800 195270 234324 304621

57,02 Ajutoare sociale 169800 X X X

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar 169800 X X X

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 19000 21850 26220 34086

59,01 Burse 19000 X X X

Total  cheltuieli 70000 0,00 0,00 0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70000 0,00 0,00 0,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 70000 0,00 0,00 0,00

71,01 Active fixe 70000 X X X

Indicator 
bugetar
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ACTIVITATE AUTOFINANTATA LEI

BUGET 2021 ESTIMARI 2021 ESTIMARI 2022 ESTIMARI 2023

Total  cheltuieli 739250 838638 964433 1109098

1 CHELTUIELI CURENTE 729250 838638 964433 1109098

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 450000 517500 595125 684394

10,01 Cheltuieli salariale in bani 437100 X X X

10.01.01 Salarii de baza 116100 X X X

10.01.06 Alte sporuri 4000 X X X

10.01.11 fond aferent platii cu ora 300000 X X X

10.01.17 Indemnizatie de hrana 12000 X X X

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani 5000 X X X

10,02 Cheltuieli salariale in natura 2900 X X X

10.02.06 Tichete de vacanta 2900 X X X

10,03 Contributii 10000 X X X

10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca 10000 X X X

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 279250 321138 369308 424704

20,01 Bunuri si servicii 87750 X X X

20.01.01 Furnituri de birou 10000 X X X

20.01.02 Materiale pentru curatenie 8000 X X X

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 7500 X X X

20.01.07 Transport 2000 X X X

20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4000 X X X

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 56250 X X X

20,02 Reparatii curente 42000 X X X

20,03 Hrana 97000 X X X

20.03.01 Hrana pentru oameni 97000 X X X

20,04 Medicamente si materiale sanitare 7000 X X X

20.04.01 Medicamente 4000 X X X

20.04.02 Materiale sanitare 3000 X X X

20,05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 37500 X X X

20.05.30 Alte obiecte de inventar 37500 X X X

20,09 Materiale de laborator 2000 X X X

20,11 Carti, publicatii si materiale documentare 1000 X X X

20,13 Pregatire profesionala 2000 X X X

20,14 Protectia muncii 1000 X X X

20,3 Alte cheltuieli 2000 X X X

20.30.01 Reclama si publicitate 2000 X X X

Total  cheltuieli 10000 0 0 0

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10000 0 0 0

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10000 0 0 0

71,01 Active fixe 10000 X X X

71.01.30 Alte active fixe 10000 X X X

Indicator 
bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

 



LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAIăEMINESCU”ăSLOBOZIAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 
 

PLANULăDEăAC IUNEăALăŞCOLII 2015- 2025 
 

  109 

Informa iiăprivindăefectiveleădeăeleviălaă14.09.2020 

 

 

Nr. 
Crt. 

Nivel Filier  Profil / Domeniu 
Specializare / 

Calificare 
profesional  

Clasa 
Num ră
clase 

Num ră
elevi 

1. 

Pre colar    

Mic  1 9 
2. Mijlocie 1 13 
3. Mare 1 17 

4. 

Primar    

Preg tit
oare 

1 20 

5. a II-a 1 23 
6. a III-a 1 15 
7. a IV-a 1 20 

8. 

Gimnazial    

a V-a 1 19 
9. a VI-a 1 20 
10. a VII-a 2 35 
11. a VIII-a 1 14 

12. 
Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie 

a-IX-a 1 30 

13. Tehnic/Mecanic  
Tehnician 

transporturi 
a-IX-a 1 30 

14. 

Liceal Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie 

a-X-a 1 28 

15. Tehnic/Electric 
Tehnician 
electrician 

electronist auto 
a-X-a 1 23 

16. 
Liceal 

Tehnologic  
Servicii/Turism şi 

alimenta ie  
Tehnician în 
gastronomie 

a-XI-a 1 30 

17. Tehnic/Mecanic  
Tehnician 

transporturi 
a-XI-a 1 15 

18. 

Liceal 
Tehnologic  

Servicii/Turism şi 
alimenta ie  

Tehnician în 
gastronomie 

a-XII-a 1 25 

19. 
Resurse naturale şi 
protec ia mediului / 
Protec ia mediului 

Tehnician ecolog 
şi protec ia 

calit ii mediului 
a-XII-a 1 19 

20. Tehnic/Electric 
Tehnicianăînă

instala ii electrice 
a-XII-a 1 12 

21. 
Liceal  

Frecven ă
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 33 

22. 

Liceal  
Frecven ă
redus -inv. 

special 
integrat 

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-IX-a 1 11 

23. 
Liceal  

Frecven ă
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-X-a 1 33 

24. 

Liceal  
Frecven ă
redus -inv. 

special 
integrat 

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-XI-a 3 76 

25. 
Liceal  

Frecven ă
redus  

Teoretic  Real Ştiin e ale naturii a-XII-a 3 94 

26. 
Înv mântă
profesional 

 
Turism şi alimenta ie 

Osp tară(chelner)ă
vânz torăînăunit iă a-IX-a 1 30 
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Nr. 
Crt. 

Nivel Filier  Profil / Domeniu 
Specializare / 

Calificare 
profesional  

Clasa 
Num ră
clase 

Num ră
elevi 

de alimentatie 

27. Electric 
Electrician 

exploatareăjoas ă
tensiune 

a-IX-a 1 28 

28. Turism şi alimenta ie Buc tar a-IX-a 1 20 

29. Mecanic  Mecanic auto a-IX-a 1 30 

30. Electric  

Electrician 
între inereă iă
repara iiă
aparatur  

electrocasnic  

a-X-a 1 17 

31. Mecanic  Mecanic auto a-X-a 2 53 

32. Turism şi alimenta ie 
Osp tară(chelner)ă
vânz torăînăunit i 

de alimentatie 
a-X-a 1 26 

33. Industrieăalimentar  
Brutar (patiser) 

preparator 
produseăf inoase 

a-X-a 1 17 

34. Turism şi alimenta ie 
Osp tară(chelner)ă
vânz torăînăunit iă
deăalimenta ie 

a-XI-a 1 24 

35. Mecanic  Mecanic auto a-XI-a 1 33 

36. 

Înv ț mântă
postliceal 

coala 
postliceal  

S n tateă iăasisten ă
pedagogic  

Asistent medical 
generalist - buget 

Anul I 1 28 

37. 
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical 
generalist - tax  

Anul I 1 16 

38. 
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical 
generalist - buget 

Anul II 1 23 

39. 
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical 
generalist - tax  

Anul II 1 17 

40. 
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical 
generalist - buget 

Anul III 1 23 

41. 
S n tateă iăasisten ă

pedagogic  
Asistent medical 
generalist - tax  

Anul III 1 35 

 

 

DATE TEHNICE CL DIRE, ALEEA CHIMIEI, NR. 9 

Suprafa a terenului este de 16558,23 mp, seăafl ăîn intravilanul Municipiului Slobozia. 

Corp A INTERNAT ŞCOLAR  P+4E 

Arieăconstruit  Ac=1345 mp 

Arieădesf şurat ătotal  Ad=7750 mp (5 nivele) 

În l ime nivel h=3,5 m şi 3,2 m 

Corp B LICEU P + 2E + corpădeălegatur  parter 

Arieăconstruit  Ac=1015 mp+185 mp 

Arieădesf şurat ătotal  Ad=3045 mp+185 mp  
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În l ime nivel h=3,5 m  

Corp C ATELIERE ŞCOAL  + S LIăDEăCLAS   P+1 

Arieăconstruit  Ac=850 mp 

Arieădesf şurat ătotal  Ad=2700 mp  

În l ime nivel h=3,5 m  

Corp D SALA DE SPORT (parter) şi anexe P+1 

Arie construit  Ac=625 mp 

Arieădesf şurat ătotal  Ad=710 mp  

În l ime nivel h=2,5m şi 7 m 
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IV. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

4.1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE 

CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI 

 

 Înă elaborareaă planuluiă auă fostă consultateă cadreleă didacticeă înă vedereaă stabiliriiă priorit iloră

strategiceă şiă aă obiectiveloră int ă careă ară trebuiă urm riteă pentruă realizareaă misiuniiă peă careă

şcoalaă şi-a asumat-o;ă comunitateaă p rin iloră dină claseleă terminaleă şiă deă începută deă cicluă

pentruăaădeterminaăaştept rileăacestoraădeă laăunitateaăşcolar ăşiămodulă înăcareăacesteaăauă

fostăatinseăprecumăşiăăparteneriiăşcoliiăpentruăstabilireaăplanuluiăcomunădeăac iuneăînăvedereaă

dobândiriiăcompeten elorăcheieădeăc treăeleviăşiăaănevoilorădeăcompeten eălaănivelălocal 

 Pentru elaborarea  PAS s-au realizată întâlniriăcuămembriiăConsiliuluiădeăAdministra ieăşiăşefiiă

deă ariiă curriculareă pentruă stabilireaă echipeloră deă lucruă şiă dezbatereaă planului;ă consult riă cuă

serviciulăsecretariatăşiăcontabilitate,ăschimburiădeăexperien ,ăconsult riăcuăA.J.O.F.M., agen iă

economici.  

 Planulăopera ionalăvaăfiămonitorizatădeăc treăoăechip ăformat ădinăcadreleădidactice,ăcareăşi-au 

adusă contribu iaă laă realizareaă lui.ă Seă vaă realizaă oă evaluareă semestrial ă laă nivelulă fiec reiă

comisii, careă vaă prezentaă concluziileă într-un raport scris. Responsabilul C.E.A.C. este 

responsabilăcuămonitorizareaăoperativ . 

 Planulădeăac iuneăalăşcoliiăvaăfiămonitorizatădeădirector,ăcareăareăsarcina de a interveni ori de 

câteă oriă esteă necesară pentruă ameliorareaă rezultateloră ob inuteă şiă stabilireaă direc iiloră deă

ac iuneă viitoare,ă concluziileă desprinseă fiindă analizateă şiă înă Consiliulă profesorală deă laă fineleă

semestrului. 

 

4.2. ORGANIȘAREAăACTIVIT ILORăDEăMONITORIȘARE,ăEVALUAREăŞIăACTUALIȘAREă
A PLANULUI 

 

 Reactualizareaă Planuluiă deă Ac iuneă ală coliiă aă fostă realizat ă deă oă comisieă desemnat ă prină

deciziaăConsiliuluiădeăadministra ie.ăS-aărealizatărevizuireaăinforma iilorăreferitoareălaămediulăintern iăs-

aăactualizată iămediulăextern,ădup ăP.L.A.I.. 

Înă dataă deă 21.08.2014 aă fostă realizat ă evaluareaă extern ă ARACIPă laă cerereaă unit iiă

noastre pentru autorizare provizorie pe domeniul Electric, înv mântă profesională deă 3ă ani,  

calificareaăprofesional ă  ”Electrician de între inereă iă repara iiăaparatur ăelectrocanic ” iă filieraă

voca ional ,ăprofilăsportiv,ăspecializarea ,,Instructor sportiv – handbal. 

Înă timpulă evalu riiă aă fostă realizat ă verificareaă îndepliniriiă cerin eloră dină Standardeleă deă

autorizare/acreditare/evaluareă periodic ă aprobateă prină HGă nr.ă 21/2007ă pentruă aprobareaă
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Standardeloră deă autorizareă deă func ionareă provizorieă aă unit iloră deă înv mântă preuniversitar,ă

precumă iă aă Standardeloră deă acreditareă iă deă evaluareă periodic ă aă unit iloră deă înv mântă

preuniversitar.ăÎnăurmaăevalu riiăs-aăconstatatăc ănuăexist ădescriptoriăneîndeplini i. 

Înă dataă deă 31.10.2014ă a fostă realizat ,ă laă cerereaă unit iiă noastre,ă evaluareaă extern ă

ARACIP înăvedereaăacredit riiăpentruănivelulădeăînv mântăliceal,ăprofilăservicii,ădomeniulăturismă

iă alimenta ie,ă calificareaă profesional ă tehniciană înă gastronomie.ă Aă fostă verificat ă respectarea 

cerin eloră dină standardeleă deă autorizare/acreditare/evaluareă periodic ă aprobateă prină H.G.ă nr.ă

21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare,ă deă func ionareă provizorieă aă unt iloră deă

înv mântă preuniversitar,ă precumă iă aă Standardeloră deă acreditareă iă deă evaluareă periodic ă aă

unit ilorădeăînv mântăpreuniversitar.ăNuăs-auăconstatatădescriptoriădeăcalitateăneîndeplini i. 

Înă perioadaă 10-11.11.2016ă aă fostă realizat ,ă evaluareaă extern ă periodic ă ARACIPă înă

vederea atest riiă niveluluiă calit iiă serviciiloră educa ionaleă oferiteă deă unitateaă deă înv mânt 

pentru nivelurile deăînv mântăliceal iăprofesional.  

Înă timpulă evalu riiă aă fostă realizat ă verificareaă îndepliniriiă cerin eloră dină Standardeleă deă

autorizare/acreditare/evaluareăperiodic ăaprobateăprinăH.G. nr.ă21/2007ă iăH.G. nr. 1534/2008. 

Înăurmaăevalu riiăs-a stabilit nivelul de realizare a celor 43 de indicatori. 

 Înăanulă colară2017-2018,ăînăperioada 7-8 iunieăaăfostărealizat ăevaluareaăextern ăARACIP:ă 

 înăvedereaăautoriz riiăfunc ion riiăpentru:ă 

- clasa a IX-a,ă înv mântă liceal,ă DomeniulăMecanic ,ă Calificareaă profesional :ă Tehniciană

transporturi;   

- clasa a IX-a,ă înv mântă liceal,ă Domeniulă Electric,ă Calificareaă profesional :ă Tehniciană

electrician electronist auto 

- anulă I,ă înv mântă postliceal,ă coal  deămai tri,ă Domeniulă Mecanic ă (Maistruămecanic)ă

/DomeniulăElectrică(Maistruăelectromecanicăaparateădeăm sur ăşiăautomatiz ri) 

 înăvedereaăacredit riiăpentruăînv mântăprofesionalădeăstatăcuădurataădeă3ăani,ăDomeniulă

Electric,ă Calificareaă profesional :ă Electriciană deă între inereă iă repara iiă aparatur ă

electrocanic . 

 Înăurmaăevalu riiăexterneăs-aăstabilită îndeplinireaăstandardelorăminimaleăcorespunz toareă

celoră43ăădeăindicatoriăspecifica i. 

 Cuăanulă colară2020-2021 prin H.C.L. nr. 14/30.01.2020 reorganizareaăre eleiă colareăaă

condusă laă fuzionareaă prină absorb ieă aă coliiă Gimnazialeă ”Gheorgheă Laz r”ă deă c treă Liceul 

Tehnologică”MihaiăEminescu”, iar înălunaăiulieăaăfostărealizat ăevaluareaăonlineăARACIP,ă înăurmaă

c reiaăaăfostăemisăOMEC nr. 4761/27.07.2020, careăprecizeaz ăacestălucru. 
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V. GLOSAR 

 

AEL   – ProgramulăAsistentăEduca ionalăpentruăLiceu 

AJOFM  – Agen iaăJude ean ăpentruăOcupareaăFor eiădeăMunc  

ANPCDEFP  – Agen iaă Na ional ă pentruă Programeă Comunitareă înă Domeniulă Educa ieiă şiă
Form riiăProfesionale 

CCD   – Casa Corpului Didactic 

CDL   – curriculumăînădezvoltareălocal  

CDŞ   – curriculumălaădeciziaăşcolii 

CEAC  – Comisiaăpentruăevaluareaăşiăasigurareaăcalit ii  

CES   – Cerin eăeduca ionaleăspeciale 

CJAP  – CentrulăJude eanădeăAsisten ăPsihopedagogic  

CNP   – ComisiaăNa ional ădeăPrognoz  

FEFP  – Furnizoriădeăeduca ieăşiăformareăprofesional   

FPC   – Formareăprofesional ăcontinu  

IMM   – Întreprinderiămiciăşiămijlocii 

INCSMPS  – InstitutulăNa ionalădeăCercetareăŞtiin ific ăînăDomeniulăMunciiăşiăProtec ieiăSociale 

INS   – InstitutulăNa ionalădeăStatistic  

ISJ   – InspectoratulăŞcolarăJude ean 

ÎPTă(TVET)  – Înv mântăprofesionalăşiătehnică 

MENC   – MinisterulăEduca ieiăNa ionale iăCercet riiă tiin ifice  

ONG   – Organiza ieăNonguvernamental  

PLAI   – PlanulăLocalădeăAc iuneăpentruăÎnv mântulăprofesionalăşiătehnic 

PESTE  – Politic, Economic, Social, Tehnologic, Economic 

POR   – ProgramulăăOpera ionalăRegional 

PRAI  – PlanulăRegionalădeăAc iuneăpentruăÎnv mântulăprofesionalăşiătehnică 

POS CCE  – ProgramulăOpera ionalăSectorialăCreştereaăCompetitivit iiăEconomice 

POS DRU  – ProgramulăOpera ionalăSectorialăpentruăDezvoltareaăResurselorăUmaneă 

SAM   – ŞcoalaădeăArteăşiăMeseriiă 
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SMC   – SistemădeăManagementăalăCalit iiă 

SPP   – StandardeădeăPreg tireăProfesional   

SWOT  – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities 

(Oportunit i),ăThreatsă(Amenin ri)ăă 
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VI. ANEXE 

ANEXA 1. 

POPULA IAăăREGIUNIIăSUDăMUNTENIAă IăAăJUDE ULUIă 

Distribuțiaăpopulațieiăpeămediiădeărezidenț  

la 1 IULIE 2019 

 
Total 

Urban 
Urban 

Rural 
Rural 

(nr. pers.) % % 

România 22154572 10811431 48,80 11343141 51,20 

Regiunea Sud 
Muntenia 

3175826 1549803 48,80 1626023 51,20 

Sursa: INS 2019 

 

Distribuțiaăpopulațieiădup ădomiciliuă 
la 1 ianuarie 2020 

 
Total 

Urban 
Urban 

Rural 
Rural 

(nr. pers.) % % 

Județulă
Ialomi a 

285100 136006 47,70 149094 52,30 

Sursa: INS 2020 

 

Structuraăpeăgrupeădeăvârst  laănivelulăJude ului 

JudețulăIalomi a 

Vârsta Populația 

0-14 ani 16,06% 

15-19 ani 5,77% 

20-24 ani 5,92% 

25-29 ani 7,56% 

30-64 ani 48,35% 

peste 65 ani 16,34% 

Sursa: INS 2019  

 

 

 

 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA 

PLAN DE AC IUNE AL COLII  

117 

 

 

Structura pe sexe/mediuădeărezidenț  

 Total masculin Urban Rural 

Regiunea Sud -Muntenia 1472172 563674 908498 

JudețulăIalomi a 142834 66773 76061 

INS 2017 

 Total feminin Urban Rural 

Regiunea Sud -Muntenia 1530066 616136 913930 

JudețulăIalomi a 147864 71275 76589 

INS 2017 

 

ANEXA 2. 

 

EVOLU IAăPREVIZIONAT ăAăABSOLVEN ILORăDEăCLASAăAăVIIIă–A 

Jude ,ăLocalitate 
ANUL 

2009 2010 2011 2012 2013 

Jude ulăIalomi a 3015 3079 3492 2995  

Localitatea Slobozia      

                        Sursa: ISJ 
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ANEXA 3. 

ELEVIăŞCOLARIZA IăÎNăUNITATEAăDEăÎNV MÂNT 

Criteriul 
ANULă COLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Totalăpopula ieăşcolar ,ădinăcare: 548 546 597 815 851 

     - pe sexe 
                                    masculin 321 328 359 409 403 

                                          feminin 227 218 238 406 448 

  - dup ămediulădeă
reziden ăală

elevilor  

dinălocalitateaăundeăesteăsituat ăşcoala 195 179 146 348 324 

Total din alteălocalit i 353 367 451 467 527 

Total din urban 195 - 34 - - 

Total din  rural 353 367 417 467 527 

total  liceu tehnologic, din care: 283 238 258 246 215 

    - pe sexe 
masculin 160 139 147 145 118 

                                             feminin 123 99 111 101 97 

  - dup ămediulădeă
reziden ăală

elevilor  

dinălocalitateaăundeăesteăsituat ăşcoala 79 55 47 61 47 

Totalădinăalteălocalit i 204 183 211 185 168 

Total din urban 79 - 11 - - 

Total din  rural 204 183 200 185 168 

totalăînăcl.ăIX,ăXăşiăXIăînv ț mântăprofesional,ădinăcare: 168 215 208 171 221 

    - pe sexe 
masculin 122 157 161 146 170 

                                            feminin 46 58 47 25 51 

  - dup ămediulădeă
reziden ăală

elevilor  

dinălocalitateaăundeăesteăsituat ăşcoala 45 62 45 35 45 

Totalădinăalteălocalit i 123 153 163 136 176 

Total din urban 45 - 7 - - 

Total din  rural 123 153 156 136 176 

totalăînăînv mântulăseral,ădinăcare: 20 18 12 0 21 

    - pe sexe 
masculin 7 6 2 0 21 

                                           feminin 13 12 10 0 0 

  - dup ămediulădeă
reziden ăală

elevilor  

dinălocalitateaăundeăesteăsituat ăşcoala 14 12 4 0 16 

Totalădinăalteălocalit i 6 6 8 0 5 

Total din urban 14 - 3 0 - 

Total din  rural 6 6 5 0 5 

totalăînăînv mântulăfrecven  redus ,ădinăcare: 77 75 119 163 232 

    - pe sexe 
masculin 32 26 49 57 66 

                                           feminin 45 49 70 106 166 

  - dup ămediulădeă
reziden ăală

elevilor  

dinălocalitateaăundeăesteăsituat ăşcoala 57 50 47 98 120 

Total dinăalteălocalit i 20 25 72 65 112 

Total din urban 57 - 16 - - 

Total din  rural 20 25 56 65 112 

totalăînăînv mântulăpostliceal,ădinăcare: - - - 235 163 

    - pe sexe 
masculin - - - 61 28 

                                           feminin - - - 174 135 

  - dup ămediulădeă
reziden ăală

elevilor  

dinălocalitateaăundeăesteăsituat ăşcoala - - - 154 96 

Totalădinăalteălocalit i - - - 81 67 

Total din urban - - - - - 

Total din  rural - - - 81 67 
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ANEXA 4. 

PIERDERIăCOHORT  

Criteriul 
ANULă COLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Înscri iătotalăliceu 548 549 597 815 851 

ÎnscrişiăînăclăăIXă- XII Liceu tehnologic 283 238 258 246 215 

Absolven iăliceuătehnologic 243 212 220 211 188 

ÎnscrişiăînăclăăIXă- XIăînv ț mântăprofesional 168 215 208 171 221 

Absolven iăăînv ț mântăprofesional 136 185 173 146 201 

ÎnscrişiăînăclăăIXă- XIIIăLiceuăfrecvenț ăredus  77 75 119 163 232 

Absolven iăliceuăfrecventaăredusa 56 64 80 121 205 

ÎnscrişiăLiceuăseral 20 18 12 - 21 

Absolven iăliceuăseral 14 12 10 - 20 

ÎnscrişiăînăanăI-IIIăînv ț mântăpostliceal - - - 235 163 

Absolven iăăînv ț mântăpostliceal - - - 196 146 

TOTAL PIERDERI IN LICEU TEHNOLOGIC 40 26 38 35 27 

% PIERDERI IN LICEU TEHNOLOGIC 14,13 10,93 14,72 14,23 12,56 

TOTALăPIERDERIăÎNăÎNV MÂNTă
PROFESIONAL 

32 30 35 25 20 

șăPIERDERIăINăÎNV MÂNTă
PROFESIONAL 

19,04 13,96 16,82 14,62 9,05 

TOTAL PIERDERI IN LICEU FRECVENTA 
REDUSA 

21 11 39 42 27 

% PIERDERI IN LICEU FRECVENTA 
REDUSA 

27,27 14,67 32,77 25,77 11,64 

TOTAL PIERDERI IN LICEU SERAL 6 6 2 - 1 

% PIERDERI IN LICEU SERAL 30 33,34 16,66 - 4,76 

TOTALăPIERDERIăÎNăÎNV MÂNTă
POSTLICEAL 

- - - 39 17 

șăPIERDERIăÎNăÎNV MÂNTăPOSTLICEAL - - - 16,6 10,43 

TOTAL PIERDERI IN LICEU 99 73 114 141 92 

% TOTAL PIERDERI IN LICEU  18,06 13,30 19,09 17,3 10,81 
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ANEXA 5. 
 

CAUZELEăPIERDERILORăÎNREGISTRATEăPEăRUTAăDEăPROFESIONALIZAREăDIRECT  LA SFÂRŞITULă
ANULUI 2019-2020 

 

Criteriul 
Total pierderi* 

(nr. elevi) 
Cauze 

Pierderi pe cauze  
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
profilul servicii 7 

abandonăşcolar 0 

repeten ie 0 

transferăînăalt ăunitateădeăînv mânt 4 

(alteăsitua ii)**AMANAREăăMEDICALAă 3 

 

Criteriul 
Total pierderi* 

(nr. elevi) 
Cauze Pierderi pe cauze  

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
profilul resurse 2 

abandonăşcolar 0 

repeten ie 0 

transferăînăalt ăunitateădeăînv mânt 0 

(alteăsitua ii)**AMANAREăăMEDICALAă 2 

 

Criteriul 
Total pierderi* (nr. 

elevi) 
Cauze Pierderi pe cauze  

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU TEHNOLOGIC, 
profilul tehnologic 18 

abandonăşcolar 0 

repeten ie 2 

transferăînăalt ăunitateădeăînv mânt 7 

(alteăsitua ii)**AMANAREăăMEDICALAă 9 

 

Criteriul 
Total pierderi* (nr. 

elevi) 
Cauze Pierderi pe cauze  

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU 
TEHNOLOGIC, 
formaăfrecvenț ă
redus  

27 

abandonăşcolar 9 

repeten ie 3 

transferăînăalt ăunitateădeăînv mânt 2 

(alteăsitua ii)**AMANAREăăMEDICALAă
28 

 

Criteriul 
Total pierderi* (nr. 

elevi) 
Cauze Pierderi pe cauze      

(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI 
IN LICEU 
TEHNOLOGIC, 
înv ț mântă
profesional 

20 

abandonăşcolar 0 

repeten ie 20 

transferăînăalt ăunitateădeăînv mânt 0 

(alteăsitua ii)**AMANAREăăMEDICALAă 
0 

 

Criteriul 
Total pierderi* 

(nr. elevi) 
Cauze 

Pierderi pe cauze      
(nr. elevi) 

TOTAL PIERDERI IN 
LICEU 
TEHNOLOGIC, 
înv ț mântă
postliceal 

17 

abandonăşcolar 0 

repeten ie 4 

transferăînăalt ăunitateădeăînv mânt 0 

(alteăsitua ii)**AMANAREăăMEDICALAă 
13 
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ANEXA 6. 
 

Rataădeăpromovareăînv ț mântăprofesional 
Domeniulădeăformareăprofesional : electric,ămecanic,ăalimentație,ăind.ătextil ă iăpiel rie 

 

CLASA CRITERIUL 

ANă COLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  80 75,76 69,81 79,03 88,97 

masculin 72,58 75 71,42 78,85 91,01 

feminin 96,42 78,95 50 80 84,21 

urban* 90 84,62 28,57 53,85 86,66 

rural* 77,14 72,61 76,08 85,71 89,69 

a X-a 

Totalăşcoal  90 93,75 84,81 85 93,33 

masculin 93,10 98 88,88 100 96 

feminin 81,81 86,67 68,75 75 80 

urban* 93,33 95,66 79,16 80 81,81 

rural* 88 92,99 87,27 100 95,91 

a XI-a 

Totalăşcoal  73,68 97,23 90,78 91,3 94,11 

masculin 80,64 100 93,87 91,38 93,54 

feminin 42,85 88,89 85,18 90,91 100 

urban* 50 92,31 89,09 94,12 100 

rural* 82,14 100 95,23 90,38 93,33 

 
 
 

Rataădeăpromovareăînv ț mântăprofesională 
Domeniul: Electric 

 

Clasa 
 

Criteriul 
 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  70 63,64 60 0 89,47 

masculin 67,85 62,07 61,90 0 89,47 

feminin 100 75 50 0 0 

 urban* 80 80 40 0 60 

rural* 68 60,72 65 0 100 

a X-a 

Totalăşcoal  95,65 90,91 90 94,12 - 

masculin 95,65 95 94,11 100 - 

feminin - 50 66,66 75 - 

 urban* 90 100 80 80 - 

rural* 100 88,89 93,33 100 - 

a XI-a 

Totalăşcoal  - 100 90 94,44 100 

masculin - 100 89,47 93,75 100 

feminin - --- 100 100 100 

 urban* - 100 100 100 100 

rural* - 100 87,50 93,33 100 
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Rataădeăpromovareăînv ț mântăprofesională 

Domeniul:ăMecanic  

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  86,20 78,13 78,57 75,76 91,37 

masculin 86,20 78,13 78,57 75,76 91,37 

feminin - - - 0 0 

 urban* 100 74,08 - 62,5 93,33 

rural* 84,61 100 84,61 80 90,69 

a X-a 

Totalăşcoal  - 100 93,10 78,26 100 

masculin - 100 93,10 78,26 100 

feminin - - - 0 100 

 urban* - 100 100 0 100 

rural* - 100 91,66 78,26 100 

a XI-a  

Totalăşcoal  86,36 - 93,54 92,86 88,88 

masculin 86,36 - 93,54 92,86 88,88 

feminin 0 - - 0 0 

 urban* 0 - 83,33 100 0 

rural* 95 - 96 91,67 88,88 

 
 
 

Rataădeăpromovareăînv ț mântăprofesional 
Domeniul: Turismă iăalimentație 

  

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  - 85,30 - 82,76 92,85 

masculin - 89,48 - 84,21 100 

feminin - 80 - 80 86,36 

 urban* - 81,25 - 40 100 

rural* - 88,89 - 91,67 92,30 

a X-a 

Totalăşcoal  - - 73,33 - 85,18 

masculin - - 76,47 - 88,23 

feminin - - 69,23 - 80 

 urban* - - 71,42 - 60  

rural* - - 75 - 90,90 

a XI- a 

Totalăşcoal  56,25 - - 86,96 - 

masculin 66,67 - - 85,71 - 

feminin 42,86 - - 88,89 - 

 urban* 62,50 - - 90 - 

rural* 50 - - 84,62 - 
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Rataădeăpromovareăînv ț mântăprofesională 

Domeniul:ăIndustrieătextil ă iăpiel rie 

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  83,87 - - - - 

masculin 20 - - - - 

feminin 96,15 - - - - 

 urban* 91,67 - - - - 

rural* 78,95 - - - - 

a X-a 

Totalăşcoal  82,35 86,21 - - - 

masculin 83,33 0 - - - 

feminin 81,82 89,29 - - - 

 urban* 100 92,31 - - - 

rural* 75 81,25 - - - 

a XI-a  

Totalăşcoal  - 92,86 88 - - 

masculin - 100 - - - 

feminin - 88,89 88 - - 

 urban* - 75 100 - - 

rural* - 100 100 - - 

 
 
 

Rataădeăpromovareăînv ț mântăprofesională 
Domeniul:ăIndustrieăalimentar  

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2019/ 
2020 

    

a IX-a 

Totalăşcoal  77,27     

masculin 66,66     

feminin 81,25     

 urban* 87,5     

rural* 71,42     

a X-a 

Totalăşcoal  -     

masculin -     

feminin -     

 urban* -     

rural* -     

a XI-a  

Totalăşcoal  -     

masculin -     

feminin -     

 urban* -     

rural* -     
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI 

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  86,81 81,14 85,13 71,43 92,72 

masculin 84,21 90 84,84 71,88 91,66 

feminin 91,18 69,57 85,36 70,83 93,54 

 urban* 100 45,46 100 60 100 

rural* 81,25 90,48 81,35 75,61 91,11 

a X-a 

Totalăşcoal  80,88 94,88 81,25 90,32 95 

masculin 81,08 95,92 82,75 89,66 95,45 

feminin 80,65 93,11 84,21 90,91 94,44 

 urban* 68,75 90,48 80 92,31 90 

rural* 84,62 96,5 84,21 89,8 96,66 

a XI-a  

Totalăşcoal  87,27 84,75 83,72 82,14 75,67 

masculin 87,10 81,82 82,45 86,84 71,79 

feminin 87,50 88,47 86,20 72,22 80 

 urban* 66,67 80 87,50 93,33 71,42 

rural* 97,30 85,72 82,25 78,05 76,66 

a XII - a 

Totalăşcoal  88,81 93,75 90 95,83 93,47 

masculin 85,71 92,60 92,85 97,83 96,96 

feminin 91,18 95,24 86,36 92,31 84,61 

 urban* 77,78 84,62 88,88 94,44 100 

rural* 92,16 97,15 90,24 96,3 90,9 

 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL TEHNIC 

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  83,33 76 78,94 64,29 88,46 

masculin 82,98 86,37 77,77 66,67 94,73 

feminin 84,62 0 100 50 71,42 

 urban* 100 25 100 66,67 100 

rural* 85,71 100 73,33 63,16 86,36 

a X-a 

Totalăşcoal  73,68 92,16 88,23 93,33 87,5 

masculin 73,68 94,88 88,23 92,86 85,71 

feminin 0 83,34 0 100 100 

 urban* 66,67 88,24 100 66,67 83,33 

rural* 72,92 94,12 84,61 100 90 

a XI-a  

Totalăşcoal  94,44 81,25 83,63 80,95 50 

masculin 94,44 81,25 81,81 80,95 54,54 

feminin - - 90,90 0 0 

 urban* 71,42 100 88,23 85,71 0 

rural* 100 75 81,57 78,57 60 

a XII - a 

Totalăşcoal  92,86 100 84,61 95,56 94,11 

masculin 90,48 100 84,61 97,14 94,11 

feminin 100 - 0 90 - 

 urban* 81,82 100 75 91,67 100 

rural* 100 100 88,88 96,97 91,66 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL RESURSE 
 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  93,55 - 77,77 - - 

masculin 90 - 85,71 - - 

feminin 95,24 - 75 - - 

 urban* 100 - 100 - - 

rural* 90,91 - 70 - - 

a X-a 

Totalăşcoal  85 100 - 85 - 

masculin 83,33 100 - 83,33 - 

feminin 85,71 100 - 85,71 - 

 urban* 85,71 100 - 100 - 

rural* 84,62 100 - 76,92 - 

a XI-a  

Totalăşcoal  83,78 78,95 83,87 - 90,47 

masculin 76,92 80 84,61 - 100 

feminin 87,50 78,58 83,33 - 78,57 

 urban* 63,64 66,67 85,71 - 100 

rural* 92,31 84,62 83,33 - 85,71 

a XII-a 

Totalăşcoal  85,37 90,91 93,33 96,3 - 

masculin 78,57 83,34 100 100 - 

feminin 88,89 95,24 90,90 93,75 - 

 urban* 71,43 75 100 100 - 

rural* 88,24 96 90 95,24 - 

 

 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU ZI, PROFILUL SERVICII 

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  - 85,72 96,42 78,57 96,55 

masculin - 100 100 87,5 80 

feminin - 80 95 75 100 

 urban* - 84 100 50 100 

rural* - 100 95,83 86,36 95,65 

a X-a 

Totalăşcoal  82,76 - 80,64 92,59 100 

masculin 91,67 - 75 88,89 100 

feminin 76,47 - 84,21 94,44 100 

 urban* 33,33 - 66,66 100 100 

rural* 88,46 - 84 91,67 100 

a XI-a  

Totalăşcoal  - 91,67 - 82,86 86,2 

masculin - 83,34 - 94,12 80 

feminin - 100 - 72,22 89,47 

 urban* - - - 100 100 

rural* - 91,67 - 77,78 84,61 

a XII-a 

Totalăşcoal  - - 90,90 - 93,1 

masculin - - 100 - 100 

feminin - - 81,81 - 84,61 

 urban* - - 0 - 100 

rural* - - 90,90 - 90,47 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU SERAL, PROFILUL TEHNIC 

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  - - - - - 

masculin - - - - - 

feminin - - - - - 

 urban* - - - - - 

rural* - - - - - 

a X-a 

Totalăşcoal  - - - - - 

masculin - - - - - 

feminin - - - - - 

 urban* - - - - - 

rural* - - - - - 

a XI-a  

Totalăşcoal  70 - - - - 

masculin 71,43 - - - - 

feminin 69,23 - - - - 

 urban* 66,67 - - - - 

rural* 71,43 - - - - 

a XII - a 

Totalăşcoal  - 66,67 - - - 

masculin - 33,34 - - - 

feminin - 83,34 - - - 

 urban* - 66,67 - - - 

rural* - 66,67 - - - 

 Totalăşcoal  - - 83,33 - - 

a XIII - a masculin - - 100 - - 

 feminin - - 80 - - 

  urban* - - 85,71 - - 

 rural* - - 80 - - 

 
 

RATAăDEăPROMOVAREăLAăLICEUăFRECVEN ăREDUS ,ăPROFILULăREAL 

 

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

a IX-a 

Totalăşcoal  56,82 - 61,53 54,9 65,95 

masculin 56,52 - 42,85 34,78 50 

feminin 57,14 - 76,74 71,43 82,75 

 urban* 44 - 56,09 50 61,9 

rural* 73,68 - 67,56 100 76,92 

a X-a 

Totalăşcoal  - 80,96 - 77,78 86,53 

masculin - 72,23 - 47,83 64,28 

feminin - 87,50 - 91,84 97,36 

 urban* - 82,61 - 84,85 91,66 

rural* - 78,95 - 71,79 85,71 

a XI-a  

Totalăşcoal  - - 78,04 - 92,39 

masculin - - 69,23 - 78,26 

feminin - - 82,14 - 97,1 

 urban* - - 72,72 - 79,16 

rural* - - 84,21 - 100 

a XII - a Totalăşcoal  93,94 - - 92,5 - 



LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA 

PLAN DE AC IUNE AL COLII  

127 

 

masculin 77,78 - - 90,91 - 

feminin 100 - - 93,1 - 

 urban* 92,59 - - 94,74 - 

rural* 100 - - 90,48 - 

 Totalăşcoal  - 90,91 - - 100 

a XIII - a masculin - 87,50 - - 100 

 feminin - 92 - - 100 

  urban* - 92,60 - - 100 

 rural* - 83,34 - - 100 

 
Rataădeăpromovareăînv ț mântăpostliceal – coalaădeămai tri 

Domeniul:ăMecanic - Electric 

  

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

   

Anul I 

Totalăşcoal  72,41     

masculin 72,41     

feminin 0     

 urban* 72,73     

rural* 71,43     

Anul II 

Totalăşcoal  - 95,23    

masculin - 95,23    

feminin - 0    

 urban* - 93,75    

rural* - 100    

  
 

RataădeăpromovareăÎnv ț mântăpostliceal 
Domeniul:ăS n tateă iăasistenț ăpedagogic  

  

Clasa Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

   

Anul I 

Totalăşcoal  76,62 84,78    

masculin 84,62 77,77    

feminin 75 86,48    

 urban* 82,22  84    

rural* 68,75 85,71    

Anul II 

Totalăşcoal  90 88,88    

masculin 100 70    

feminin 88,46 92,45    

 urban* 86,96 91,66    

rural* 100 85,18    

Anul III 

Totalăşcoal  89,86 94,44    

masculin 90,91 88,88    

feminin 89,66 95,55    

 urban* 92,68 94,28    

rural* 85,71 94,73    
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ANEXA 7. 

 

RATAăABANDONULUIăŞCOLARăLAăÎNV MÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC 

Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Totalăşcoal  20,26 13,37 19,1 17,3 10,88 

masculin 21,50 13,42 19,78 17,36  12,53 

feminin 18,50 13,31 18,07 15,52 8,91 

 urban* 20,53 15,65 23,34 19,83 5,26 

rural* 20,11 12,27 17,27 14,35 13,66 

*ădup ămediulădeăreziden ăalăelevilor 
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ANEXA 8. 

EVOLU IAăRATEIăDEăSUCCES ÎNăPERIOADAăANILORăŞCOLARIă2015/2020 
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

SESIUNEA IUNIE- IULIE 
 

Criteriul 
ANULăŞCOLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Total 
absolvenți 
 

Totalăînscri i 34 83 36 71 84 

     -pe sexe 
masculin 13 32 16 28 41 

                 feminin 21 51 20 43 43 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

8 28 17 17 34 

dinăalteălocalit i,ădină
care: 

26 55 19 54 50 

urban 3 - - - - 

                        rural 23 55 19 54 50 

Promova iălaă
examenul de 
bacalaureat 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 9 9 2 8 1 

     -pe sexe 
masculin 2 4 0 2 1 

                 feminin 7 5 2 6 0 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

1 3 1 1 1 

dinăalteălocalit i,ădină
care: 

8 6 1 7 0 

urban 2 - 0 - - 

                        rural 6 6 1 7 0 

Ponderea 
absolven iloră
promova iălaă
examenul de 
bacalaureat % 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcare: 26,47 20 10 14,81 8,96 

     -pe sexe 
masculin 15,38 21,06 0 11,11 2,44 

                 feminin 33,33 19,23 10 16,67 0 

  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

12,50 33,34 20 7,14 2,94 

dinăalteălocalit i,ădină
care: 

30,77 66,67 6,66 17,5 0 

urban 66,67 - - - - 

                        rural 26,09 66,67 6,66 17,5 0 

 Raport rileăsuntălaăprezen i 
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EVOLU IAăRATEIăDEăSUCCESăÎNăPERIOADAăANILORăŞCOLARI 2015/2020 
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

SESIUNEA AUGUST 
 
 

Criteriul 
ANULă COLAR 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Total 
absolvenți 
înscri i 

Totalăînscri i: 32 39 13 37 19 

     -pe sexe 
masculin 16 13 8 21 7 

                 feminin 16 26 5 16 12 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

5 13 3 9 8 

dinăalteălocalit i,ădină
care: 

27 26 10 28 11 

urban 4 - - - - 

                        rural 23 26 10 28 11 

Promova iălaă
examenul de 
bacalaureat 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 3 5 0 5 0 

     -pe sexe 
masculin 2 1 0 2 0 

                 feminin 1 4 0 3 0 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
este situat ăşcoala 

1 2 0 2 0 

dinăalteălocalit i,ădină
care: 

2 3 0 3 0 

urban - - 0 - 0 

                        rural 2 3 0 3 0 

Ponderea 
absolven iloră
promova iălaă
examenul de 
bacalaureat % 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcare: 9,38 20,84 0 16,67 0 

     -pe sexe 
masculin 12,50 12,50 0 10,53 0 

                 feminin 6,25 25 0 27,27 0 

  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

20 40 0 25 0 

dinăalteălocalit i,ădină
care: 

11,11 60 0 13,64 0 

urban 25 - 0 - 0 

                        rural 8,70 60 0 13,64 0 

 Raport rileăsuntălaăprezen i 
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EVOLU IAăREZULATELORăLAăEXAMENULăDEăCERTIFICAREăAăCOMPETEN ELORă
ABSOLVEN ILORăDEăLICEU - NIVEL 5 

SESIUNEA IUNIE 

Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020   

 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

ăC
O

M
PE

TE
N

EL
O

R
ăP

R
O

FE
SI

O
A

N
LE

 

Absolven i 

Totalăabsolven i,ădinăcareă: 14 -    

     -pe sexe 
masculin 2 -    

                 feminin 12 -    

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

8 -   
 

din alte localit i,ă
din care: 

6 -   
 

urban 0 -    

                        rural 6 -    

Promova iălaă
examenul de 
certificare 
competen eă
liceu 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 14 -    

     -pe sexe 
masculin 2 -    

                 feminin 12 -    

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

8 -   
 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

6 -   
 

urban - -    

                        rural 6 -    

Ponderea 
absolven iloră
promova iălaă
examenul de 
certificare 
competen eă
liceu % 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 100 -    

     -pe sexe 
masculin 100 -    

                 feminin 100 -    

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

100 -   
 

dinăalteălocalit i, 
din care: 

100 -   
 

urban 100 -    

                        rural 100 -    

 Raport rileăsuntălaăprezen i 
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EVOLU IAăREZULATELORăLAăEXAMENULăDEăCERTIFICAREăAăCOMPETEN ELORă

ABSOLVEN ILORăDEăLICEUă- NIVEL 5 
SESIUNEA AUGUST  

 

Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020   

 

EX
A

M
EN

U
Lă

D
Eă

C
ER

TI
FI

C
A

R
Eă

A
ăC

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

ăP
R

O
FE

SI
O

A
N

LE
 

Absolven i 

Totalăabsolven i,ădinăcareă: 47 51    

     -pe sexe 
masculin 7 8    

                 feminin 40 43    

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

28 33   
 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

19 18   
 

urban 0 0    

                        rural 19 18    

Promova iălaă
examenul de 
certificare 
competen eă
liceu 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 47 51    

     -pe sexe 
masculin 7 8    

                 feminin 40 43    

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

28 33   
 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

19 18   
 

urban 0 0    

                        rural 19 18    

Ponderea 
absolven iloră
promova iălaă
examenul de 
certificare 
competen eă
liceu % 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 100 100    

     -pe sexe 
masculin 100 100    

                 feminin 100 100    

  -dup ămediulă
de reziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

100 100   
 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

100 100   
 

urban 100 100    

                        rural 100 100    

 Raport rileăsuntălaăprezen i 
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EVOLU IAăREZULATELORăLAăEXAMENULăDEăCERTIFICAREăAăCOMPETEN ELORă
ABSOLVEN ILORăDEăLICEUă- NIVEL 4 

SESIUNEA MAI/IUNIE  

Criteriul 
Anulă colar 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

EX
A

M
EN

U
Lă

D
Eă

C
ER

TI
FI

C
A

R
Eă

A
ăC

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

ăP
R

O
FE

SI
O

A
N

LE
 

Absolven i 

Totalăabsolven i,ădinăcare : 35 41 19 60 32 

     -pe sexe 
masculin 14 22 8 41 25 

                 feminin 21 19 11 22 7 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

6 14 2 45 9 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

29 27 17 15 23 

urban 4 - 3 0 - 

                        rural 25 27 14 15 23 

Promova iălaă
examenul de 
certificare 
competen eă
liceu 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 34 40 19 49 32 

     -pe sexe 
masculin 22 22 8 31 25 

                 feminin 19 18 11 18 7 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

6 14 2 12 9 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

28 26 17 37 23 

urban 4 - 3 0 - 

                        rural 24 26 14 37 23 

Ponderea 
absolven iloră
promova iălaă
examenul de 
certificare 
competen eă
liceu % 

Totalăabsolven iăpromova i,ădinăcareă: 97,14 100 100 100 100 

     -pe sexe 
masculin 92,86 100 100 100 100 

                 feminin 100 100 100 100 100 

  -dup ămediulă
deăreziden ăală

elevilor  

din localitatea unde 
esteăsituat ăşcoala 

100 35 100 100 100 

dinăalteălocalit i,ă
din care: 

96,55 65 100 100 100 

urban 100 - 100 100 100 

                        rural 96 65 100 100 100 

 Raport rileăsuntălaăprezen i 
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EVOLU IAăREZULATELORăLAăEXAMENUL DEăCERTIFICAREăAăCOMPETEN ELORă
ABSOLVEN ILORăDEăLICEUă- NIVEL 4 

SESIUNEA AUGUST/SEPTEMBRIE 

Criteriul 
Anulă colar 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

EX
A

M
EN

U
Lă

D
Eă

C
ER

TI
FI

C
A

R
Eă

A
ăC

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

ăP
R

O
FE

SI
O

A
N

LE
 

Absolven i 

Totalăabsolven i,ădin care : 21 2 14 6 1 

    -pe sexe 
masculin 11 1 10 4 1 

feminin 10 1 4 2 - 

  -dup ă
mediul de 
reziden ă
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat ăşcoala 

3 1 1 2 - 

din alte 
localit i,ădină
care: 

18 1 13 4 1 

urban 2 - 2 0 - 

rural 16 1 11 4 1 

Promova iă
la 
examenul 
de 
certificare 
competen
e liceu 

Totalăabsolven iăpromova i,ă
din care : 

19 1 10 6 1 

    -pe sexe 
masculin 10 1 7 4 1 

feminin 9 0 3 2 - 

 -dup ă
mediul de 
reziden ă
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat ăşcoala 

3 0 1 2 - 

din alte 
localit i,ădină
care: 

16 1 9 4 1 

urban 2 - 1 0 - 

rural 14 1 8 4 1 

Ponderea 
absolven il
or 
promova iă
la 
examenul 
de 
certificare 
competen
e liceu 

Totalăabsolven iăpromova i,ă
din care : 

90,48 100 100 100 100 

   -pe sexe 
masculin 90,91 100 100 100 100 

feminin 90 100 100 100 100 

 -dup ă
mediul de 
reziden ă
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat ăşcoala 

100 - 100 100 100 

din alte 
localit i,ădină
care: 

88,89 100 100 100 100 

urban 100 100 100 100 100 

rural 87,50 100 100 100 100 

 Raport rileăsuntălaăprezen i 
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EVOLU IAăREZULTATELORăLAăEXAMENULăDEăCERTIFICAREăAăCOMPETEN ELORă
PROFESIONALE - INVATAMANTUL PROFESIONAL- NIVEL 3 

Criteriul 

ANULăŞCOLAR 

2016/ 2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 
IULIE SEPT IULIE SEPT IULIE SEPT IULIE SEPT 

EX
A

M
EN

U
Lă

D
Eă

C
ER

TI
FI

C
A

R
Eă

A
ăC

O
M

PE
TE

N
EL

O
R

ăă 
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 L
A

 I
N

V
A

T
A

M
A

N
T

U
L

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 A
bs

ol
ve

n
i 

Totalăabsolven i,ădinăcareă: 30 4 69 1 51 12 32 - 

    -pe sexe 
masculin 22 4 46 1 44 1 29 - 

  feminin                8 0 23 - 7 11 3 - 

 -dup ă
mediul de 
reziden ă
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat ăşcoala 

10 0 15 - 13 3 4 - 

din alte 
localit i,ădină
care: 

20 4 54 1 38 9 28 - 

urban - - 5 - 0 0 - - 

rural 20 4 49 1 38 9 28 - 

Pr
om

ov
a

iăl
aă

ex
am

en
ul

ăd
e 

c
e
rt

if
ic

a
re

 

Totalăabsolven iăpromova i,ă
din care : 

30 3 67 1 49 13 32 - 

    -pe sexe 
masculin 22 3 45 1 42 12 29 - 

  feminin                8 0 22 - 7 1 3 - 

-dup ă
mediul de 
reziden ă
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat ăşcoala 

10 0 15 - 13 3 4 - 

din alte 
localit i,ădină
care: 

20 3 52 1 36 10 28 - 

urban - - 5 - 0 0 - - 

  rural            20 3 47 1 36 10 28 - 

Po
nd

er
ea

ăa
bs

ol
ve

n
ilo

ră
pr

om
ov

a
iăl

aă
ex

am
en

ul
ăd

eă
c
e
rt

if
ic

a
re

 

Totalăabsolven iăpromova i,ă
din care : 

100 100 100 100 100 100 100 - 

 -pe sexe 
masculin 100 100 100 100 100 100 100 - 

feminin 100 100 100 - 100 100 100 - 

 -dup ă
mediul de 
reziden ă
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situat ăşcoala 

100 - 100 - 100 100 100 - 

din alte 
localit i,ădină
care: 

100 100 100 100 100 100 100 - 

urban - - 100 - 100 100 100 - 

rural 100 100 100 100 100 100 100 - 
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ANEXA 9. 

CHELTUIELI PUBLICE PE ELEV 

în mii lei /elev 

Anul 
Nivel de 

înv mânt 

Nivelăjudețean 
LICEU TEHNOLOGIC "M. 

EMINESCU” 

Total 
Buget 

Mediu de 
reziden  Total 

Buget 

Na ional local Urban Rural Na ional Local 

2014 
liceal - - - - - 7,29 0,64 6,64 

profesional - - - - - 1,94 - 1,94 

2015 
 

liceal - - - - - 8,96 1,12 7,84 

profesional - - - - - 1,51 - 1,51 

special - - - - - 3,4 - 3,4 

2016 
 

liceal - - - - - 7,20 0,92 6,28 

profesional - - - - - 2,18 - 2,18 

special - - - - - 3,11 - 3,11 

2017 
 

liceal - - - - - 8,55 1,04 7,51 

profesional - - - - - 2,09 - 2,09 

special - - - - - 2,22 - 2,22 

2018 

liceal - - - - -    

profesional - - - - -    

postliceal - - - - -    

special - - - - -    

2019 

liceal - - - - -    

profesional - - - - -    

postliceal - - - - -    

special - - - - -    

 

 

ANEXA 10. 

NR. ELEVI/CADRU DIDACTIC 

Nivelădeăînv mânt 
LiceulăTehnologică,,MăEminescu” 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

liceal 9,04 11,03 14,57 11,18 5,97 

profesional  4,94 16,53 12,81 11,4 6,14 

postliceal - - - 10,84 8,58 
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ANEXA 11. 

PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT ÎN TVET 

SITUA IAăNORMELORăDIDACTICEăÎNăÎPTă– NR. POSTURI / NORME DIDACTICE 

Anul 

colar 

SPECIALITATEA 

CATEDREI 

(POSTULUI) 

Total Norme / 

posturi didactice 

CALIFICA I,ădinăcare 

Suplinitori 

necalifica i***) Total 

Califica i Titulari*
)
  

Suplinitori 

califica i**)
 

2015/ 

2016 

Profesori discipline 

tehnologice 
11,44 11,44 9,91 1,53 0 

Maiştri instructori 6,00 5,66 1,69 3,97 0,34 

2016/ 

2017 

Profesori discipline 

tehnologice 
10,14 10,14 8,40 1,74 0 

Maiştri instructori 6,56 5,29 3,08 2,21 1,27 

2017/ 

2018 

Profesori discipline 

tehnologice 
10,08 10,08 6,87 3,21 0 

Maiştri instructori 7 6,61 3,5 3,11 0,39 

2018/ 

2019 

Profesori discipline 

tehnologice 
11 10,83 9,83 1 0,17 

Maiştri instructori 7,13 7,13 1,28 5,85 0 

2019/ 

2020 

Profesori discipline 

tehnologice 
16,45 11,02 7,92 3,1 5,43 

Maiştri instructori 12,55 11,52 2,42 9,1 1,03 

 
*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul 
**)ă Suplinitoriă califica i:ă suplinitoriiă participan iă laăexamenulădeă titularizareă cuă noteă pesteă5,ă suplinitoriiă califica iă neparticipan iă laă

examenulădeătitularizare,ăpensionariăcalifica iăpeăpostulărespectiv 
***)ăSuplinitoriănecalifica i:ăcadreădidacticeăcuăstudiiăsuperioareăînăaltădomeniu,ăstuden iă înăcursădeăcalificare,ăsuplinitori cu studii 

medii 
Sursa:ăsituaţiaănormelorăînăcadrulăşcolii 

 

Procentual (raportat la total posturi didactice) 

Anul 
colar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI 

(POSTULUI) 

Total Norme / 
posturi didactice 

CALIFICA I,ădinăcare 

Suplinitori 
necalifica i***) Total 

Califica i Titulari*
)
 

Suplinitori 
califica i**)

 

2015/ 
2016 

Profesori discipline 
tehnologice 

0,28 0,28 0,24 0,04 0 

Maiştriăinstructori 0,15 0,14 0,04 0,10 0,01 

2016/ 
2017 

Profesori discipline 
tehnologice 

0,26 0,26 0,22 0,04 0 

Maiştriăinstructori 0,17 0,14 0,08 0,06 0,03 

2017/ 
2018 

Profesori discipline 
tehnologice 

0,26 0,26 0,18 0,08 0 

Maiştriăinstructori 0,18 0,17 0,09 0,08 0,01 

2018/ 
2019 

Profesori discipline 
tehnologice 

0,24 0,23 0,21 0,02 0,01 

Maiştriăinstructori 0,15 0,15 0,02 0,13 0 

2019/ 
2020 

Profesori discipline 
tehnologice 

0,36 0,24 0,17 0,07 0,12 

Maiştriăinstructori 0,27 0,25 0,05 0,2 0,02 
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2015-2020 
 

Anul 
colar  POSTUL 

Califica i Necalifica i 
Titulari Suplinitori 

2015/ 
2016 

Prof.ăcultur ăgeneral ăăăăăăăă 18 9 0 

Prof. disc. Tehnologice     8 3 0 

Maiştriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă       - 4 1 

Total                                  26 16 1 

2016/ 
2017 

Prof.ăcultur ăgeneral ăăăăăăăă 16 8 0 

Prof. disc. Tehnologice     8 2 0 

Maiştriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 1 3 1 

Total                                  25 13 1 

2017/ 
2018 

Prof.ăcultur ăgeneral ăăăăăăăă 15 7 0 

Prof. disc. Tehnologice     8 3 0 

Maiştriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 1 6 1 
Total                                  24 16 1 

2018/ 
2019 

Prof.ăcultur ăgeneral ăăăăăăăă 19 3 0 

Prof. disc. Tehnologice     7 3 0 

Prof.ăMedicin ăGeneral  0 0 9 

Maiştriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 0 15 0 

2019/ 
2020 

Prof.ăcultur ăgeneral ăăăăăăăă 14 7 0 

Prof. disc. Tehnologice     5 4 0 

Prof.ăMedicin ăGeneral  1 6 3 

Maiştriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă 2 14 0 
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ANEXA 12. 
Unitateaăşcolar :ăLiceulătehnologică,,MihaiăEminescu”ăSloboziaă– Ialomi a 

 
Dateăprivindăinser iaăsocio-profesional ăaăabsolven ilorăşcolii,ăpromo iaă2019- 2020 

 

Nivelul de 

calificare 

Domeniul 

de 

pregătire / 
Profil 

Specializare/ 

Calificarea 

Nr. absolvenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 

domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă studiile 

Angajaţi 

Propria afacere 

(inclusiv ca 

persoană fizică 
autorizată sau ca 

producător 
agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 

(AJOFM) 

În situaţie de şomaj, 

neînregistraţi în 
evidenţele AJOFM  
(dar care nu sunt 

angajaţi, nu au venituri 
şi se află în căutarea 
unui loc de muncă) 

Alte 

situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 

cu privire la 

alte situaţii, 
etc.) 

Înv. 
liceal 

Înv. 
postlic 

Înv. 
sup 

Învă ământ 
Postliceal 

(nivel 5) 

Sănătate i 
asisten ă 

pedagogică 

Asistent medical 

generalist 
48 0 0 1 40 0 0 0 7 

7 pleca i în 
străinătate 

TOTAL pentru nivelul 5 48 0 0 1 40 0 0 0 7  

Liceu 

tehnologic 

(nivel 4) 

Turism i 
alimenta ie 

Tehnician în 
gastronomie 

29 1 1 1 7 0 13 0 6 

1 – pensie de 

handicap 

4 pleca i în 
străinătate 

1 – îngrijire 
copil 

Tehnic 
Tehnician 

mecatronist 
15 0 0 0 7 0 8 0 0  

TOTAL pentru nivelul 4 44 1 1 1 14 0 21 0 6  

Învă ământ 
profesional 

(nivel 3) 

Electric 

Electrician de 

între inere i 
repara ii 
aparatură 
electrocasnică 

16 4 0 0 6 0 0 1 5 
1 plecat în 
străinătate 

Mecanică  Mecanic auto 

 
16 3 0 0 8 0 1 2 2 

2  pleca i în 
străinătate 

TOTAL pentru nivelul 3 32 7 0 0 14 0 1 3 7  

Totalăunitateă colar  124 8 1 2 68 0 22 3 20  

Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală ( rezultatele din ancheta realizată de diriginţi.) 



LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” SLOBOZIA 

PLAN DE AC IUNE AL COLII  

141 

 

ANEXA 13. 

RE ELEăŞCOLARE 

Re eleăîntreăşcoliăPhareăTVETă2001-2003ăşiă2004-2006 

Şcoalaăcoordonatoare ŞcoliăPhareăTVETăarondate 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Re eleălocaleăactiveăînăcareăesteăimplicat ăşcoala 

Şcoalaăcoordonatoareă(denumire) Şcoliăcuprinseăînăre eaă
(denumire) 

Scopulăre elei 
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ANEXA 14. 

HARTAăPARTENERIATULUIăÎNăDOMENIULăFORM RIIăPROFESIONALEăINI IALEăAăELEVILOR 

ANULă COLAR 2019 - 2020 
 
 

Domeniul  de 
formare 

profesional 1)
 

Clasa /  
an de 
studii 

înv ț mân
t de zi 

2)
 

Calificarea
3)

 
Num rădeă

elevi 
şcolariza i4)

 

Denumireaăcomplet ăă 
a partenerului de 

practic ăcuăcareăesteă
încheiat ăconven ieă

deăpractic 5)
 

Nr. de elevi 
repartizațiăînă

practic ă6) 
conform 

convențiilorăcuă
agentul economic / 
instituțiaăpublic ă

partener  

Dateădeăcontactăaleăagentuluiăăeconomic/instituțiaăpublic ă
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan ădeă

contact 
(Numeă iăprenume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX E IP 
MECANIC 

AUTO 
29 

ATELIERă COAL  29 
ALEEA CHIMIEI, Nr. 9, SLOBOZIA  
TEL 0243231542 

IONESCU MIHAELA 

S.C. ULTRA CARS 
AUTO S.R.L. 

4 
OSEAUAăBR ILEIăNR.ă21, 

SLOBOZIA 
BUNDUCHI DIANA 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS  S.R.L. 

5 
OSEAUAăAMARA NR. 17, 

SLOBOZIA, TEL. 0725996944 
CARAGA ăFLORIN 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

4 
STR. GENERAL MAGHERU, NR. 
73, LOC. BORA, Tel 0243233305/ 
0740050284 

TUDOR OANA/ 
DAN NEDELOIU 

S C MISAB AUTO 
S.R.L. 

4 
BAZAR, SLOBOZIA, TEL. 
0723983345 

POPA MIHAI 

S.C. CONSFER S.R.L. 3 
OSEAUAăAMARA,ăINCINTAăCFR 

TEL.  0243206261 
SCHIFFER NICOLAE 

S.C. REAL TEST 
S.R.L. 

4 
STRADA VASILE ALEXANDRI, 
NR. 13 BIS, TEL. 0243 220 100 

PETRE AURELIAN/ 
MARCU EMANUELA 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH S.R.L. 

4 
STR.ăM R E TIăăNR.5 
TEL. 0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 

a IX-a F IP 
 

MECANIC 
AUTO 

29 

ATELIERă COAL  29 
ALEEA CHIMIEI, Nr. 9, SLOBOZIA  
TEL 0243231542 

IONESCU MIHAELA 

S C MISAB AUTO 
S.R.L. 

4 
BAZAR,ăSLOBOZIA,ăIALOMI A 
TEL 0723983345 

POPA MIHAI 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

5 
STR. GENERAL MAGHERU, NR. 
73,ăLOC.ăBORA,ăIALOMI A 
Tel 0243233305/ 0740050284 

TUDOR OANA/ 
DAN NEDELOIU 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH S.R.L. 

8 
STR. M R E TIăăNR.5, 
SLOBOZIA, TEL. 0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 
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Domeniul  de 
formare 

profesional 1)
 

Clasa /  
an de 
studii 

înv ț mân
t de zi 

2)
 

Calificarea
3)

 
Num rădeă

elevi 
şcolariza i4)

 

Denumireaăcomplet ăă 
a partenerului de 

practic ăcuăcareăesteă
încheiat ăconven ieă

deăpractic 5)
 

Nr. de elevi 
repartizațiăînă

practic ă6) 
conform 

convențiilorăcuă
agentul economic / 
instituțiaăpublic ă

partener  

Dateădeăcontactăaleăagentuluiăăeconomic/instituțiaăpublic ă
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan ădeă

contact 
(Numeă iăprenume) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MECANIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C. AND TURBO 
SYSTEM S.R.L. 

1 COMăBUCU,ăJUD.ăIALOMI A PASCU NICOLAE 

S.C. CONSFER S.R.L. 3 
SLOBOZIA, OSEAUAăAMARA,ă
INCINTA CFR, TEL.  0243206261 

SCHIFFER NICOLAE 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS  S.R.L. 

2 
OSEAUAăAMARA NR. 17, 

SLOBOZIA, TEL. 0725996944 
CARAGA ăFLORIN 

S.C. ROXIL IMPEX 
S.R.L. 

2 
DN 24, NR. 4, SLOBOZIA,  
TEL. 0766669765  

ILIESCUăR ZVAN 

a X-a B 
TEHNICIAN 

TRANSPORT
URI 

16 ATELIERă COAL  16 
STR. ALEEA CHIMIEI, NR. 9, 
SLOBOZIA, TEL. 0243231542 

IONESCU MIHAELA 

a X-a D IP 
MECANIC 

AUTO 
30 

S.C. ROXIL IMPEX 
S.R.L. 

3 
DN 24, NR. 4, SLOBOZIA, 
TEL 0766669765  

ILIESCUăR ZVAN 

S.C. MISAB AUTO 
S.R.L. 

1 
BAZAR, SLOBOZIA, 
TEL. 0723983345 

POPA MIHAI 

S.C. AND TURBO 
SYSTEM S.R.L. 

1 COMăBUCU,ăJUD.ăIALOMI A PASCU NICOLAE 

S.C. CONSFER S.R.L. 3 
SLOBOZIA, OSEAUAăAMARA,ă
INCINTA CFR, TEL.  0243206261 

SCHIFFER NICOLAE 

S.C. REAL TEST 
S.R.L. 

5 
STRADA VASILE ALEXANDRI, 
NR. 13 BIS, TELEFON: 0243 220 
100 

PETRE AURELIAN/ 
MARCU EMANUELA 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS  S.R.L. 

2 
OSEAUAăAMARA NR. 17, 

SLOBOZIA, TEL. 0725996944 
CARAGA ăFLORIN 

S. C. ENE DUM COM 
SRL 

4 
STR. OSEAUAăBR ILEI 
TEL 0723795044 

ENE MARIAN/ 
ICHIM LILI 

S.C.LECOMS SOC 
COOP. 

6 
STR.ăBUCURE TI-CONSTAN A,ă
NR. 3, SLOBOZIA, TEL. 
0741060683 

CANGE VIRGIL/ 
C RJANă TEFAN 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

3 
STR. GENERAL MAGHERU, NR. 
73, LOC. BORA, Tel 0243233305/ 
0740050284 

TUDOR OANA/ 
DAN NEDELOIU 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH SRL 

1 
SLOBOZIA, STR. MARASESTI  
NR.5. TEL. 0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 
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MECANIC  
a XII-a B 

 

TEHNICIAN 
MECATRONIS

T 
 

21 
 

S.C. ROXIL IMPEX 
S.R.L. 

1 
DN 24, NR. 4, SLOBOZIA,  
TEL. 0766669765  

ILIESCUăR ZVAN 

S.C. VEROTOUR SRL 3 
STRADA FILATURII, NR. 1, 
SLOBOZIA,  

BUCUR VIORICA 

S. C. MISAB AUTO 
S.R.L. 

2 
BAZAR, SLOBOZIA, 
TEL 0723983345 

POPA MIHAI 

S.C. REAL TEST 
S.R.L. 

2 
STRADA VASILE ALEXANDRI, 
NR. 13 BIS, TELEFON: 0243 220 
100 

PETRE AURELIAN 

S.C. LECOMS SOC 
COOP. 

2 
STR.ăBUCURE TI-CONSTAN A,ă
NR. 3, SLOBOZIA  

CANGE VIRGIL 

 
 
 
 
 

a XI-a E IP 

 
 
 
 
 

MECANIC 
AUTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR.ăM R E TIăă
NR.5, TEL. 0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS  S.R.L. 

2 
SOSEAUA AMARA NR. 17, 
SLOBOZIA, TEL. 0725996944 

CARAGA ăFLORIN 

S.C. MISAB AUTO 
S.R.L. 

1 
BAZAR, SLOBOZIA,  
TEL 0723983345 

POPA MIHAI 

S.C. CONSFER S.R.L. 4 
SLOBOZIA, STR.ă OSEAUAă
AMARA-INCINTA CFR, TEL 
0724233011 

SCHIFFER NICOLAE/ 
ANDREI LILIANA 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

3 
SLOBOZIA, STR. GENERAL 
MAGHERU, NR. 73, CARTIER 
BORA,  

TUDOR OANA 

S.C. PROAUTO CARS 
S. R .L. 

2 
SLOBOZIA, SOS. BRAILEI, Nr 

21 B, TEL. 0731219244 

FRANGULEA IULIANA/ 
BUNDUCHI DIANA 

I.I.ăăIV NESCUă
VALENTIN 

2 
STRADA FILATURII, NR. 2, 
SLOBOZIA, TEL 0766335805 

IV NESCUăVALENTIN 

S.C. CAR 4 ME AUTO 
S.R.L. 

2 
STR.ăINDEPENDEN EI,ăNR.4,ă
SLOBOZIA, Tel. 0736650891 

CROITORU MARIAN 

 
ELECTRIC 

a IX-a B 

TEHNICIAN 
ELECTRICIAN 
ELECTRONIS

T AUTO 

23 

ATELIERă COAL  23 
ALEEA CHIMIEI, Nr. 9, SLOBOZIA  
TEL 0243231542 

IONESCU MIHAELA 

S.C. ELECTRON TV 
S.R.L. 

1 
SLOBOZIA, B-DUL MATEI 
BASARAB, BL G, NR.64, AP. 2, 
TEL 0243211129 

PARASCCHIV VIRGILIU 
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S.C. PET STAR 
HOLDING S.A. 

2 DN 2A, KM 64 DR GOIăION 

S.C. PIESE MOTOR 
S.R.L. 

3 
SLOBOZIA,ăSTR.BUCURE TIă- 
CONSTAN A, SERE, TEL. 
0766405266 

C LU ăFLORINEL 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR.ăM R E TIăă
NR.5, TEL. 0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 

S.C. REAL TEST 
S.R.L. 

3 
SLOBOZIA, STRADA VASILE 
ALEXANDRI, NR. 13 BIS, 
TELEFON: 0243 220 100 

PETRE AURELIAN/ 
MARCU EMANUELA 

S.C.ăINTERNA IONALă
SERVICE S.A. 

4 
SLOBOZIA, OS.ăBUCURE TIă- 
CONSTAN A,ăKMă110,ăăTel.ă0722ă
275 048 

STOICA VALENTIN 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR. GENERAL 
MAGHERU, NR. 73, CARTIER 
BORA 

TUDOR OANA 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS  S.R.L. 

2 
OSEAUAăăAMARA NR. 17, 

SLOBOZIA, TEL. 0725996944 
CARAGA ăFLORIN 

S.C. DENVAL AUTO 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, SOS. BRAILEI, Nr 15 

 
DAMIAN MARIAN 

S.C.ROMOFFICE SRL 3 
STR. ALEEA FLORILOR,  NR.2, 
BL. S4, SC. D, AP. 62,  SLOBOZIA  

TEFANăB LAN 

a IX-a D IP 

ELECTRICIAN 
DE 

ÎNTRE INEREă
IăREPARA IIă
APARATUR ă
ELECTROCA

SNIC  

18 

S.C.  ARTIC S.A. 
DIREC IAăSERVICE 

1 
STR. DOBROGEANU GHEREA, 
Bl. D1, Sc C, SLOBOZIA 

CR CIUNESCUă TEFAN 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS S.R.L. 

4 
SOSEAUA AMARA NR. 17, 
SLOBOZIA, TEL. 0243 232982 

CARAGA ăFLORIN 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH S.R.L. 

3 
STR.ăM R E TIăăNR.5 
0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

2 
STR. GENERAL MAGHERU, NR. 
73, LOC. BORA,  

TUDOR OANA 

S.C. GEPAN IMPEX 
S.R.L. 

2 
B-DUL MATEI BASARAB, 
SLOBOZIA,  

PANAIT MARIN 

S.C.ROMOFFICE SRL 3 
STR. ALEEA FLORILOR,  NR.2, 
BL. S4, SC. D, AP. 62,  SLOBOZIA 

TEFANăB LAN 
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IALOMI A 

S.C.ăINTERNA IONALă
SERVICE S.A. 

3 
OS.ăBUCURE TIă- 

CONSTAN A,,ăKMă110,  Tel. 0722 
275 048 

VALENTIN STOICA 

a XI-a C 
TEHNICIANăÎNă
INSTALA IIă
ELECTRICE 

13 ATELIERă COAL  13 
STR. ALEEA CHIMIEI, NR. 9 
TEL. 0243231542 

IONESCU MIHAELA 

a XI-a D IP 

ELECTRICIAN 
DE 

ÎNTRE INEREă
IăREPARA IIă
APARATUR ă
ELECTROCA

SNIC  

16 

S.C. AUTO GOLD 
BUSINESS S.R.L. 

3 
SOSEAUA AMARA NR. 17, 
SLOBOZIA, TEL. 0243 232982 

CARAGA ăFLORIN 

S.C.ăINTERNA IONALă
SERVICE S.A. 

4 
OS.ăBUCURE TIă- CONSTAN A,ă

KM 110,  Tel. 0722 275 048 
STOICA VALENTIN 

S.C.ROMOFFICE 
S.R.L. 

3 
STR. ALEEA FLORILOR,  NR.2, 
BL. S4, SC. D, AP. 62,  
SLOBOZIA, TEL 0721190241 

B LANăă TEFANă 

S.C. GEPAN IMPEX 
S.R.L. 

2 
B-DUL MATEI BASARAB, 
SLOBOZIA, TEL 0723259035 

PANAIT MARIN 

S.C. PET STAR 
HOLDYNG S.A. 

2 
SLOBOZIA, DN 2 A, KM 64 
TEL 0243232855 

DR GOIăION 

S.C.  ARCTIC S.A. 
DIREC IAăSERVICEă
SLOBOZIA 

2 
STR. DOBROGEANU GHEREA, 
BL. D1, SC. C, PARTER 
TEL 0723362064 

CR CIUNESCUă TEFAN 

PROTEC IA 
MEDIULUI 

a XI-a B 

TEHNICIAN 
ECOLOGă Iă
PROTEC IAă
CALIT IIă
MEDIULUI 

20 LABORATORă COAL  20 
STR. ALEEA CHIMIEI, NR. 9, 
SLOBOZIA , TEL 0243231542 
 

IONESCU MIHAELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a IX –a A 

 
TEHNICIANăÎNă
GASTRONOM

IE 
 
  

 
 

27 
 
 
 
 
 

S.C. OYL COMPANY 
LOGISTIC S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, B-DUL MATEI 
BASARAB, TEL.0741187557 

STOICA IOANA 

S.C. RODISIL IMPEX 
S.R.L. 

3 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C. ATLANTIC SRL 2 
SLOBOZIA, STR.MATEI 
BASARAB NR.54 TEL.0243216459 

IORDACHE ION 

S.C. INTERNATIONAL 
PÂVESCUăS.R.L. 2 

SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 4 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

S.C.PETRACOM 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, STR. ANA  
IP TESCU,ăNR.ă28,ă RADU PAROS MIHAITA 
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TURISMă Iă
ALIMENTA IE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMă Iă
ALIMENTA IE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEL.0750108405 

S.C. ENDA TEX 
INTERNA IONALăSRL 

2 
SLOBOZIA,ăSTR.ăPIA AăG RII,ă
NR. 1, TEL 0732843443 

PETRACHE IOANA 

S.C. ADMET SRL 4 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI   
TEL. 0243216459 

TURCU DANIELA 

S.C. ALT BAR 2012 
SRL 

2 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 
6, PARTER, TEL  0723165481 

CONSTANTIN LAURA 

S.C. MATACHE  & N.D 
SRL 

4 
SLOBOZIA, B-DUL UNIRII B1 U14-
PARTER, TEL.0732056131 

MATACHE NICOLAE 

a IX-a C IP 

OSP TARă
(CHELNER), 
VÂNZ TORă
ÎNăUNIT Iă

DE 
ALIMENTA IEă 

27 

S.C. MATACHE  & N.D 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, B-DUL UNIRII B1 U14-
PARTER,TEL.0732056131 

MATACHE NICOLAE 

S.C. ATLANTIC S.R.L. 3 
SLOBOZIA, STR.MATEI 
BASARAB NR.54 TEL.0243216459 

IORDACHE ION 

S.C.PETRACOM 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, B-DUL UNIRII, STR. 
ANAăăIP TESCU,ăNR.ă28,ă
TEL.0750108405 

RADU PAROS MIHAITA 

S.C. RODISIL IMPEX 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C. ADMET S.R.L. 5 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI  TEL. 
0243230805 

TURCU DANIELA 

S.C. OYL COMPANY 
LOGISTIC S.R.L. 

5 
SLOBOZIA, B-DUL MATEI 
BASARAB, TEL.0741187557 

STOICA IOANA 

S.C. INTERNATIONAL 
PÂVESCU S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 4 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

S.C. ALT BAR 2012 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 
6, PARTER, TEL  0723165481 

CONSTANTIN LAURA 

a X –a A 
TEHNICIANăÎNă
GASTRONOM

IE 
26 

CANTINAă COLII 2 SLOBOZIA, ALEEA CHIMIEI NR. 9 IONESCU MIHAELA 

S.C. LA COSTA S.R.L. 2 
SLOBOZIA, STR. ALEEA 
STADIONULUI, NR. 14, TEL 
0243232829 

PAVEL ELENA 

S.C. ENDA TEX 
INTERNA IONALă
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA,ăSTR.ăPIA AăG RII,ă
NR. 1, TEL 0732843443 

PETRACHE IOANA 
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TURISMă Iă

ALIMENTA IE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.C.PETRACOM 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA,ăSTR.ăANAăIP TESCU,ă
NR. 28, TEL.0750108405 

RADU PAROS MIHAITA 

S.C. RODISIL IMPEX 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C.DIACOST SRL 2 
SLOBOZIA, STR. GHEORGHE 
DOJA NR.4,TEL.0724191276 

STERE ADINA 

S.C. ATLANTIC SRL 4 
SLOBOZIA, STR.MATEI 
BASARAB NR.54 TEL.0243216459 

IORDACHE ION 

S.C. MATACHE  & N.D 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, B-DUL UNIRII B1 U14-
PARTER, TEL.0732056131 

MATACHE NICOLAE 

S.C. ADMET SRL 4 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI   
TEL. 0243216459 

TURCU DANIELA 

S.C. INTERNATIONAL 
PÂRVESCUăSRL 

2 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

a X-a C IP 

OSP TARă
(CHELNER), 
VÂNZ TORă
ÎNăUNIT Iă

DE 
ALIMENTA IEă 

26 

CANTINAă COLII 3 SLOBOZIA, ALEEA CHIMIEI NR. 9 IONESCU MIHAELA 

S.C. ATLANTIC SRL 4 
SLOBOZIA, STR.MATEI 
BASARAB NR.54 TEL.0243216459 

IORDACHE ION 

S.C.DIACOST SRL 1 
SLOBOZIA, STR. GHEORGHE 
DOJA NR.4,TEL.0724191276 

STERE ADINA 

S.C. ENDA TEX 
INTERNA IONALăSRL 

2 
SLOBOZIA,ăSTR.ăPIA AăG RII,ă
NR. 1, TEL 0732843443 

PETRACHE IOANA 

S.C. INTERNATIONAL 
PÂVESCUăS.R.L. 3 

SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 4 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

S.C. RODISIL IMPEX 
S.R.L. 

1 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C.PETRACOM SRL 2 
SLOBOZIA, STR. ANA  
IP TESCU,ăNR.ă28, 
TEL.0750108405 

RADU PAROS MIHAITA 

S.C. ADMET S.R.L. 4 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI  TEL. 
0243230805 

TURCU DANIELA 

S.C. MATACHE  &N.D 
SRL 

6 SLOBOZIA, B-DUL UNIRII B1 
U14,PARTER,TEL.0732056131 

MATACHE NICOLAE 

a XI- a A 
TEHNICIANăÎNă
GASTRONOM

23 S.C. ADMET S.R.L. 2 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI  TEL. 
0243230805 

TURCU DANIELA 
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TURISMă Iă
ALIMENTA IE 

 
 

IE S.C. BIOCROMATICA 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR.ăPRIM VERIIă
NR.3 TEL.0744689789 

DUMITRESCU 
LAURENTIU GABRIEL 

S.C. INTERNATIONAL 
PÂRVESCUăS.R.L. 2 

SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

S.C.DIACOST SRL 2 
SLOBOZIA, STR. GHEORGHE 
DOJA NR.4,TEL.0724191276 

STERE ADINA 

CANTINAă COLII 1 SLOBOZIA, ALEEA CHIMIEI NR. 9 IONESCU MIHAELA 

S.C. MATACHE  & N.D 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, B-DUL UNIRII B1 U14-
PARTER, TEL.0732056131 

MATACHE NICOLAE 

S.C. RODISIL IMPEX 
SRL 

2 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C. ATLANTIC S.R.L. 4 
SLOBOZIA, STR.MATEI 
BASARAB NR.54 TEL.0243216459 

IORDACHE ION 

S.C.PETRACOM 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR. ANA  
IP TESCU, NR. 28,  
TEL.0750108405 

RADU PAROS MIHAITA 

S.C. OYL COMPANY 
LOGISTIC S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, B-DUL MATEI 
BASARAB, TEL.0741187557 

STOICA IOANA 

a XII- a  A 
TEHNICIANăÎNă
GASTRONOM

IE 
30 

S.C. LA COSTA S.R.L. 2 
SLOBOZIA, STR. ALEEA 
STADIONULUI, NR. 14, TEL 
0243232829 

PAVEL ELENA 

S.C. RODISIL IMPEX 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C. BIOCROMATICA 
S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, STR.ăPRIM VERIIă
NR.3 TEL.0744689789 

DUMITRESCU 
LAURENTIU GABRIEL 

S.C. ATLANTIC S.R.L. 4 
SLOBOZIA, STR.MATEI 
BASARAB NR.54 TEL.0243216459 

IORDACHE ION 

S.C. OYL COMPANY 
LOGISTIC S.R.L. 

2 
SLOBOZIA, B-DUL MATEI 
BASARAB, TEL.0741187557 

STOICA IOANA 

S.C. INTERNATIONAL 
PÂVESCUăS.R.L. 2 

SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 4 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

S.C. MATACHE  & N.D 
S.R.L. 

6 
SLOBOZIA, B-DUL UNIRII B1 U14-
PARTER, TEL.0732056131 

MATACHE NICOLAE 

S.C.PETRACOM 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, STR. ANA  
IP TESCU,ăNR.ă28,ă
TEL.0750108405 

RADU PAROS MIHAITA 
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formare 
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studii 
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t de zi 

2)
 

Calificarea
3)

 
Num rădeă

elevi 
şcolariza i4)

 

Denumireaăcomplet ăă 
a partenerului de 

practic ăcuăcareăesteă
încheiat ăconven ieă

deăpractic 5)
 

Nr. de elevi 
repartizațiăînă

practic ă6) 
conform 

convențiilorăcuă
agentul economic / 
instituțiaăpublic ă

partener  

Dateădeăcontactăaleăagentuluiăăeconomic/instituțiaăpublic ă
partener  

Adres  
tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoan ădeă

contact 
(Numeă iăprenume) 

S.C. ADMET S.R.L. 4 
SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI NR,     
TEL0243230805 

TURCU DANIELA 

INDUSTRIE 
ALIMENTAR  

A IX-a G IP 

BRUTAR-
PATISER-

PREPARATO
R PRODUSE 
F INOASE 

20 

S.C. ENDA TEX 
INTERNA IONALă
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA,ăSTR.ăPIA AăG RII,ă
NR. 1, TEL 0732843443 

PETRACHE IOANA 

S.C. RODISIL IMPEX 
S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, STR.ăG RII,ăNR.ă1 
TEL 0724332753  

CORN EANUăRODICA 

S.C. OYL COMPANY 
LOGISTIC S.R.L. 

4 
SLOBOZIA, B-DUL MATEI 
BASARAB, TEL.0741187557 

STOICA IOANA 

S.C.ăINTERNA IONALă
PÂVESCUăS.R.L. 4 

SLOBOZIA, B-DUL CHIMIEI, NR. 4 
TEL.0724032735 

ZAMFIR VIORICA 

S.C.  NIR PROD S.R.L. 4 
SLOBOZIA, STR. DECEBAL, NR. 
4 A, TEL  0729076435 

PETRACHE COSTEL 

 
 
 
 

S N TATEăŞI 
ASISTEN ă

PEDAGOGIC  
 

 

I, II, III 
ASISTENT 
MEDICAL 

GENERALIST 
135 

SPITALUL DE 
URGEN ăSLOBOZIA 

120 
STR. DECEBAL, NR. 1, 
SLOBOZIA, TEL. 0243212131 

IANCU MARIANA 

SPITALUL MUNICIPAL 
“ANGHELăSALIGN↔”,ă
FETEŞTI 

10 
STR.ăC L RAŞI,ăNR.ă549,ă
FETEŞTI,ăIALOMI A 
TEL. 0243361902 

DUGALA NICOLAE 

SPITALUL 
OR ŞENESCă

ND REI 
5 

STR. SCOTEANU GHEORGHE, 
ND REI,ăIALOMI A 

TEL. 0243270700 
CONSTANTIN MARIA 

COALA DE 
MAI TRIă- 

MECANIC /ELE
CTRIC 

II 
MAISTRU 
MECANIC 

11 

S.C. XTEH GARAGE 
S.R.L. 

1 
STR. MIHAI VITEAZU NR. 31, 
URZICENI,ăIALOMI A 

DINU MARIUS 

S.C. SELENA 
BUSINESS GROUP 
S.R.L. 

3 

SLOBOZIA, STR. GENERAL 
MAGHERU, NR. 73, CARTIER 
BORA, Tel 0243233305/ 
0740050284 

TUDOR OANA/ 
DAN NEDELOIU 

S.C. PROFESIONAL 
GMBH S.R.L. 

3 
SLOBOZIA,ăSTR.ăM R E TIăă
NR.5, TEL. 0786233321 

SP T RELUăMARIANA/ 
GHEORGHE GEORGIAN 

S.C. ITARO S.R.L. 1 
SLOBOZIA, OSEAUAăBR ILEI,ă
NR 17, TEL 0744566724 

RO CAăDORU 

S.C.ăINTERNA IONAL 
SERVICE S.A. 

3 
SLOBOZIA, OS.ăBUCURE TIă- 
CONSTAN A,ăKMă110,ăăTel.ă0722ă
275 048 

STOICA VALENTIN 
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MAISTRU 
ELECTROME

CANIC 
APARATE DE 
M SUR ă Iă
CONTROL 

8 

S.C.ROMOFFICE SRL 5 
STR. ALEEA FLORILOR,  NR.2, 
BL. S4, SC. D, AP. 62,  SLOBOZIA  

TEFANăB LAN 

S.C. ALFA HOTELS 
S.R.L. 

3 
STR. LACULUI, NR. 2, AMARA, 
IALOMI A 

OLTEANU MARIANA 
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ANEXA 15. 

EDUCA IAăADUL ILOR 

 Programeădeăformareăaăadul ilorăpentruăcareăşcoalaăaăob inutăautorizareaădinăparteaă
CNFPA  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea programului de 

formare autorizat de CNFPA 

Tipul programului 

(calificareă/ăini iere,ă
perfec ionareă/ăă

specializare etc)  

Seriaăşiă
num rulă

autoriza iei 

Data 

autoriz rii 
Obs. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Programeădeăformareăaăadul ilorăautorizateădeăCNFPAăderulateăîn 2013, 2014, 2015, 2016 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului de 

formare  

Tipul programului 

(calificareă/ăini iere,ă
perfec ionareă/ăă

specializare etc.)  

Perioada de  

desf şurare 

Nr. de 

participan iă
înscrişi 

Observa ii 

1.     

 
2.     

3.     

4.     

5.      

6.     

7.     

8.      
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ANEXA 16. 
EVOLU IAăELEVILORăCUPRINŞIăÎNăÎNV MÂNTULăPROFESIONALăŞIăTEHNIC 

Num rulăelevilorăcuprinşiăînăclasaăaăIX-aăînăÎPT 

Specificaţie 

Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

Total elevi cuprinşi în cl. a IX-a 
168 181 168 152 140 125 112 118 196 181 

Total elevi cuprinşi în cl. a IX-a în ÎPT, 
din care: 168 181 168 152 140 125 112 118 196 181 

A. Elevi cuprinşi în cl. IX învățământ 
profesional, din care, pe domenii: 

84 90 84 99 56 53 56 62 140 127 

Electric 28 30 28 33 14 25 - - 28 19 

Mecanica 28 29 28 32 28 28 28 33 56 58 

Turism și alimentație - - 28 34 - - 28 29 28 28 

Industrie textilă 28 31 - - 14 0 - - - - 

Industrie alimentară - - - - - - - - 28 22 

B. Număr elevi cuprinşi în clasa a IX-a  
la liceu–filiera tehnologică, din care: 

84 91 84 53 84 72 56 56 56 54 

Tehnic 56 60 56 25 28 17 28 28 28 26 

Resurse 28 31 - - 28 27 - - - - 

Servicii - - 28 28 28 28 28 28 28 28 

 

Evolu iaăponderiiăÎPTălaăcl.ăIX,ăpeăruteădeăpreg tireă(ș) 

  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

șăÎPTădinătotalăeleviă- cl. IX, din 

care: 
100 100 100 90,48 100 89,29 100 100 100 95,4 

% învă ământ profesional din total 

elevi - cl. IX               
100 100 100 100 100 94,64 100 100 100 90,71 

% Liceu tehn. din total elevi - cl. IX     100 100 100 100 100 85,71 100 100 100 96,43 

șăIPădinătotalăÎPTă- cl. IX               50 49,72 50 65,13 40 42,40 50 50 71,43 70,17 

șăLiceuătehn.ădinătotalăÎPTă- cl. IX   50 50,28 50 34,87 60 57,60 50 52,54 28,57 29,83 

 

Evolu iaăponderiiăpeădomeniiălaăÎnv ț mânt profesional/profile la liceu tehnologic (%) 

  
2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz Plan Realiz 

A. Total elevi cl. a IX-a IP din care, % pe 
domenii: 

100 100 100 100 100 89,29 100 100 100 90,71 

Electric 100 100 100 100 100 100 - - 100 67,86 

Mecanica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Turism și alimentație - - 100 100 - - 100 100 100 100 

Industrie textilă 100 100 - - 100 0 - - - - 

Industrie alimentară - - - - - - - - 100 78,57 

B. Total elevi cl. a IX-a Liceu 
tehnologic  - din care, % pe profile: 

100 100 100 63,10 100 85,72 100 100 100 96,43 

Tehnic 100 100 100 44,65 100 60,72 100 100 100 92,86 

Resurse 100 100 - - 100 96,43 - - - - 

Servicii - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

 


