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   1.1. Stabilirea scopului – Misiunea şcolii 

 

Prin Programul Naţional de Reformă România şi-a stabilit priorităţile şi obiectivele proprii 

care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor 

instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg consens la nivelul întregii societăţi, au 

constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor obiective şi priorităţi 

naţionale.           

În capitolul Educaţie, Programul Naţional de Reformă se pliază pe priorităţile Comisiei 

Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie 

şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate 

educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor 

două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel 

european, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea 

ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

În acest context european şi naţional Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău şi-a 

conturat viziunea derivată din nevoile de educaţie ale societăţii ce constă în formarea 

unui absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi cu o mare 

putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor 

societăţii. 

VIZIUNEA: Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău va deveni o instituţie 

competitivă pe plan local şi judeţean, a cărei activitate se va integra în necesităţile actuale şi de perspectivă 

ale comunităţii; va deveni o instituţie care va oferi servicii educaţionale de înaltă calitate, o instituţie 

puternic angajată  în oferirea serviciilor educaţionale printr-un dialog deschis, permanent, cu partenerii 

educaţionali şi sociali. 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” urmăreşte crearea unui mediu de educaţie şi formare 

profesională  prin învăţământul profesional şi tehnic,  care să asigure pentru tinerii din zonă, judeţul  

Bacău şi din alte judeţe ale Regiunii N-E, dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi 

social al zonei. 

MISIUNEA Colegiului Tehnic „D. Mangeron” este de a oferi servicii de educaţie şi 

formare profesională, ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, 

egalitatea şanselor şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.  

Şcoala noastră sprijină dezvoltarea unei personalităţi responsabile, tolerante, cu spirit 

moral-civic şi stil de viaţă calitativ. Concomitent cu dezideratul privind formarea absolvenţilor, 

misiunea şcolii noastre este de a construi identitatea şi individualitatea şcolii - “Identitatea 

Mangeron”, prin promovarea valorii şi a rezultatelor bune şi foarte bune în pregătirea liceală.   

Pentru realizarea obiectivelor propuse se vor urmări: 

 asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării fizice, morale şi intelectuale; 

 pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi 

competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială; 

 respectarea fiecărui elev; pentru cei care obţin rezultate şcolare modeste, se identifică 

aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica, iar pentru elevii înalt abilitaţi de a obţine 

performanţa; 

 centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, acesta fiind un participant activ la propria 

formare; 

 accentuarea metodelor activ-participative pentru stimularea gândirii şi a muncii în 

echipă, pentru a sădi încrederea în sine, respectul pentru viziunea celor din jur, pentru a forma 

tineri care posedă competenţe profesionale, comunicativi, expresivi, capabili să învingă 

rigorile meseriei alese; 

 asimilarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru integrarea absolvenţilor în 

piaţa muncii şi oportunităţi pentru continuitatea studiilor. 
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Această aliniere a managementului educaţional şi a calităţii educaţiei din Colegiul Tehnic 

„Dumitru Mangeron” Bacău este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi 

funcţională, din punct de vedere educaţional, a şcolii în sistemul educaţional al Uniunii Europene, ci 

şi pentru ca absolvenţii noştri, beneficiarii direcţi ai acestei educaţii, să aibă şanse reale de reuşită în 

competiţia europeană universitară şi a forţei de muncă în care vor intra după terminarea şcolii. 

 

1. 2. Profilul actual al şcolii 

1. 2. 1. Cadrul geografic şi cultural 

 

         Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din  Bacău este o unitate şcolară amplasată în partea de 

sud a municipiului Bacău, în imediata vecinătate a unei platforme industriale cu numeroşi agenţi 

economici având ca obiect de activitate industria constructoare de maşini (S.C. DEDEMAN 

AUTOMOBILE Bacău, S.C. AEROSTAR S.A., etc.). 

         Deşi în aceeaşi zonă mai sunt amplasate două colegii: Colegiul „Grigore Antipa” şi Colegiul 

„Henri Coandă”, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” este singura unitate şcolară care în oferta 

educaţională are incluse pentru filiera tehnologică, nivelul 4 de pregătire: 

 profilul tehnic, domeniul mecanică, calificările profesionale: tehnician proiectant CAD, 

tehnician transporturi; 

 profilul tehnic, domeniul electric, calificările profesionale: tehnician în instalaţii electrice, 

tehnician electrotehnist; 

 profilul tehnic, domeniul electromecanic, calificarea profesională tehnician electromecanic; 

 profilul servicii, domeniul economic, calificarea profesională tehnician în activităţi 

economice şi domeniul turism şi alimentaţie, calificarea profesională tehnician în 

gastronomie. 

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul industrie alimentară, calificarea 

profesională tehnician în industria alimentară. 

Pentru nivelul 3 de calificare, învăţământ profesional, colegiul asigură şcolarizarea elevilor pentru 

următoarele calificări profesionale:  

 profil tehnic: calificările profesionale: mecanic auto, tinichigiu – vopsitor auto, 

electromecanic utilaje şi instalaţii industriale; 

 profil servicii: calificările profesionale: ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 

publică/bucătar. 

La învăţământul postliceal, nivel 5 de calificare, se asigură şcolarizarea elevilor pentru profilul 

tehnic, calificarea profesională Tehnician transporturi auto interne şi internaţionale şi profilul servicii, 

calificarea profesională Tehnician nutriţionist. 

 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” îşi propune să atraga, cu prioritate, elevi locuitori din zona 

sudică a municipiului Bacău, respectiv din zona ocupaţională I a judeţului Bacău (fig. 1.1.) : 

 servicii educaţionale prin asigurarea educaţiei de bază pentru toţi conform cerinţelor societăţii 

şi economiei bazate pe cunoaştere prin formarea competenţelor de bază: abilităţi de 

comunicare, scriere, citire şi calcul matematic, alfabetizarea digitală şi informaţională, cultura 

ştiinţifică şi tehnologică, cultură antreprenorială, comunicarea în limbi moderne de largă 

circulaţie, cultura şi conduita civică, cetăţenia democratică, gândirea critică, capacitatea de 

adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi învăţarea 

continuă; 

 servicii de formare profesională iniţială  pentru profilurile şi domeniile precizate mai sus.  

Calificările profesionale din oferta educaţională a şcolii, aşa cum au fost menţionate anterior, 

asigură absolvenţilor competitivitate, adaptabilitate, flexibilitate, integrare şi capabilitate de a lucra 

în condiţiile economiei de piaţă în foarte multe domenii de activitate, atât pe piaţa internă, cât şi pe 

piaţa europeană.  
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 Începând cu anul şcolar 2014 – 2015, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” a avut ca structuri 

Colegiul Tehnic „Letea”, Şcoala gimnazială „Ion Luca” Bacău, Grădiniţa cu program prelungit 

„Letea” Bacău şi Grădiniţa cu program normal nr. 20 Bacău.  

Din anul şcolar 2015 – 2016, reţeaua şcolară a avut ca structuri doar şcoala generală ”Ion Luca” 

şi cele două grădiniţe, Colegiul Tehnic „Letea” fuzionând prin absorbţie cu unitatea coordonatoare. 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău  îşi oferă serviciile educaţionale şi cele de 

formare profesională iniţială locuitorilor din întreg judeţul Bacău şi celor din judeţele învecinate. 

Datorită strategiilor educaţionale de producere, transmitere şi aplicare a cunoaşterii, a 

procedurilor de asigurare a calităţii în educaţie şi datorită  noului nomenclator al calificărilor 

profesionale pentru care asigură formarea profesională iniţială, începând cu anul şcolar 1990 în cadrul 

Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău se pregătesc anual, în medie, un număr de 20 elevi 

din Republica Moldova.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Distribuţia unităţilor şcolare – judeţul Bacău – sursa ISJ 

 

1.2.2. Scurt istoric 

 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău a fost înfiinţat la 1 septembrie 1974 conform 

Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 5307 din 1974 şi în baza HCM 354 din 1974, an din 

care şi-a început activitatea.  

Modificările intervenite în timp privind denumirea au fost următoarele: 

 1974 Liceul  de Mecanică nr. 2 Bacău; 

 1983 Liceul Industrial nr. 2 Bacău; 

 1990 Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini nr. 2 Bacău; 
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 1998 Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini „Dumitru Mangeron” Bacău; 

 Din 2004 Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” - Bacău. 

 Din anul şcolar 2015 – 2016, colegiul are ca structuri Grădiniţa cu program prelungit 

„Letea”, Şcoala Gimnazială „Ion Luca” şi Grădiniţa cu program normal nr. 20, conform 

reţelei şcoare aprobate la nivel local. 

 

 

 

 

 

1.2.3. Domeniile de operare ale şcolii 

  

În septembrie 2016 la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” - Bacău erau înscrişi  1195 elevi 

pentru cursurile de zi (prescolar, primar, gimnazial, liceu zi şi seral, învăţământ profesional, 

postliceal, A Doua Şansă), cu vârste cuprinse între 4 – 19+ ani. O parte din aceşti elevi provin din 

zone limitrofe Bacăului, din afara judeţului şi din Republica Moldova, având posibilitatea de a 

beneficia de cazare şi masă în cadrul internatului şcoală (160 locuri).  

În permanenţă oferta educaţională a şcolii a fost adaptată la mediul social, cultural, economic 

şi administrativ al comunităţilor locale şi regionale, iar la fundamentarea acesteia s-au avut în 

permanenţă următoarele criterii relevante:  

 nevoile de educaţie ale elevilor, interesele acestora, precum şi cele ale părinţilor; 

 ocupaţiile şi calificările noi apărute în zona în care se află unitatea şcolară; 

 nevoile strategice ale comunităţilor locale şi regionale de dezvoltare durabilă, de asigurare a 

coeziunii economice şi sociale; 

 dezvoltarea economico-socială a localităţii, zonei şi regiunii în care se află unitatea şcolară; 

 consilierea şi orientarea şcolară şi profesională; 

 resursele umane, materiale şi financiare gestionate de şcoală. 

Toate investiţiile care au fost efectuate în şcoală, de la înfiinţare şi până în prezent, au fost 

corelate cu nevoile şi interesele identificate, în condiţiile asigurării şanselor egale privind accesul în 

sistemul de învăţământ tehnic şi profesional a absolvenţilor de gimnaziu şi calitatea actului 

educaţional. 

 În anul şcolar 2016-2017 Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău a asigurat 

pregătirea elevilor în următoarelor profiluri şi specializări: 

I. Învăţământ liceal zi, ruta directă: 

a. Filiera tehnologică: 

 Profil tehnic: 

- Domeniul mecanică: Specializările: Tehnician proiectant CAD, Tehnician 

transporturi; 

- Domeniul electric: Specializarea: Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician 

electrotehnist; 

- Domeniul electromecanic: Specializarea: Tehnician electromecanic; 

 Profil servicii: Economic - Tehnician în activităţi economice; 

    Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie; 

 Profil Resurse  naturale şi protecţia  mediului – Tehnician în industria 

alimentară. 

II. Învăţământ profesional  

Domeniul Mecanică, calificările profesionale: Mecanic auto şi Tinichigiu – vopsitor auto. 

Domeniul Electromecanică, calificarea profesională: Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale; 

Domeniul Turism şi alimentaţie, calificările profesionale: Ospătar (chelner), vânzător în 

unităţi de alimentaţie publică şi Bucătar. 

III. Învăţământ postliceal 
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a. Filiera tehnologică: 

 Profil Tehnic, Transporturi: Tehnician transporturi auto interne şi 

internaţionale; 

 Profil Servicii, Turism şi alimentaţie: Tehnician nutriţionist. 

Pentru toate calificările profesionale şcoala dispune de echipamente didactice moderne aflate 

în dotarea cabinetelor şi laboratoarelor tehnologice, iar toate corpurile de clădire destinate exclusiv 

proceselor instructiv educative au fost reabilitate şi modernizate prin finanţări europene, finanţări de 

la bugetul central sau bugetele locale şi prin sponsorizări.  

Rezultă astfel, în cadrul proceselor instructiv-educative, o combinaţie între mediile de 

instruire virtuale şi reale, flexibilitatea şi posibilităţile oferite în acest caz crescând spectaculos. Acest 

lucru stimulează şi dezvoltă elevilor imaginaţia, creativitatea, capacitatea de decizie şi 

responsabilitatea, iniţiativa şi spiritul de echipă. 

Pe lângă profilurile şi specializările precizate mai sus Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” 

din Bacău asigură pentru elevii săi instruirea necesară în vederea obţinerii permisului de conducere 

auto, categoria B.  

Instructorii şcolii de şoferi îşi desfăşoară activitatea pe baza unei programe şcolare bine 

fundamentată, concepută pentru asimilarea corectă şi completă a cunoştinţelor şi deprinderilor 

necesare conducerii unui vehicul auto.  

Pentru anul şcolar 2016 - 2017 oferta educaţională propusă a Colegiului Tehnic „Dumitru 

Mangeron” din Bacău este prezentată mai jos.  

 

 

OFERTA SCOLARĂ 

2016 – 2017 
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În anul şcolar 2016-2017, la Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” au fost înscrişi 1172 

elevi (Anexa 3.1)  din care 722 din mediul urban şi 450 din mediul rural.  

 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău are următoarea structură de personal: 

 

An şcolar 
Total 

personal 
Didactic 

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

2011 - 2012 91 58 15 18 

2012 - 2013 78 45 15 18 

2013 - 2014 78 45 15 18 

2014 - 2015 148 86 22,5 39,5 

2015 - 2016 139 82 20,5 36,5 

2016 - 2017 141 85 24 32 

2017 - 2018 147 90 20 37 

 

Structura personalului didactic în conformitate cu gradele didactice în învăţământ este: 
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1.3. Principalele rezultate obţinute în  anul  şcolar 2016 – 2017   
 

Colegiul Tehnic „D. Mangeron” continuă tradiţia premiilor la olimpiadele şcolare de 

specialitate, având mereu reprezentanţi la nivel naţional şi judeţean.  

 

Succesele remarcabile ale elevilor la Olimpiada Tehnică, obţinute între anii 2010 – 2017 

 

ETAPA  NAŢIONALĂ ETAPA  JUDEŢEANĂ 

 

 

2010 - 2011 

HORVAT CLAUDIU - premiul II  

BODOLEA MARIUS - premiul III  

BĂRBUŢĂ GABRIEL - premiul III  

ZEDIU MARIUS - menţiune  

POENARU GABRIEL – premiul I 

MORARU ALEXANDRU – premiul III 

2011 – 2012 

OBREJA EMILIAN – menţiune  

BODOLEA MARIUS – locul 10  

 

2011 - 2012 

OBREJA EMILIAN - premiul I  

DEGERATU ION - premiul II  

BODOLEA MARIUS - premiul I  

HORVAT CLAUDIU – premiul II  

2012 – 2013 

HAJDEU VASILE – premiul I  

OBREJA EMILIAN – menţiune  

 

2012 - 2013 

HAJDEU VASILE - premiul I  

DUMITRU MARIAN - premiul II  

OBREJA EMILIAN - premiul I  

DEGERATU ION – premiul II  

 

 

2013 -  2014 

COJOCARU ADRIAN - premiul II  

HAJDEU VASILE – premiul II  

2014 – 2015 

GALEŞ ADRIAN – premiul III  

COŞA IONUŢ – menţiune  

 

2014 -  2015 

GALEŞ ADRIAN - premiul I  

CIOCAN ALIN – premiul III  

COŞA IONUŢ – premiul I 

COJOCARU ADRIAN – premiul II 

OLARU GHEORGHE – premiul III 

 

2015 - 2016 

GALEŞ ADRIAN – locul 10  

2015 -  2016 

GALEŞ ADRIAN - premiul I  

GUŢU DANIEL – menţiune 

NESTER MIHAI – menţiune 

An şcolar 

Total 

personal 

didactic 

Gradul I 
Gradul 

II 
Definitivat Debutant Necalificat 

Profesori 
Maiştri 

instructori 

2011-2012 58 26 5 8 13 6 - 

2012-2013 45 22 5 8 9 1 - 

2013-2014 45 21 5 7 8 3 1 

2014-2015 86 44 6 22 9 4 1 

2015-2016 82 51 4 18 6 3 - 

2016-2017 85 48 6 19 11 1 - 

2017-2018 90 54 7 16 6 7 - 
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 2016-2017 

TODERAŞC MĂDĂLIN (XI B) – premiul III 

SUMĂNARU SEBASTIAN (XI B) – Menţiune  

CHICOŞ NARCIS (XI B)– Menţiune 

GUŢU DANIEL (XII D) – premiul II 

 

1.3.1. Rezultate deosebite ale elevilor obţinute în anul şcolar trecut (2016-2017) 

 

COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON”  BACĂU 

Învăţământul liceal şi professional 

 

 Catedra tehnică 

Olimpiade şi concursuri şcolare: 

Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, unde s-au obţinut următoarele rezultate:  

Faza judeţeană:  

- clasa a XI-a: Toderaşc Mădălin (XI B) – premiul III, Sumănaru Sebastian (XI B) – Menţiune, 

Chicoş Narcis (XI B)– Menţiune; 

- clasa a XII-a: Guţu Daniel (XII D) – premiul II. 

       Elevii care au participat la Olimpiadă au fost pregătiţi şi coordonaţi de prof. Lavinia Buşcă, 

Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu, Maria Bîrgu. 

 

 Catedra servicii 

Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, unde s-au obţinut următoarele rezultate:  

Faza judeţeană: 

- clasa a XII-a: Roşu Ştefania- premiul III şi Ţîmpu Ecaterina – menţiune;  

Elevii care au participat la Olimpiadă au fost pregătiţi şi coordonaţi de prof. Canelea Daniela şi 

Aaniţei Paraschiva; 

Concursul „Din virtual în real prin firma de exerciţiu”  

Premiul III  si Menţiune- faza nationala FE MOBLINE SRL clasa 12 

Participare la concursurile:,,Protejează apa, protejează mediul înconjurător” 

,,Educaţia nutriţională şi provocările lumii contemporane” 

Concursul de artă culinară 

- Premiul II - Măgureanu Ana si Pătrăşcan Mădălina 

- Premiul III - Bazan Gabriela si Ivan Denisa 

- Menţiune - Tulbure Bianca si Iancu Mihaela 

 

Concursul “Educaţie rutieră – Educaţie pentru viaţă”  - rezultate: 

Etapa judeţeană  

Premiul II – Clasament general pe judeţ  

Premiul I – Savin Georgiana, 9A, proba Parc şcoală – arbitraj  

Premiul I – Velea Gabriel, 9A, proba Parc şcoală – arbitraj;  

Premiul III – Savin Georgiana, 9A, proba Chestionar legislaţie rutieră;  

Premiul III – Velea Gabriel, 9A, Chestionar legislaţie rutieră;  

Elevii au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea 

 

Concursul “Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”  
Au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea următorii elevii: Coşa Cristian Lucian, Piştea Anton, 

Velea Gabriel Constantin (10B) şi Bîgea Ionuţ Aurelian, Ceauşoglu Vlad Ştefan, Chicoş Narcis 

Gabriel, Toderaşc Petronel Mădălin (11B);  

Au fost coordonaţi de prof. Maria Bîrgu următorii elevii: Dumitru Alin, Tusă Andrei (12D), Marcu 

Ionuţ,  Grosu Marian, Iordăchescu Eduard, Tomozei Mihai (9P1). 
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Concursul “Ştiu şi aplic”, etapa judeţeană  
S-au obţinut următoarele premii, iar elevii au fost îndrumaţi de prof. Carmen Cristea şi prof. Maria 

Bîrgu:  

Premiul I – Piştea Anton, Coşa Cristian Lucian (10B); 

Premiul II - Dumitru Alin, Tusă Andrei (12D) şi  Marcu Ionuţ, Grosu Marian (9P1) 

Premiul III - Chicoş Narcis Gabriel, Toderaşc Petronel Mădălin (11B) şi Iordăchescu Eduard, 

Tomozei Mihai (9P1);  

Menţiune I - Ceauşoglu Vlad Ştefan, Bîgea Ionuţ Aurelian (11B);  

Elevii Piştea Anton şi Coşa Cristian Lucian , din clasa a X-a B, au participat, în perioada 26-28 mai 

2017, la Iaşi, la faza naţională a concursului, unde au ocupat locul IV, obţinând Menţiune. 

Elevii au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea. 

 

Concursul judeţean „ Sanitarii pricepuţi” 

Echipa de elevi a fost coordonată de: prof. Maria Bîrgu şi a obţinut poziţia a V-a: Piştea Anton, Percic 

Chiril, Tertea Daniel, Tîrgoală Dina şi Curcubet Cătălina (clasa a X-a). 

La Concursului judeţean „Desen tehnic şi infografica” – ediţia a VI a, 2017, au fost implicaţi 17 

elevi, şi s-au remarcat următorii elevi din Colegiul Tehnic „D. Mangeron”: Guţu Daniel (premiul I), 

Ştefan Alexandru (premiul al II–lea) din clasa a XII-a, Chicoş Narcis (premiul I), Toderaşc Mădălin 

şi Sumănaru Sebastian (menţiune) din clasa a XI-a – coord. prof. Lavinia Buşcă; 

 

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”  
Locul I la fazele pe localitate şi  judeţeană 2017, locul III la faza regională (Piatra Neamţ) clasele IX-

XII,  la concursul judeţean ”CU VIATA MEA,APĂR VIAŢA”. Echipa de elevi: Piştea Anton, Percic 

Chiril, Tertea Daniel, Tîrgoală Dina, Curcubet Cătălina (clasa a X-a) - Profesori coordonatori Bîrgu 

Maria şi Movileanu Marius.  

 

 Catedra de limbă şi literatura română 
 

Nivel judeţean/naţional: 

 Premiul I - elevii clasei IX B - în cadrul proiectului educaţional  naţional “Evaluarea în 

învăţământul preuniversitar”, 11.11.2016 organizat de Editura Esenţial Media Piteşti şi colaboratorii 

– îndrumător prof. Stoean Mihaela 

 Menţiune, Concurs Soft Bazar, Adăscăliţei Cosmin, IX B – prof. Stoean Mihaela   

 Premiul II - Simon Georgiana – clasa a X-a A- Concursul judeţean Carte frumosă, cinste cui  te-

a scris - îndrumător prof. Vornicu Ioana  

 Premiul II – Iliescu Diana - clasa a IX-a C – Cocursul regional Primăvara ca o poezie- îndrumător 

prof. Vornicu Ana-Ioana 

 Concursul regional „Alimentaţia sănătoasă – încotro?”, înscris în CAERI 2017, la poziţia 1519, 

Ediţia a IV-a, Bacău, 15-16 mai 2017, secţiunea 2: concurs de desene şi afişe- premiul II Tudor 

Alexandru, premiul III Ardei Bianca, Axente Petronela, Farcaş Alina, Geamăn Alina, Păvăloaie 

Mădălina, Răileanu Lavinia şi Andrei Marinela, Tudor Alexandru- prof. coordonator Grigoraş Ionica 

 

 Catedra de limbi străine 

Nivel local/judeţean: 

 Concursul: Alimentaţia Sănătoasă - incotro?, Elev: Negrescu Mihaela, clasa a IX-a C – prof. 

coordonator Spătaru Liliana 

 Participare Concurs Naţional de Limba Engleza  “Quest”- ediţia a VIII-a etapele pe şcoală şi 

judeţeană - PREMIUL I - elevul Andronache Tudor-Constantin (IX C) şi MENŢIUNE - eleva 

Savin Alexandra-Georgiana (IX A) 

 

 Catedra de matematică 
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La olimpiada de matematică (faza pe şcoală) de la Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău, 

s-au înscris 20 elevi ai claselor a IX-XI-a liceu, pregătiţi de  profesorii: Dragomir Marius, Boboc 

Florinela şi Bot Cătălin. S-au obţinut 3 premii I (Tomozei N. Mihai Alexandru, Tîrgoală M. Dina, 

Toderaşc G. Petronel-Mădălin), 3 premii II (Negrescu I. Mihaela, Curcubet V. Cătălina, Acornoie V. 

Mihaela-Lăcrămioara), 3 premii III (Bejan F. Felix, Velea Gabriel, Chicoş V. Narcis Gabriel) şi 3 

menţiuni (Grosu V. Marian-Iosif, Piştea A. Anton, Sumănaru I. Sebastian-Constantin). 

          Premiul I şi Premiul II, Concursul de desene şi afişe din cadrul proiectului educativ  Alimentaţia 

sănătoasă  - încotro?, eleva Bologa Antonina, clasa a XI-a A – prof. Boboc Florinela 

          Premiul I, Concursul de desene şi afişe din cadrul proiectului educativ  Alimentaţia sănătoasă 

- încotro?, eleva Acornoie Mihaela, Nistor Alex, Adăscăliţei Corina, Farcaş Claudia, clasa a XI-a A 

- prof. Boboc Florinela 

          Concursul regional “Alimentaţia sănătoasă-încotro?”- secţiunea 2: 

Premiul I - Tiliţă Vasile-Alin, premiul II - Corciova Nicolae – Daniel şi Ungureanu Gabriel, premiul 

III - Halmac Ionuţ, Menţiuni - Lungu Ciprian, Bran Cristian, Dospinescu Mihai-Cristian (clasa10 P2) 

– prof. Dragomir Marius. 

 

 Catedra de ştiinţe 

Premiul II, Costache Mihail, clasa a IX-a A, Concursul Naţional de Chimie „Petru Poni”, coord. prof. 

Şulea Luciana; 

Premiul II, Savin Georgiana Alexandra, clasa a IX-a A; Premiul III, Popescu Andrei Ştefan, Concursul 

Regional „Alimentaţia sănătoasă – Încotro?”, secţiunea 2, clasa a IX-a A, Concursul Regional 

„Alimentaţia sănătoasă – Încotro?”, coord. prof. Şulea Luciana. 

 

 Aria curriculară “Om şi societate” 

Nivel local/ judeţean: 

 Premiul III - elevele Pavaloaie Madalina, Farcaş Alina şi Ardei Bianca (clasa XII A) - in cadrul 

proiectului judetean “Comori de suflet bacauan, dincolo de timp şi spatiu”, prof. coordonator Oana 

Medvedev; 

Nivel naţional : 

 Premiul I - elevii Popescu Andrei şi Savin Alexandra (IXA), premiul II - elevii Dumitru Cosmin 

Ionut (IXA) şi Tîrgoală Dina (XA) şi premiul III - eleva Curcubet Catalina (XA) -în cadrul 

concursului naţional “Mărţisorul - bucuria primăverii”, ediţia a IV-a, martie 2017, Şcoala 

gimnazială “Gheorghe Patraşcu”, Buruieneşti - Neamţ. 

 Premiul I - eleva Savin Alexandra (IX A) şi premiul II - elevul Popescu Andrei (IX A) - in cadrul 

concursului naţional ”Rezistenţa anticomunistă”- tema “Rugul Aprins”, Bucuresti, martie 2017. 

 Premiul I - elevii Savin Alexandra, Popescu Andrei (IX A) şi Ţăranu Razvan (X B) - în cadrul 

concursului national ”O zi, trei semnificaţii - 9 Mai”, ediţia a IV-a, 7 mai 2017, Bârlad. 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA’’ (STRUCTURĂ) - BACĂU 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

 

 Elevii din clasa pregătitoare, clasa I, a II-a, a III-a şi a IV-a au obţinut numeroase premii la 

concursurile „Micii olimpici“, „Amintiri din copilărie”, „Discovery”, „Gazeta matematică”, 

„Comper” la toate ediţiile din acest an şcolar – înv. Toma Sorinela, Coşa Valentina şi Leahu Laura 

Elena, Diumea Andreea Roxana şi Bălan Gina Felicia; 

 Elevii din clasa a IV-a au obţinut premii la Concursul „Comper – Comunicare”, „Comper Mate 

2000”, „Gazeta Matematică Junior” (etapa naţională), Concursul internaţional „Discovery”, 

Concursul Naţional Literar-Artistic „Şcoala – clinchetul copilăriei” şi rezultate frumoase la 

Olimpiadele de limba şi literatura română, matematică, educaţia civică – înv. Bălan Marieta  
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Promovabilitatea la examenele de certificare/atestare a competenţelor profesionale a 

absolvenţilor: 
- profil tehnic şi servicii: 

 nivelul 3: 100 % 

 nivelul 4: 100 % 

 nivelul 5: 100 %. 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA”   

În anul şcolar 2016-2017, Şcoala gimnaziala „Ion Luca”, structură a Colegiului Tehnic 

„Dumitru Mangeron”din Bacău a obţinut rezultate şcolare bune şi foarte bune la concursuri, 

olimpiade şcolare şi la susţinerea examenului de evaluare naţională.  

Examenul de Evaluare Naţională 

Rezultatele la evaluarea naţională de la clasa a VIII-a au fost foarte bune şi anume 

promovabilitate de 100 %. Din cei 36 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, 22 au susţinut evaluarea 

naţiomală. Elevii care nu s-au prezentat la acest examen s-au înscris la cursuri profesionale în vederea 

formării pentru o meserie. 

 

Rezultatele examenului de Evaluare Naţională la clasa a VIII - a:  

Elevi 

înscrişi 

Elevi 

prezenţi 

Elevi promovaţi din care: 

medii sub 

5.00 

medii între  

5,00-7,00 

medii între 

7,00-10,00 

22 22 0 0 22 

 

Număr elevi 

înscrişi 

Note 

sub 5 

Note 

 5-5,99 

Note  

6-6,99 

Note  

7-7,99 

Note  

8-8,99 

Note  

9-10 

Matematică - 22 - 1 3 8 2 8 

Limba şi literatura 

română - 22 
- - 2 5 9 6 

Promovabilitatea la examenul de evaluare naţională a fost de 100%, elevii înscrişi obţinând 

rezultate bune şi foarte bune, ei fiind coordonaţi la limba şi literatuta română de prof. Monica Daniela 

Popa şi la matematică de prof. Gabriela Stoica. Aceste rezultate au dus la înscrierea elevilor  Şcolii 

gimnaziale ,,Ion Luca” la licee de prestigiu din Bacău. 

 

Proiecte şi programe  

 

Nr. 

crt. 
Denumire activitate Parteneri 

Nr. 

participanţi 
Responsabil 

1. „Comori de suflet 

băcăuan” 

Finanţare- Consiliul 

Judeţean Bacău 

Partener- Asociaţia 

„C.T.D.M” - Bacău 

150 

Corlade Iulia 

Corlade Eduard 

Neacşu Mihaela 

Vornicu Ioana 

2. 
,,Invitaţie la 

altruism: dăruim şi 

câştigăm” 

Şcoala Gimnazială 

Maria Montessori 

Bacău 

200 Stoean Mihaela  

3. ,,Proiect STAY 

FREE” 
Asociaţia Valoare Plus 150 Stoean Mihaela 

4. ,,Toamna bacoviană” ISJBacău 50 Stoean Mihaela 
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5. Proiectul Eratostene 
Scoala „Ion Luca” 

Bacău 
120 Radu Tania 

6. Balul Bobocilor Club Police 200 
Neacşu Mihaela 

Codreanu Andreea 

7. 
Concurs „Cea mai 

Cool clasă de 

Crăciun” 

Cadrele didactice ale 

colegiului 
120 Neacşu Mihaela 

8. 
Concurs „De 

dragobete iubeşte 

româneşte!” 

Cadrele didactice ale 

colegiului 
120 

Neacşu Mihaela 

Codreanu Andreea 

9. 
Simpozion 

„Alimentaţia 

sănătoasă, încotro?” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Corlade Eduard 

Aaniţei Paraschiva 

Pricop Vasilica 

Canelea Daniela 

Negrea Eugenia 

Neacşu Mihaela 

10. „Astăzi învăţăm, 

mâine aplicăm” 

ISJ Bacău 

Cadre didactice din 

catedra tehnică 

80 Buşcă Lavinia 

11. „Eco Mangeron 

XXI” 

ISJ Bacău 

Cadre didactice ale 

colegiului 

100 Cristea Carmen 

 

Consiliul elevilor 

Activitatea Consiliului Elevilor s-a materializat prin întâlniri ale liderilor clasei în care s-au 

discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au 

acceptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor derulate în şcoală. 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa 

şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I, a fost constituirea Consiliul Elevilor pentru 

anul şcolar 2016-2017. S-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această 

adunare, elevii şi-au ales reprezentanţii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). 

Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează 

îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru 

acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care a vizat monitorizarea elevilor problemă, întărirea 

legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

Comitetul de părinţi 

În luna octombrie 2016 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2016-2017 şi elaborării unui regulament 

intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară 

consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in 

vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor 

legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

S-a elaborat un Plan de măsuri care a ghidat activitatea în anul şcolar precedent: 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

1. Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor 

de calitate 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor si 

imbinarea activitatilor curriculare cu 

cele extracurriculare 

Cadre didactice  

Permanent 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 
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Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice si al activitatilor extrascolare 

Conducerea 

Responsabilii de 

catedră 

Conform 

graficului 

2. Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor 

Intensificarea acţiunilor educative 

privind prevenirea violentei in scoala 

Responsabilul cu 

activitatea educativă 

Responsabilul 

Comisiei pentru 

combaterea violenţei 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate 

Responsabilul cu 

activitatea educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor 

Comisia diriginţilor 

Psiholog şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului 

Comisia diriginţilor 

Psihologul şcolar 

Când este 

cazul 

3. Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 

cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 

didactice moderne şi a învăţării 

centrate pe elev 

Responsabilul cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 

precum lecţii deschise, interasistenţe 

etc. 

Responsabilii de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

4. Monitorizarea 

şi controlul 

activităţii 

pentru 

creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

instructiv educative 

Conducerea unităţii Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

 

Conducerea unităţii 

 

Permanent 

Comisia Diriginţilor 

Obiective urmărite 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi extracurriculară 

în proiectarea activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi 

reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism 

f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de 

impact. 

 

Activitatea de proiectare  şi  planificare  

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în: 

1. Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind 

implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul 

şcolar 2016- 2017; 

2. Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare 

cuprinzând termene şi responsabilităţi; 
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3. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

4. Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative, referate 

informări de specialitate; 

 Promovare 

 S-au actualizat punctele de informare din unitate ; 

 S-au popularizat aspecte din munca elevilor în cadrul expoziţiilor de toamnă şi iarnă, 

organizate în şcoală din octombrie până în ianuarie. 

Activitatea diriginţilor 

 În anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând 

tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative. 

 Instruirea prof. diriginţi cu privire la organizarea activităţilor educative şcolare si 

extraşcolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogie a elevilor si a altor 

documente necesare dirigintelui. 

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele 

dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor. 

 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat efficient. 

 S-au desfăşurat şedinţele cu părinţii, pe clase, după un program stabilit, în care s-au  

prelucrat regulamentele şcolare (cel general şi cel de ordine interioara)   

 S-au semnat contractele de parteneriat cu părinţii si diferite instituţii. 

 

ALTE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 „Toamna bacoviană”- ediţia a VI-a- 135 ani de la naştere, 19-24 septembrie 2016: lirica lui 

George Bacovia, dramatizare, crâmpei de exegeză dedicată poetului băcăuan; proiectul este 

realizat Consiliul Judeţean Bacău, Primăria Municipiului Bacău, Uniunea Scriitorilor din 

România Filiala Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, în parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Bacău; profesori coordonatori  Grigoraş Ionica, Spătaru Liliana, Popa 

Daniela, Stoean Mihaela din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău; 

clasele a VI-a,  a XI-a A,  a XII-a B,  a XII-a A, a IX-a C. 

 „Utilizarea energiilor neconvenţionale”: asigurarea accesului la energia modernă sigură şi 

sustenabilă pentru toţi, luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbării climatice şi a 

efectelor acesteia; 23.09.2016, clasa XB, prof. Buşcă Lavinia 

 “Ozonul şi climatul – restabilite de o lume unită”, activitate cuprinsă în calendarul 

acţiunilor organizate cu prilejul celebrării Zilei Internaţionale pentru Protecţia Stratului de 

Ozon din data de 16 septembrie 2016; prof. coord.  Corlade Iulia, Nanu Valentin, Manea 

Mitică, Corlade Eduard, Stoean Mihaela, Dragomir Marius, Radu Tania, Gălbează Carmina, 

Neacşu Mihaela, Cosmescu Mihaela;  

 “În oraş fără maşină”, activitate cuprinsă în cadrul manifestărilor ce a  avut loc cu ocazia 

celei de a cinsprezecea ediţie a “Săptămânii Europene a Mobilităţii” sub deviza “Mobilitate 

inteligentă. Economie puternică”. Prof Manea Mitică ,prof. Stoean Mihaela, prof. Corlade 

Eduard, 22 sept 2016, elevii clasei 11P1 au obţinut Premiul I, Premiul I, Premiul I, Menţiune;  

 “Ziua Internaţională a Mării Negre”, activitate cuprinsă în calendarul acţiunilor organizate 

cu prilejul celebrării Zilei Internaţionale pentru a Mării Negre din data de 31 octombrie 2016;  

prof. coord. Gălbează Carmina Adriana, Stoean Mihaela, Carmen Cristea Lavinia Buscă, 

Mariana Popescu, Radu Tania, Pădure Mihaela;  

 PROIECTUL  EDUCATIV “STAY FREE” , organizat în parteneriat cu   Asociaţia 

Valoare Plus Bacău, 4 noiembrie 2016 . Acţiunea a fost organizată de Comisia Metodică a 

Diriginţilor din cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău în parteneriat cu 

Asociaţia Valoare Plus Bacău. La acţiune au participat elevi de la clasele a XI-A şi a XII-a, 
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aceştia fiind însoţiţi de profesorii diriginţi, iar moderatorul activităţilor a fost doamna Oxana 

Morari - Trainer Stay Free Project. Activitatea desfăşurată a avut ca obiectiv principal:   lupta 

împotriva traficului de fiinţe umane  protejarea tinerelor generaţii de pericolul transformării 

lor în produs. Prof.  coord. Stoean Mihaela, Apostu Nicoleta, Popa Alexandra,  Gurămultă 

Mihai, Şulea Luciana, Radu Tania, Gălbează Carmina Adriana.  

 “Conceptul de dezvoltare durabilă. Impactul poluării asupra mediului înconjurător”,  

19.09.2016, prof dirig. Cristea Carmen, clasa a XI -a B;  

 Eco urbanismul - oraşul sustenabil al viitorului!”, clasa 9P5, prof dirig Canelea 

Daniela, 23.09.2016; 

 „Protejarea pădurilor. Combaterea deşertificării”, clasa 11P3, prof dirig. Radu 

Tania, 20.09.2016; 

 „Egalitatea de gen în comunitatea noastră”, clasa a XII-a A, prof. dirig. Aaniţei Paraschiva, 

21.09.2016; 

 „Săptămâna Mondială  a Educaţiei”, - Educaţia prin film, 7-8 octombrie 2016, 

Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, prof. coord. Soean Mihaela, Corlade Iulia,  Grigoraş 

Ionica, Neacşu Mihaela, clasele 11P3, 10B;  

 „Târgul de Universitaţi Internaţionale RIUF Iaşi, 4 octombrie 2016, elevii claselor a XII-

a, prof. coord. Apostu Nicoleta, Stoica Daniela, Durac Ciprian, Dragomir Marius;  

 „Proiectul educaţional- Glorie eternă eroilor patriei şi onoare veteranilor de război”, 

prof. coord. Nanu Valentin, Medvedev Oana, 25 octombrie 2016- Ziua Armatei Române,  

1 Decembrie - Ziua Naţională  a României;  

 „Proiectul Educativ – Experimentul lui Eratostene, septembrie 2016, prof. coord. Radu 

Tania;  

 „Proiectul Educativ- ENO Tree Planting Day, septembrie 2016, prof. coord. Radu Tania, 

Stoean Mihaela, Manea Mitică, Cristea Carmen, Poescu Mariana, Pădure Mihaela, clase 9P4, 

10P4, 11A, 11P1, 11P3;  

 „Educaţia ne îmbogăţeşte”, prof coord Spătaru Liliana,  Neacşu Mihaela, Corlade Eduard,  

22 sepr 2016;  

 „Săpamâna Internaţională  a Educaţiei Globale”, 14-18 noiembrie 2016; prof coord. 

Grigoraş Ionica, Manea Mitică, Spătaru Liliana, Nanu Valentin;  

 Vizionare piesă de teatru – „Prenumele”, 26 oct 2016, Teatrul Municipal Bacovia, clasele 

9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12C, 9P4, 9P5, 10P2, 10P5, 11P3, Coord Dragomir 

Marius;  

 „Invitaţie la altruism: dăruim şi câştigâm- Ediţia a II-a, 6 decembrie 2016, proiectul in 

cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Maria 

Montessori Bacău, prof. coord. Stoean Mihaela, Manea Mitică Dragomir Marius, Corlade 

Eduard, Radu Tania, Gălbează Carmina, Pădure Mihaela, Popescu Mariana, Şulea Luciana, 

Vornicu Ioana, Spătaru Liliana, Cristea Carmen, Buşcă Lavinia, Timofte Iolanda, Canelea 

Daniela, Negrea Eugenia, Bîrgu Maria; 

 Proiectul „Siguranţa alimentară în contextul securităţii globale”, din cadrul programului 

Internaţional „Săptămâna Educaţiei Globale” 2016, ediţia a XVIII-a, 18.11.2016, prof. 

Grigoras Ionica,  în parteneriat cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi cu „Apicola” Bacău. 

 Crearea/utilizarea Soft-ului Educaţional (fişe de evaluare iniţială/Power Point), în cadrul 

proiectului „Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Evaluarea iniţială: Observarea 

şi cunoaşterea preşcolarului/şcolarului”, prof. Grigoras Ionica organizat de Esenţial Proiect 

Educaţional, 11.11.2016;  

 Proiectul educaţional- Glorie eternă eroilor patriei şi onoare veteranilor de război, Nanu 

Valentin, Medvedev Oana 1 Decembrie - Ziua Naţională  a României;  

  Proiectul Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun!, Campania Şcoala care dăruieşte, 

organizat de ECDL România, prof. Aaniţei Paraschiva, ş.a.; 

 Grigoraş Ionica: Parteneriat cu revista educaţională de specialitate „Esenţial în educaţie”, 

Editura Esenţial Media, Piteşti; 

https://www.facebook.com/morarioxana
https://www.facebook.com/morarioxana
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 Grigoraş Ionica:  Acord de parteneriat nr. 4130/07.11.2016, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, 

din Beclean, BN, în cadrul proiectului: „Prietenii lecturii”; 

 Grigoraş Ionica:  Acord de parteneriat nr. 4129/07.11.2016, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, 

din Beclean, BN, în cadrul proiectului: „Ia atitudine!”; 

 Proiectul judeţean în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară „Invitaţie la 

altruism: dăruim şi câştigăm”, proiect aprobat în Calendarul Activitaţilor Extraşcolare 

Judeţene 2017,  ediţia a II-a, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Maria Montessori,  

Bacău, coord. prof. Stoean Mihaela; 

 Colinde de Craciun – Popa Alexandra; 

 Balul Bobocilor- Neacşu Mihaela, Vornicu Ioana, Popa Alexandra ş.a.; 

 Ziua europeană a limbilor - Spataru Liliana, Apostu Nicoleta; 

 Vizita la Direcţia de sănătate publică- Spataru Liliana; 

 Adolescenţă fără violenta! Viaţa are gust şi fără droguri, Gruparea de Jandarmi Bacău, 

prof. coord. Şulea Luciana, Timofte Iolanda; 

 ,,Repere istorice ale poporului român” (vizionarea şi comentarea unor filme artistice şi 

documentare,  participare activităţi dedicate zilei de: 25 octombrie, 1 decembrie „Ziua 

României”, 24 ianuarie 2017, organizator Proiect educaţional „Glorie eternă eroilor patriei, 

cinste şi onoare veteranilor de război”,  activităţi cu reprezentanţii jandarmeriei  din cadrul 

Grupării de jandarmi mobilă „Alexandru cel Bun”   Bacău;     A.N.V.R.-filiala ,,G-ral Eremia 

Grigorescu” Bacău; prof. Nanu Valentin; 

 Proiect local-,,24 ianuarie 1859-Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca’’,  prof. Nanu 

Valentin; 

 PROIECT  EDUCATIONAL ,,1 Decembrie Ziua Naţională a României” la Şcoala 

Gimnazială ,,Ion Luca”; 

 Vizite tematice şi participare cu elevii la expoziţiile de la Vivariu, Muzeul ,,Ion Borcea”, 

Tribunalul Bacău, Târgul de locuri de muncă organizat la Muzeul ,,Ion Antonescu”, prof. 

Leibu Angela.                             

 

 

 

 

1.3.2. Investiţii şi achiziţionarea de noi echipamente 

                   
Deşi într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, cu resurse financiare foarte puţine, 

în anul şcolar 2016-2017 s-a reuşit realizarea următoarelor lucrări de reparaţii şi investiţii, respectiv 

achiziţii: 

Sumele alocate de Primăria Bacău au fost destinate următoarelor cheltuieli, 6.053.310lei: 

 cheltuieli de personal – 4.874.168 lei; 

 cheltuieli materiale (utilităţi) – 932.494 lei; 

 burse – 136.731 lei;  

 investiţii – 109.917 lei. 

De la Bugetul de stat s-au suportat următoarele cheltuieli, 712.501 lei: 

 cheltuieli de personal – 50.000 lei; 

 cheltuieli materiale (deplasări) – 2.500 lei 

 burse – 525.628 lei; 

 transport elevi – 134.373 lei; 

Din activitatea de autofinanţare s-au făcut următoarele cheltuieli, 423.094 lei: 

 pentru masă – 242.387 lei; 

 obiecte de inventar – 16.853 lei. 
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 cheltuieli materiale – 163.854  lei; 

 

DOTĂRI REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

AUTOFINANTARE 

OBIECTE DE INVENTAR 
 BUGET LOCAL  

Obiecte de inventar (sep.2016 -

aug.2017) 
 

Investiții şi lucrări de 

reparaţii  
 

Fețe de masa (50 buc.) 1.500 Igienizare şi reparații liceu 39.824,94 

Aspirator cu sac (1 buc.) 410,35 Dezinsecție, deratizare 8.701,4 

Recipent transport hrana (2 buc.) 498 Sistem antiincendiu 63.985,97 

Echipament sportiv: mingi, 

tricouri, jaloane 
701,80 

Monitorizare sistem 

audio-video 
45.567,03 

Scaune, mese Grădiniță 3.288   

Imprimantă secretar şef 823   

Imprimantă contabilitate 420   

Derulator 4 prize 184,99   

Perne albe 396,73   

Total: 8.222,87 Total: 158.079,34 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Contextul european 

 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei 

în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o 

economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 

martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. În document este propusă 

abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi interdependente stabilite la nivelul 

statelor membre: 

 Creştere inteligentă:  

Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

 Creştere durabilă:  

Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice 

 Creştere inclusivă 

Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Ţinte: 

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69 % în prezent, la peste 75 %; 

 Alocarea a 3% din PIB pentru cercetare - dezvoltare; 

 Rata abandonului şcolar timpuriu: maxim 10%;  
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Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar; 

 “20/20/20”:  reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 

Sursa: Strategia ”Europa 2020”  

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca instrumente 

de lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă:   
- O Uniune a inovării; 

      - O Agendă Digitală pentru Europa;  

      - Tineret în mişcare; 

 2 iniţiative pentru creştere durabilă:    

- O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;  

      - O politică industrială integrată pentru era globalizării;  

 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă:      

- O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de    muncă; 

      - Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

 

Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă"  

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru 

angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 

 

Iniţiativa: “Tineretul în mişcare”  

Linii de acţiune principale:  

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi 

excelentă:  

 Investiţii mai mari, mai bine ţintite şi durabile în educaţie şi formare; asigurarea celui mai 

bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanţare; 

 Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu;  

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 

planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 

oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu 

potenţial de angajare;  

 Promovarea învăţării şi predării de calitate;  

 Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de 

exemplu: a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, TIC, 

învăţarea online, competenţele în domeniul matematicii (inclusiv competenţele numerice) şi 

ştiinţelor;  

 Creşterea atractivităţii, ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca. 50 % din totalul 

locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de 

educaţie şi formare profesională;  



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 23 

 Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru facilitarea întrării 

pe piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi stagii de practică de calitate;  

 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice şi 

administrative ale stagiilor transnaţionale. Sprijinirea unui acces mai bun şi a unei participări 

mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri 

pentru stagii şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau 

premii), precum şi prin acorduri între parteneri sociali şi ca parte a politicii de responsabilitate 

socială a întreprinderilor (RSI); 

 Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, inclusiv prin 

dezvoltarea unor cadre naţionale de calificare şi prin menţinerea unor parteneriate strânse cu 

sectorul profesional; 

 Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi validarea 

acestor tipuri de învăţare;  

 Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere:  

 Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent; 

 Îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare  a învăţământului superior; 

 Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de înserţie profesională;  

 Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru 

tineri:  

 Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 toţi tinerii din 

Europa să poată avea posibilitatea de a şi petrece în străinătate o parte din timpul alocat 

parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de muncă; 

 Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor; 

 Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

 Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi de începere a unei cariere;  

 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi 

profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare pe baza unor date 

comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru învăţarea reciprocă 

în acest domeniu; 

 Se recomandă statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în muncă, îşi 

continuă studiile sau fac parte dintr-un program de activare în termen de patru luni de la 

absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanţii pentru tineret”; 

 Sprijinirea tinerilor cu risc; 

 Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor îndependente.  

1.5. Contextul naţional 

 

Programul Naţional de Reformă 2014 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi 

aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii 

Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile 

incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială.  

Conform Programului de Reformă „M.E.N. continuă reformele în domeniul educaţiei şi 

formării, în vederea asigurării unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare 

personală şi socială, cu impact pozitiv asupra prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii. În 

scopul dezvoltării educaţiei timpurii (0-6 ani) şi a creşterii calităţii acesteia, în anul 2014 vor fi aduse 

clarificări de ordin legislativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de educaţie timpurie 

pentru a deveni, treptat, servicii universale. În urma efectuării unei analize, MEN va elabora o 

propunere de modificare a Legii Educaţiei Naţionale în vederea atribuirii statutului de învăţământ 

obligatoriu grupei mari din învăţământul preşcolar. MEN va reglementa conţinutul educativ şi 

standardele de referinţă pentru educaţia ante-preşcolară (0-3 ani).  

De asemenea M.E.N. va continua reforma curriculară prin modernizarea curriculumului 

şcolar şi îmbunătăţirea sistemului de evaluare a elevilor. Astfel, începând cu anul 2014, MEN va 
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generaliza evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a şi pentru competenţele din 

învăţământul profesional şi tehnic.  

În scopul îmbunătăţirii accesului la resurse şi instrumente digitale în învăţământul 

preuniversitar, M.E.N. va asigura conectarea a 2400 de şcoli la internet la finalul proiectului Internet 

în şcoala ta şi va publica pe portalul său resursele didactice elaborate deja prin proiecte FSE în cadrul 

POS DRU. M.E.N va continua să asigure deschiderea sistemului de educaţie şi formare către toţi 

tinerii şi asigurarea accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri particulare.  

Pe lângă finalizarea Strategiei naţionale privind reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii, 

M.E.N va implementa măsuri de prevenire şi intervenţie, inclusiv prin acordarea de sprijin 

individualizat elevilor expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii prin extinderea, la nivel local, a 

programelor de tipul Şcoala după şcoală. M.E.N va implementa măsuri de compensare şi intervenţie 

pentru grupurile cu riscuri particulare, prin multiplicarea programelor de tipul A doua şansă, în special 

în zonele rurale şi în cele cu populaţie de etnie romă şi va crea cadrul metodologic privind 

Alfabetizarea funcţională pentru facilitarea intervenţiilor destinate creşterii nivelului de alfabetizare.  

La fel ca şi în anii anteriori, M.E.N. va continua şi în anul şcolar 2014/2015 implementarea de 

programe sociale (Cornul şi laptele, Bani de liceu, Euro 200, Rechizite şcolare, Acordarea de burse, 

Decontarea transportului), iar elevii din mediul rural şi mic urban vor beneficia de extinderea cu 600 

de unităţi a parcului de microbuze şcolare”  

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează 

următoarele schimbări:  

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor  

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează 

educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); 

introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 

5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană 

poate intra pe piaţa muncii în mod legal.  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 

reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor 

acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie 

fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea 

socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul 

va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea 

afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor 

vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a.  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem  
Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de 

administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principiul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni 

transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei Naţionale 

prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului respectiv.  

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după 

şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente 

frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice 

dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe 

bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  
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6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului 

liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. 

între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta 

de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui 

program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului 

Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.  

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în 

cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - 

emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma 

înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin 

concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de conducere, 

îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl 

reprezintă sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont 

educaţional (echivalentul a 500 Euro).  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 

parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, legea prevede 

posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, 

care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe 

tot parcursul vieţii.  

9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor  
Unul din obiectivele noii legi a fost să întărească la nivel managerial orientarea spre 

performanţă şi competitivitatea instituţiilor de învăţământ superior din România.  

10. Clasificarea universităţilor  
În baza noii legi, instituţiile de învăţământ superior din România vor fi clasificate în trei 

categorii pe baza evaluării programelor de studii şi a capacităţii lor instituţionale, după cum urmează: 

universităţi preponderent de educaţie, universităţi de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică 

şi universităţi de cercetare avansată şi educaţie.  

11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior  
Acest obiectiv presupune ierarhizarea programelor de studii printr-un proces de evaluare a 

calităţii programelor, calitate care va reprezenta unul dintre criteriile de bază la încadrarea 

universităţilor într-una dintre categoriile menţionate anterior. Finanţarea sistemului de învăţământ 

superior se va realiza în funcţie de calitate şi performanţă prin concentrarea resurselor şi prioritizarea 

investiţiilor (resursele financiare vor fi alocate cu prioritate către consorţii - universităţi fuzionate).  

12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar  
Mecanismului de ierarhizare a universităţilor i se va adăuga un sistem stimulativ de finanţare 

a excelenţei, care va asigura performanţa instituţională şi calitatea serviciilor de educaţie şi care este 

structurat astfel: un procent minim de 30% din finanţarea de bază se acordă universităţilor publice pe 

baza criteriilor de calitate stabilite; un fond de dezvoltare instituţională se adresează celor mai bune 

instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie; fondurile de finanţare suplimentară se alocă de 

către minister. Excelenţa instituţională va fi completată şi printr-un sistem coerent de susţinere a 

excelenţei individuale, fapt ce va asigura un nivel de competitivitate a activităţii fiecărui membru al 

comunităţii academice (cadre didactice, studenţi, cercetători), efectul cumulativ al acestui sistem fiind 

reunit în performanţa universităţii.  

(Sursa: PNR pag 35 -39)  
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Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale PNR  
Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, de 

13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în care 

se vor implementa măsurile propuse. 

 

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

Indicator (%)  18,4 17,2 16,0 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

 

România are în vedere realizarea unei evaluări intermediare în anul 2014 pentru aprecierea 

impactului măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala corectare a traiectoriei.  

Evoluţia prognozată a ratei părăsirii timpurii a şcolii  
Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt:  

1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajate  

3. Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 mil. euro) şi Şcoala de 

după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei).  

4. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar 

precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională  

5. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale, prin:  

- Începând cu anul şcolar 2014/2015 se introduce învăţământul profesional de tip dual cu durata de 3 

ani, pentru care au fost finalizate şi adoptate normele metodologice şi planul-cadru de învăţământ;  

- implementare de programe formare a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT), 

finanţate prin proiecte FSE/POS DRU, precum: Formarea cadrelor didactice din învăţământul 

profesional şi tehnic-profil servicii pentru extinderea metodei moderne interactive firma de exerciţiu, 

formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale, îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale. Prin intermediul acestor programe sunt 

create condiţii pentru asigurarea de şanse egale la educaţie pentru elevii proveniţi din grupurile socio-

economice defavorizate;  

- prin programul Rechizite şcolare, pentru anul şcolar 2013/2014, au fost acordate rechizite şcolare 

pentru un număr de 722.198 elevi;  

- prin programul Bani de liceu, pentru anul şcolar 2013/2014, au fost acordate burse şcolare unui 

număr de 98.602 elevi de liceu;  

- prin programul Euro 200, 21.077 elevi au beneficiat în anul 2013 de sprijin pentru achiziţionarea de 

tehnică de calcul;  

- elevii claselor pregătitoare, I-VIII, precum şi preşcolarii beneficiază de o masă zilnică prin 

programul Cornul şi laptele şi de produse apicole şi fructe, prin programul Mierea şi fructele.  

Legătura cu iniţiativa emblematică „Tineret în mişcare” este asigurată prin acele măsuri care vin 

în întâmpinarea primei direcţii majore de acţiune a acestei iniţiative emblematice şi care vizează 

susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, dezvoltarea 

sistemelor de educaţie timpurie şi asigurarea accesului la educaţie pentru grupurilor dezavantajate.  

În perspectiva abordării unitare a analizei sistemului de învăţământ profesional şi tehnic şi a direcţiilor 

de acţiune necesare a fost adoptat un set comun de indicatori privind educaţia (vezi anexe) 

 

Priorităţi naţionale ale învăţământului preuniversitar românesc  

Proiecţiile realizate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia cererii de forţă de 

muncă indică necesitatea ca şcolile din învăţământul profesional şi tehnic să includă în oferta lor mai 

multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile actuale şi 

viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se adapteze 

concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu o paletă mai 

largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare.  
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Drept urmare, absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa 

muncii va trebui să aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată 

şi pe de altă parte va trebui să fie înzestrată cu competenţe superioare pentru a fi competitivă.  

În momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o constituie 

analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între cererea de forţă 

de muncă şi oferta de personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului, astfel încât să rămână 

deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie de dinamica economică locală şi zonală. Această 

acţiune ridică însă probleme multe şi foarte complexe: 

 comanda socială nu este bine definită, prognozele evolutive în timp ale acesteia fiind 

foarte relative; prin evoluţia ei rapidă, societatea democratică nu permite politicului să 

definească liniile evoluţiei economice şi deci prognozele de viitor sunt foarte relative; 

 inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează 

presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar această stare se repercutează 

asupra învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii 

profesionale optime;  

 valorile democraţiei reale se instalează greu, existând momente în care se produce 

alunecarea în anarhie cu consecinţe negative în relaţiile dintre manageri si colectiv sau 

indivizi, între profesori şi elevi;  

 concepţia despre reforma învăţământului, mai ales asupra finalităţilor acesteia, se 

conturează mai greu; ca urmare, sistemul de învăţământ, planurile de şcolarizare, rămân încă 

nefundamentate clar pe nişte direcţii funcţionale şi de eficienţă, rămânând la nivelul modelelor 

externe care au dat însă rezultate în alte condiţii socio-economice; 

 componentele sistemului social-global sesizează prioritatea redresării economice, şi sub 

presiunea problemelor ce apar pe termen scurt, au tendinţa de a minimaliza probleme 

învăţământului pentru ca efectele disfuncţionalităţilor acestuia sunt pe termen lung şi mai greu 

sesizabile în cadrul unor analize superficiale. Acest lucru se evidenţiază clar în alocările 

bugetare care acum se obţin de la primării; 

 recunoaşterea importanţei socio-economice a muncii cadrului didactic ar determina 

curmarea condiţiilor frustrante în care acesta se află, îmbunătăţind motivaţia acestuia pentru 

muncă.  

 

Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt:  

 adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de 

muncă;  

 asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

standardele europene, prin preluarea la nivel naţional a competenţelor cheie promovate la 

nivelul UE, dar şi potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;  

 descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;  

 reforma educaţiei timpurii;  

 asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională (construirea de campusuri 

şcolare, asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul 

rural, licee tehnologice pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea tuturor 

şcolilor din mediul rural, modernizarea învăţământului profesional şi tehnic în mediul 

rural) 

 

Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul 

preuniversitar”, principalele domenii pe care se axează reforma învăţământului profesional şi tehnic 

din România, sunt următoarele:  

 implementarea metodelor învăţării centrate pe elev;  

 eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri;  

 elaborarea şi dezvoltare curriculumului, inclusiv a celui la comanda angajatorului;  

 elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale;  
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 formarea continuă a personalului didactic;  

 asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;  

 asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;  

 orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei;  

 dezvoltarea sistemului informaţional;  

 modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;  

 oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări;  

 utilizarea TIC în predare;  

 facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi speciale;  

 dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată;  

 dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate;  

 formarea continuă a adulţilor;  

 asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană. 

 

1.6. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 

 
În Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 se specifică faptul că una dintre 

priorităţi este: Îmbunătăţirea capitalului uman, cu următoarele obiective specifice şi măsuri asociate: 

Obiectivul specific  Masuri asociate  

1.1. Creşterea ocuparii in randul tinerilor si a 

grupurilor vulnerabile  

1.1.1. Actiuni pentru sprijinirea integrarii pe 

piata muncii a tinerilor care nu sunt inclusi 

intr-o forma de invatamant, formare 

profesionala sau nu au un loc de munca  

1.1.2. Actiuni preventive si active de 

integrare pe piata muncii (inclusiv 

personalizate) pentru grupurile vulnerabile  

1.2. Imbunatatirea accesului si participarii la 

educatie si instruire de calitate  

1.2.1. Reducerea ratei de parasire timpurie a 

scolii, in special pentru tinerii din zonele 

rurale si comunitatile defavorizate  

1.2.2. Imbunatirea calitatii si eficientei 

invatamantului prin adaptarea ofertei 

educationale la cerintele pietei muncii  

1.2.3. Cresterea accesului la formare 

profesionala continua  

1.2.4. Crearea, modernizarea si extinderea 

infrastructurii de educatie  

1.3. Cresterea accesului la servicii de 

sanatate de calitate  

1.3.1. Extinderea si diversificarea serviciilor 

de sanatate, inclusiv prin modernizarea 

infrastructurii aferente  

1.4. Promovarea incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor rurale si urbane aflate in 

declin  

1.4.1. Extinderea, diversificarea si 

imbunatatirea accesului grupurilor 

vulnerabile si comunitatilor izolate la 

educatie, sanatate, servicii sociale, ocupare 

si locuire, inclusiv prin modernizarea 

infrastructurii aferente  

 

Obiectivele şi indicatorii la nivel judeţean, conform PLAI 2017, sunt: 

 

Obiectiv 1 : Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele 

pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.  
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Constatări în urma monitorizării: Oferta ÎPT formulată prin planul de şcolarizare se încadrează în 

trendurile recomandate pe domenii şi calificări, înregistrând un progres vizibil în ultimii ani, prin 

armonizarea cu ţintele recomandate de PLAI.  

Datele se regăsesc în planul de şcolarizare aprobat de MENCS, fără corecţii, lucru ce denotă 

implicarea ISJ şi a unităţilor şcolare în consultarea partenerilor locali în privinţa cererii de pe piaţa 

muncii şi a tendinţelor de dezvoltare.  

Acţiuni:  

1. Realizarea de reţele şcolare pentru asigurarea continuităţii în formare  

Constatări în urma monitorizării: La nivel judeţean există reţea ÎPT, structurată pe zone şi domenii, 

formată din colegii tehnice şi licee tehnologice.  

Recomandări/concluzii: pentru a putea evalua progresul, este necesar a se urmări şi activităţile 

desfăşurate în cadrul acestei reţele.  

2. Realizarea unor sisteme parteneriale eficiente, în scopul dobândirii de către elevi a competenţelor 

specifice calificărilor din oferta şcolară.  

Constatări în urma monitorizării: Cele 19 unităţi ÎPT din judeţ au încheiat parteneriate cu agenţi 

economici, pe domenii profesionale. Din păcate mulţi agenţi economici fac parte din cadrul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, iar efectuarea stagiilor de pregătire practică cu clasa întreagă la aceşti 

agenţi este imposibilă.  

3. Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) de către şcoala - agenţi economici, pentru 

competenţele specifice, locale.  

Constatări în urma monitorizării: La nivel de judeţ 98 % din unităţile ÎPT au elaborat curriculumul în 

dezvoltare locală (CDL) în parteneriat cu agenţii economici. Diferenţa de 2% are ca şi cauză existenţa 

învăţământului profesional şi liceal special.  

Recomandări/concluzii: Extinderea parteneriatelor cu agenţi economici la nivel 

regional/naţional/european, pentru domeniile profesionale şcolarizate în judeţ.  

4. Realizarea de studii ale inserţiei profesionale pe piaţa forţei de muncă.  

Constatări în urma monitorizării: la nivel judeţean nu s-au realizat studii ale inserţiei absolvenţilor pe 

piaţa muncii.  

Recomandări/concluzii – Elaborarea de proiecte în acest sens.  

5. Urmărirea inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă  

Constatări în urma monitorizării: Inserţia profesională a fost monitorizată doar la nivel de unitate 

şcolară, acest lucru fiind dificil de realizat ca urmare a migrării absolvenţilor spre spaţiul european şi 

a scăderii locurilor de muncă vacante în judeţ .  

Recomandări/concluzii - Elaborarea de proiecte în acest sens.  

 

Obiectiv 2: Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin reţeaua 

IPT  

Constatări în urma monitorizării: lipsă date privind structura populaţiei pe niveluri de calificare.  

Acţiuni:  
1. Participarea la programe de formare managerială în vederea acreditării unităţilor şcolare ca 

furnizori de formare continuă.  

Constatări în urma monitorizării: lipsă date  

Recomandări/concluzii: colectare de date/analiză/reformulare  

2. Obţinerea acreditării de către unităţilor şcolare ca furnizori de formare continuă şi acreditarea ca 

centre de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal. 

Constatări în urma monitorizării: La nivelul judeţului Bacău, 3 unităţi ÎPT sunt autorizate pentru 3 

programe de formare continuă a adulţilor. Din 2009, a scăzut numărul persoanelor formate ca urmare 

a recesiunii economice şi a dezvoltării de programe de către AJOFM şi ONG-uri.  

Nu există unitate ÎPT autorizată ca centrul de evaluare.  

Recomandări/concluzii: realizarea demersurilor pentru acreditarea unui centru de evaluare a 

competenţelor dobândite în alt context decât cel formal, la nivel de judeţ.  

3. Consilierea adulţilor pentru reorientare în carieră şi pentru ridicarea nivelului calificării, cu 

atragerea partenerilor sociali implicaţi ca beneficiari.  
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Constatări în urma monitorizării: lipsă date.  

Recomandări/concluzii: reformulare/ reanalizare, deoarece acţiunea aparţine domeniului de activitate 

al AJOFM.  

4. Realizarea de analize provin din necesităţile de FPC.  

Constatări în urma monitorizării: s-au realizat analize privind necesităţile de formare continuă, mai 

ales în rândul cadrelor didactice.  

Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS  

5. Intensificarea activităţilor de colaborare şcoală – agent economic - AJOFM, în vederea identificării 

calificărilor pentru autorizare şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă.  

Constatări în urma monitorizării: lipsă date.  

Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  

6. Realizarea de campanii de informare şi promovare a calificărilor specifice zonei rurale în vederea 

diminuării fenomenului migraţiei forţei de muncă  

Constatări în urma monitorizării: lipsă date.  

Recomandări/concluzii: acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  

 

Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială  

Constatări în urma monitorizării:  

Acţiuni:  
1. Realizarea de studii şi analize privind motivele părăsirii timpurii a şcolii de către elevi, inclusiv a 

celor de etnie rromă.  

Constatări în urma monitorizării: nu s-au realizat studii în cadrul unor proiecte judeţene, ci doar la 

nivel local. Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  

2. Consilierea şi informarea elev – părinte, în alegerea carierei privind tendinţele înregistrate pe piaţa 

forţei de muncă.  

Constatări în urma monitorizării: Lipsă date.  

Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  

3. Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii. Există programul „Bani 

de liceu” pentru elevii din liceu, care se derulează în toate şcolile din judeţ.  

Constatări în urma monitorizării: lipsă date.  

Recomandări/concluzii: Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  

4. Formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu elevii din medii dezavantajate (etnii, CES).  

Constatări în urma monitorizării: Lipsă date  

Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  

 

Obiectivul 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în 

formare  

Constatări în urma monitorizării: Rata de participare a cadrelor didactice la formare, în judeţ, este în 

creştere faţă de anul şcolar 2010 cu 11% la profesori şi 4% la maiştri instructori.  

Peste 25% dintre profesori sunt participanţi la programele de reconversie a cadrelor didactice.  

Recomandări/concluzii: Formularea unui obiectiv în sensul dezvoltării resurselor umane prin 

atragerea de fonduri europene în cadrul POCU. Colectarea datelor şi pe medii de rezidenţă.  

Acţiuni: 
1. Dezvoltarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din IPT pe o arie tematică legată 

de problemele reformei la acest nivel 

Constatări în urma monitorizării: participanţi la stagii de formare: 69,5% profesori (275); 24,7% 

maiştri instructori (34). Număr de parteneriate cu agenţii economici pentru formare: 5,5% din stagii 

sunt în parteneriat (12 profesori);  

2. Organizarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din IPT în vederea abilitării lor 

ca mentori  

Constatări în urma monitorizării: lipsă date.  

Recomandări/concluzii: Acţiunea trebuie să se regăsească până la nivel de PAS.  
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3. Organizarea, în parteneriat cu agenţi economici, a stagiilor de instruire practică, inclusiv în ţări ale 

UE  

Constatări în urma monitorizării: parteneriate cu agenţii economici pentru formare cadre didactice în 

2013-2014:  

- 1,3% din şcoli au parteneriate cu agenţii economici pentru FPA;  

- 2,4% din şcoli au parteneriate cu agenţii economici pentru formarea cadrelor didactice.  

Recomandări/concluzii: Intensificarea parteneriatelor şi actualizare anuală.  

4. Diseminarea experienţei acumulate în procesul de formare continuă prin participarea cadrelor 

didactice din ÎPT la simpozioane, sesiuni de referate, schimburi de experienţă etc.  

Constatări în urma monitorizării: lipsa date.  

Recomandări/concluzii: Colectare date.  

 

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în 

formare  

Constatări în urma monitorizării: Unităţile ÎPT din Judeţul Bacău au beneficiat de finanţări din diferite 

surse, astfel: Program Phare 2004-2006 (4 unităţi şcolare), HG.2008 (10 unităţi şcolare), Program 

guvernamental pentru dezvoltarea Campusurilor Şcolare (2 unităţi şcolare).  

Din total unităţi ÎPT, 34% au fost finanţate în anul 2008 pentru reabilitări şi echipamente.  

Recomandări/concluzii:  

Formularea unui obiectiv în sensul dezvoltării infrastructurii prin atragerea de fonduri FSE în cadrul 

Programului Operaţional Regional pentru grupurile şcolare care nu au beneficiat de programe de 

reabilitare.  

Acţiuni:  

1. Reabilitarea infrastructurii educaţionale (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, săli de sport, 

cantine, cămine), necesară în formarea iniţială IPT.  

Constatări în urma monitorizării: 4 unităţi şcolare ÎPT, prin Program Phare şi-au reabilitat clădirile şi 

au primit echipamente pentru dotarea atelierelor şcoală şi a laboratoarelor tehnologice.  

Recomandări/concluzii: Dezvoltarea tuturor grupurilor şcolare la nivelul cerinţelor standardelor de 

pregătire profesională.  

2. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT antrenate în formarea continuă a adulţilor  

Constatări în urma monitorizării: Lipsă date.  

Recomandări/concluzii:  

3. Actualizarea dotărilor unităţilor şcolare IPT conform evoluţiei tehnologice, urmărind formarea de 

competenţe cerute pe piaţa muncii, conform standardelor de pregătire profesională  

Constatări în urma monitorizării: 24 % din colegiile tehnice şi grupurile şcolare din judeţ au  

fost dotate cu echipamente necesare formării competenţelor tehnice generale şi tehnice specializate.  

Recomandări/concluzii:  

4. Dotarea şcolilor TVET identificate cu echipamente IT, echipamentele necesare pregătirii de 

specialitate şi conectare la internet.  

Constatări în urma monitorizării: Toate unităţile ÎPT sunt dotate IT în programul AEL şi conectate la 

Internet. 

 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDEŢEAN (conform PLAI 2017) 

Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT  

CONCLUZII DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT  

Concluzii desprinse din 

contextul european de 

politici în educaţie şi 

formare profesională  

 Creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor de 

învăţământ profesional;  

 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale  

 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă  

 Promovarea şanselor egale pentru participare la piaţa 

muncii  

 Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe de măsuri 

active pentru ocuparea forţei de muncă.  
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 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

profesională  

 Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii educaţiei şi 

formării profesionale în IPT conform proiecţiilor (cca. 50 

% din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru 

calificări de nivel mediu rezultate din programe de educaţie 

şi formare profesională)  

Concluzii desprinse din 

asumarea contribuţiei ÎPT 

pentru îndeplinirea celor 3 

priorităţi din Strategia 

Europa 2020 pentru 

creştere inteligentă, 

durabilă şi inclusivă  

 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi piaţa 

muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în 

planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională.  

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF);  

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul 

general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, 

inclusiv pe cale non-formală sau informală, a 

competenţelor solicitate pentru angajare în formarea 

continuă şi pe piaţa muncii.  

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare 

moderne care să asigure competenţe-cheie şi excelenţa.  

Concluzii desprinse din 

contextul educaţional 

 Realizarea unor legături compatibile între ciclurile de 

învăţământ şi cerinţele unei educaţii moderne 

 Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera 

tehnologică) şi al şcolii postliceale. 

 Modernizarea şi descongestionarea curriculumului. 

 Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii 

prin implementarea şi diversificarea programelor în 

domeniul educaţiei adulţilor. 

Concluzii desprinse din 

contextual demografic 

 Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen 

lung trebuie să ţină cont implicaţiile scăderii demografice, 

îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de 

îmbătrânire demografică. 

 Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin 

creşterea ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şi 

oferte de formare profesională pentru adulţi. 

 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE  

Raportul număr elevi/număr  

norme didactice  

Crearea consorţiilor şcolare în vederea realizării transferului 

de elevi şi normarea personalului didactic în cadrul aceluiaşi 

consorţiu.  

Resursele umane din ÎPT   Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului 

didactic din ÎPT trebuie să vizeze: competenţele 

metodice; actualizarea competenţelor de specialitate cu 

accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale 

din mediul economic; competenţe aferente noilor 

calificări cerute pe piaţa muncii.  

 Reducerile prognozate pentru populaţia ocupată în 

învăţământ cauzate de reducerea previzionată pentru 

populaţia şcolară atrage după sine identificarea şi 

planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în cadrul 

sistemului, reconversie profesională, măsuri 

compensatorii (prevenirea abandonului şi oferte de 

formare profesională pentru adulţi etc.).  
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Resursele materiale şi  

condiţiile de învăţare  

 Necesitatea derulării programelor de dotare cu 

echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. 

 Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită 

dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional 

şi local.  

 Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii, o planificare strategică a intervenţiilor la 

nivel de judeţ şi regiune, aprobate de structurile 

parteneriale locale şi regionale  

 Înfiinţarea consorţiilor şcolare în vederea utilizării în 

comun a spaţiilor şcolare, echipamentelor didactice, săli 

de sport, cămine, cantine şcolare  

 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES  

Mecanismele decizionale şi 

descentralizarea funcţională 

în TVET 

 Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea 

rolului partenerilor sociali în planificarea ofertei şi 

antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale 

inclusiv accesarea finanţărilor. 

 Atragerea agenţilor economici în efortul de planificare pe 

termen lung în ÎPT. 

 Promovarea reţelelor parteneriale între şcoli. 

Asigurarea calităţii în IPT  Solicitarea vizitelor experţilor ARACIP pentru acordarea 

autorizării de funcţionare provizorie.  

 Depunerea documentaţiei şcolilor în vederea acreditării 

şcolilor IPT pentru noi calificări solicitate de piaţa 

muncii. 

Serviciile de orientare şi 

consiliere 

 Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui 

indicator calitativ de evaluare a activităţii serviciilor de 

orientare şi consiliere 

 Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de 

acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, 

cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul 

de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie 

informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de 

pregătire. 

 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE  

Rata netă de cuprindere în 

educaţie  

Gradul de cuprindere în 

educaţie  

 Creşterea accesului la educaţie pentru elevii din grupele 

de vârsta 15-18 ani, 19-23 ani şi pentru cei proveniţi din 

mediul rural.  

 Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de 

orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului.  

Rata abandonului şcolar, pe 

niveluri de educaţie ISCED  

 Atragerea spre şcoală a elevilor prin programe 

guvernamentale şi burse la nivel local pentru diminuarea 

şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul 

rural, în comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate 

de migrarea populaţiei, zonele dezavantajate poluri ale 

sărăciei  

Rata de absolvire, pe 

niveluri de educaţie ISCED  

Rata de succes  

 Asigurarea accesului la educaţie, la serviciile de orientare 

şi consiliere.  

 Stabilirea ţintelor măsurabile privind ratele de tranziţie la 

următorul nivel de calificare în perspectiva 2020 (rata 
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Rata de tranziţie în 

învăţământul liceal  

abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%), şi 

cel puţin 35% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de 

învăţământ terţiar).  

Rata de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie  

 Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie la nivel 

naţional (19% în 2006) este de aproape două ori mai mare 

decât ţinta UE care prevede o rată medie de abandon 

şcolar timpuriu de maxim 10%, până în 2020.  

 Programe guvernamentale şi locale pentru diminuarea şi 

prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional.  

Procentul elevilor cu nivel 

scăzut al competenţelor de 

citire/lectură (PISA)  

Ponderea populaţiei cu 

vârste cuprinse între 20-24 

de ani care au absolvit cel 

puţin învăţământul secundar 

inferior 

 Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare (în special cei din categorii defavorizate).  

 Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi 

încurajarea progresului individual.  

 Încurajarea participării tinerilor la o formă de educaţie 

astfel încât ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 

20-24 de ani care au absolvit cel puţin învăţământul 

secundar inferior să fie apropiată de valoarea din UE. 

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte (25-64 

ani) 

 Implicarea asociaţiilor şi a ONG-urilor pentru reducerea 

diferenţelor privind rata de participare la educaţie pe tot 

parcursul vieţii dintre România şi UE (participare de 

1,5% în România faţă de 9,3% media UE). 

 Derularea de proiecte cu finanţare europeană prin care se 

doreşte susţinerea formării continue a adulţilor 

 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT  

Impactul sistemului de  

învăţământ tehnic asupra 

ratei şomajului  

 Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţă.  

 Programe de consiliere şi orientare.  

 Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei 

profesionale a absolvenţilor.  

 Colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea verificării 

bazelor de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale 

sistemului de educaţie şi formare profesională.  

 Realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ 

pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor  

 Monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin 

parteneriatul AJOFM - ISJ  

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6 luni de la 

absolvire, pe niveluri de 

educaţie.  

Gradul de utilizare a  

competenţelor dobândite 

de absolvenţi la locul de 

muncă.  

 Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor 

vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a 

competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile 

sistemului de educaţie şi formare profesională.  

 Sondaje proprii efectuate direct de către şcoli.  

 Sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel 

local/ regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii 

specializate.  

 Accesarea proiectelor POSDRU privind inserţia 

profesională sau derularea acestora în regiunea NE în 

colaborare cu alte regiuni.  

 

 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT  
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Evoluţia planurilor de 

şcolarizare.  

Analiza ofertei curente.  

Ţinte pe termen mediu pe 

domenii de pregătire.  

Oferta şcolilor din ÎPT 

pentru formarea adulţilor.  

Reţele şcolare.  

Parteneriatul cu 

Întreprinderile.  

 Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea 

adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi 

calificări în perspectiva anului 2020.  

 Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în regiunea NE 

şi în judeţ  

 Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii 

gamei de calificări pentru care poate opta elevul  

 Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact 

în creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor.  

 Înfiinţarea de noi reţele şcolare şi dezvoltarea reţelelor 

şcolare existente.  

 O mai buna colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici 

din domeniu în cadrul parteneriatelor şcoală-întreprindere  

 

CONCLUZII  DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI  ŞCOLILOR IPT  

 

 Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea adecvată a planurilor de 

şcolarizare pe domenii/profiluri şi calificări în perspectiva anului 2020; 

 Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în regiunea NE şi în judeţ; 

 Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii 

serviciilor;  

 Înfiinţarea de noi reţele şcolare şi dezvoltarea reţelelor şcolare existente;  

 Mai buna colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici din domeniu în cadrul 

parteneriatelor şcoală-întreprindere.  

 

 

 

În acest context, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” îşi propune ca obiectiv general 

dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu 

tendinţele dezvoltării socio-economice din judeţul Bacău, concentrându-se în principal,  pe 

următoarele priorităţi: 

Prioritatea strategică 1: Asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor către locul de muncă prin 

dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională 

Prioritatea strategică 2: Corelarea ofertei I.T.P. de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 

cu nevoile de calificare 

Prioritatea strategică 3: Asigurarea gradului de profesionalizare conform standardelor în vigoare 

Prioritatea strategică 4: Asigurarea unui management performant (pentru şcoală, pe comisii şi 

compartimente) 

Prioritatea strategică 5: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane de la 

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 

Prioritatea strategică 6. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării de la Colegiul Tehnic 

"Dumitru Mangeron" Bacău 

Prioritatea strategică 7: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională 

Prioritatea strategică 8: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social de la Colegiul Tehnic 

"Dumitru Mangeron" Bacău 

Prioritatea strategică 9: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Prioritatea strategică 10: Implicarea unităţii şcolare în acţiuni de cooperare – local, 

judeţean/naţional, european. 
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Partea a II- a - ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1.  Analiza mediului extern 

 

2.1.1 Date demografice  

 
2.1.1.1 Populaţia totală. Dinamică generală 

 

Din punct de vedere administrativ, Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde şase judeţe, 

unităţi administrativ-teritoriale şi unităţi teritorial-statistice de nivel NUTS 3. În cadrul regiunii după 

numărul de persoane ponderea judeţelor este următoarea: 20,68% Iaşi, 17,00% Suceava, 16,50% 

Bacău, 12,61% Neamţ, 11,05% Botoşani, 10,59% Vaslui. În regiunea Nord-Est se constată o evoluţie 

pozitivă a numărului populaţiei în intervalul 2008 – 2015, creşterea cea mai mare fiind în judeţul Iaşi 

86.222 persoane (10,43%), urmând apoi judeţul Bacău cu o creştere de 28.906 persoane, în acelaşi 

interval (4.03%) (Figură 1 Evoluţia populaţiei din regiunea N-E în . 

 
Populaţia judeţului Bacău este repartizată în 3 municipii şi 5 oraşe, 85 de comune şi 491 sate. 

Densitatea populaţiei judeţului Bacău este de 107,94 locuitori/km2, faţă de 89,90 media ţării şi faţă 

de 100,61 cât este media Regiunii de Nord-Est. 

 
Suprafaţa 

totală (km²) 

Numărul 

oraşelor şi 

municipiilor 

din care: 

municipii 

Numărul 

satelor 

Nord-Est 36850    

2010  46  17  506  2414  

2011  46  17  506  2414  

2012  46  17  506  2414  

2013  46  17  506  2414  

2014  46  17  506  2414  

Bacău  6621     

2010  8  3  85  491  
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2011  8  3  85  491  

2012  8  3  85  491  

2013  8  3  85  491  

2014  8  3  85  491  

 

 

 

 

Fig. 2.2 Populaţia judeţului Bacău pe municipii şi oraşe la  

1 iulie 2013 – date provoziri 

Sursa: Anuar Statistic al judeţului Bacău – DJS Bacău 

 

 

 

 

 

 2.1.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

 

La 1 iulie 2014 populaţia totală a judeţului Bacău era de 748402 în scădere cu doar 2% faţă 

de 1 iulie 2008, conform datelor oferite de Anuar Statistic al judeţului Bacău – DJS Bacău, tabelul 

nr. 2.1 şi graficul 2.1. În mărime absolută scăderea este de 11.055 persoane, echilibrat atât în mediul 

urban cât şi în cel rural. 

 

Judeţul 

Bacău 

 Total   Urban   Rural   

(număr persoane) (număr persoane) (număr persoane) 
 

 
Locuitori 

/ km2 
          

Anii Ambele Masculin Feminin Ambele Masculin Feminin Ambele Masculin Feminin 
 

 sexe   sexe   sexe    

2008 759457 376703 382754 361960 175074 186886 397497 201629 195868 114,7 

           

2009 758097 375739 382358 360593 174182 186411 397504 201557 195947 114,5 

           

2010 756322 374706 381616 359108 173249 185859 397214 201457 195757 114,2 

           

2011 753619 373246 380373 356354 171642 184712 397265 201604 195661 113,8 

           

2012 751919 372160 379759 354331 170418 183913 397588 201742 195846 113,6 

           

2013 750094 371269 378825 352807 169568 183239 397287 201701 195586 113,3 

           

2014 748402 370330 378072 352179 169172 183007 396223 201158 195065 113,0 

           

 

 

Tabel 2.1 Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie 2014 

Sursa: Anuar Statistic al judeţului Bacău – DJS Bacău 
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În profil teritorial pot fi identificate, în rural, următoarele zone: 

 

Zone cu potenţial demografic foarte scăzut, sub 2000 de locuitori la 1 iulie 2013– în estul 

judeţului (comunele Onceşti, Iteşti, Izvorul Berheciului, Dămineşti şi Vultureni). La recensământul 

populaţiei din 20 octombrie 2011 existau 28 sate din judeţ al căror număr de locuitori era între 0 şi 

41. 

Comune în care numărul de locuitori a crescut în perioada 2002 – 2011: Hemeiuş, Letea 

Veche, Săuceşti, Ştefan cel Mare, Valea Seacă etc.. 

Comune în care numărul locuitorilor scade în întervalul de timp studiat: Sascut, Dofteana, 

Oituz, Gura Văii, Faraoani, Pîrjol etc.. 

 

La 1 iulie 2014 (date furnizate de DJS Bacău) 47% din populaţia judeţului Bacău era localizată 

în mediul urban şi 53% în mediul rural, din cele 352.179 persoane, mediul urban, 169.172 erau de 

sex masculin şi 183.007 de sex feminin, iar în mediul rural din cele 396.223 persoane, mai multe 

persoane (201.158) erau de sex masculin şi mai puţine (195.065) de sex feminin. 

 

2.1.1.3.Distribuţia pe sexe 

  
Mediu urban                                 Mediu rural 

Fig. 2.3 Structura populaţiei pe sexe în mediu urban şi rural din judeţul Bacău la 1 iulie 2013- date 

provizorii 

Sursa:  Anuar Statistic al judeţului Bacău – DJS Bacău  

 

La 1 iulie 2013 (date provizorii furnizate de DJS Bacău) structura pe sexe a populaţiei din 

judeţul Bacău era următoarea:  
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- 349.109 persoane de sex masculin  reprezentând 49,38% din populaţia judeţului ( în urban 43,29% 

şi 56,71% în rural) 

-357.936 persoane de sex feminin reprezentând 50,62% din populaţia judeţului  (în urban  46,16% şi 

53,84 în rural).  

 

2.1.1.4. Structura pe grupe de vârstă  

 

Structura pe vârste a populaţiei din regiunea Nord-Est, dar şi din judeţul Bacău, poartă 

amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii 

natalităţii, care a determinat reducerea absolută şi relativă a populaţiei tinere (0-14 ani). În paralel, 

creşterea speranţei de viaţă a determinat creşterea numărului şi ponderii populaţiei vârstnice (de 65 

ani şi peste). Tabelele următoare, de la 2.1 la 2.3. scot în evidenţă această tendinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2.3. –Evoluţia populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 – 24 ani, în regiunea Nord-Est, în 

perioada 2008 - 2015 

Judetul Populaţia cu vârsta 20-24 ani, la 1 iulie 2014 faţă de 2008 

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  diferenţa 

în nr.pers  

diferenţa 

în %  

Bacău  55637  56476  57841  56797  53266  49992  51142  47307  -8330  -14,97%  

Botoşani  33863  34509  35569  34951  31319  29462  30739  28723  -5140  -15,18%  

Iaşi  79695  81400  76673  70194  72220  68206  58934  54913  -24782  -31,10%  

Neamţ  42921  43293  44165  43328  39276  36677  38038  35526  -7395  -17,23%  
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Suceava  56932  57432  58480  57524  54152  51364  52214  49467  -7465  -13,11%  

Vaslui  35027  35577  36638  35587  31670  29872  32402  30233  -4794  -13,69%  

Total 

Nord-Est  

30407

5  

30868

7  

30936

6  

29838

1  

28190

3  

26557

3  

26346

9  

24616

9  

-57906  -19,04%  

Total 

România  

16921

08  

17228

04  

17217

09  

16444

00  

15378

21  

14255

21  

13725

92  

12522

72  

-439836  -25,99%  

 

Populaţia judeţului Bacău, care este acum una dintre cele mai tinere din ţară, va îmbătrîni din 

ce în ce mai mult în următorii ani. Aceasta este concluzia unei analize realizate de către Eugenia 

Harja, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Bacău. 

Populaţia tânără (cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani) a judeţului a fost la 1 iulie 2013 de 114162 

persoane, reprezentând 16,1% din populaţia totală (cu acest procent judeţul Bacău este sub ponderea 

de 16,9% calculată la nivel regional), populaţia adultă (cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani) a fost de 

493.173 persoane, reprezentând 69,8%, iar populaţia vârstnică (de 65 ani şi peste) a fost de 99.710 

persoane, reprezentând 14,1%. 

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

tinere şi adulte (până la vârsta de 50 de ani). În mediul urban, diferenţa în favoarea populaţiei 

masculine se păstrează doar până la vârsta de 23 de ani, în timp ce în rural avantajul merge spre vârste 

mai înaintate. 

 

2.1.1.5. Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Structura populaţiei pe grupe de vârstă, sexe şi medii rezidenţiale - jud. Bacău la 1 iulie 

2013, date provizorii 

Sursa: D.J.S. Bacău (date prelucrate) 

În ceea ce priveşte structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale – în anul 2013 – constatăm 

o pondere mai mare în mediul rural a populaţiei din grupele 0-14 ani, 15-19 ani şi peste 65 ani, în 

timp ce în mediul urban a celor de 20-24 ani, 25-29 ani şi 30-64 ani. 

În schimb, ponderea populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) este mult mai mică în mediul 

rural (66,6% în rural faţă de 73,7% în urban) – această situaţie este valabilă doar pentru grupele de 

vârstă din întervalul 20-64 ani. –  fig. 2.4. 

Pierderea de către mediul rural, începând cu grupa de vârsta 20-24 ani, a avantajului iniţial 

(grupa 0-19 ani) datorat unei rate superioare de natalitate, pare să îndice tendinţa tinerilor de a părăsi 

satul. 

 

2.1.1.6. Mişcarea migratorie   

 Analizând datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (Tabelul 2.4. şi graficul 2.7.), 

se constată că judeţul Bacău se află pe locul 3 în regiune la numărul de emigranţi în perioada 1990 – 

2014, evoluţia fiind fluctuantă, cu un vârf în anul 2006, urmat de o scădere la aproape jumătate şi 

apoi altă creştere din 2011.  

Tabelul 2.4 - demografie Evoluţia numărului de emigranţi în perioada 1990 – 2014 pe regiunea Nord-

Est şi în judeţele regiunii - Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO 
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 1990 1995  2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  Total 

1990-

2014  

Regiunea 

NORD-

EST  

1761  1241  1837  1852  2556  1522  1412  1593  1302  2972  3027  2742  1964  41746  

Bacău  232  239  351  479  654  333  320  369  293  415  438  479  434  8154  

Botoşani  102  61  137  96  126  91  125  135  117  235  239  270  186  3106  

Iaşi  381  319  423  397  550  341  328  453  331  769  678  609  542  9499  

Neamţ  167  194  339  533  741  422  319  287  220  345  361  326  289  7440  

Suceava  814  344  469  268  389  235  226  228  236  987  1072  760  253  10717  

Vaslui  65  84  118  79  96  100  94  121  105  221  239  298  260  2830  

 

2.1.1.7. Structura etnică  

 

La nivelul regiunii Nord-Est, datele furnizate de INS, Structura etnică a populaţiei din judeţul 

Bacău, 2011, INS. Figură 3 Structura etnică la nivelul Regiunii Nord-Est., evidenţiază faptul că în 

judeţul Bacău convieţuiesc mai multe etnii, chiar dacă numărul de tătari, cehi macedoneni este foarte 

mic. Constatăm de asemenea că în afară de români la nivelul judeţului romii şi maghiarii sunt cele 

mai mari etnii. Raportându-ne la celelalte judeţe din regiunea Nord-Est remarcâm că avem cea mai 

 Ani / număr de persoane 

 Grupe de vârstă 2012 2013  2014  

Bacău  0-14 ani  736  686  580  

15-19 ani  309  306  290  

20-24 ani  891  776  713  

25-64 ani  3125  2963  3558  

Total  5132  4823  5210  
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mare comunitate de etnie romă şi maghiară din regiune, aspect care impune acţiuni concentrate pentru 

integrarii şi convieţuirii cu aceştia. 

  
 

 

2.1.1.8. Proiecţii demografice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Evoluţia raportului tineri-vârstnici 2010-2025 în regiunea Nord-Est  (mii pers.) 

PLAI Bacau 2017  

 

Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului 

2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei din regiunea Nord-Est cu 8,1% (-204,2 

mii locuitori) până în 2025 comparativ cu anul 2010 

Până în anul 2025 se prognozează o scădere accentuată a populaţiei din grupa de vârstă de 0-

14 ani, de aproximativ  78,8 mii persoane (-20,9%), dar şi a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-65 

ani (-10,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Evoluţia raportului tineri-vârstnici 2010-2025 în judeţul Bacău  (mii pers.) 

PLAI Bacau 2017 
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Până în anul 2015, raportul dintre tineri şi vârstnici (fig. 2.8.) se va menţine favorabil tinerilor, 

după care raportul se va schimba, procesul de îmbătrânire a populaţiei se va accentua. 

Pentru judeţul Bacău prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică 

pentru orizontul anului 2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populaţiei judeţului cu 7,1% 

(-42,0 mii locuitori) până în 2025 comparativ cu anul 2010, procent mai mic decât în cazul Regiunii 

Nord-Est (- 8,1%, anexa 1b).  

 Până în anul 2025 se prognozează o scădere accentuată a populaţiei din grupa de vârstă de 0-

14 ani, de aproximativ 16,2 mii persoane (-19,7%), dar şi a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-65 

ani (-12,2%). 

Tot până în anul 2015, raportul dintre tineri şi vârstnici (fig. 2.8.) se va menţine favorabil 

tinerilor, după care raportul se va schimba, procesul de îmbătrânire a populaţiei judeţului se va 

accentua. 

Conform PRAI, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o consolidare relativă a vârstei 

de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă de 

formare continuă pe piaţa muncii – fapt pe care trebuie să-l aibă în vedere unităţile de ÎPT interesate 

de compensarea pierderilor de populaţie şcolară. Astfel, şcolile se pot orienta spre cursuri de scurtă 

durată pentru formarea adulţilor având în vedere baza materială şi personalul didactic calificat, 

spaţiile şcolare insuficient utilizate (în multe şcoli se învaţă într-un singur schimb), cursuri efectuate 

în prezent de A.J.O.F.M. şi unele O.N.G.-uri sau asociaţii, care din păcate apelează tot la cadrele 

didactice din şcoală, neavând nici pe departe condiţiile materiale de care dispun şcolile, atrag din ce 

în ce mai mulţi şomeri, angajaţi care doresc să se califice la locul de muncă, utilizând în scopul 

calificării adulţilor proiecte europene.  

 

Evoluţia raportului tineri-vârstnici 2010-2025 în judeţul Bacău (mii pers.) 
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Populaţia rezidentă şcolară pe grupe de vârstă, proiectată pe judeţele regiunii în anii 2030 şi 

2060, reprezentată grafic mai jos, evindeţiază: 

 tendinţa de scădere permanentă a populaţiei de  vârstă şcolară la orizontul 2030 – 2060; 

 scăderea cea mai puternică, de 30% se va înregistra la populaţia şcolară în vârstă de 15 – 18 

ani, iar cea mai mică de 22%, la populaţia şcolară în vârstă de 19 – 23 ani. 

 analizând evoluţie populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară la nivelul ţării putem constată 

totuşi că, pentru judeţul Bacău prognizele nu sunt chiar aşa de pesimiste (la nivel naţional cea 

mai mare scădere este de 52%, pe când pentru judeţul Bacău va fi doar de 30%). 

 

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară varianta constantă 

Grupe de vârstă Mii persoane   Modificare 2060/2011 

     Absolută Relativă 

 2011  2030 2060 (mii) (%) 

Cu migraţie externă       

Populaţia de vârstă preşcolară (3-6 ani) 850.6  615.8 403.7 -446.9 -52.5 

Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) 1723.4  1335.4 872.5 -850.9 -49.4 

Populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) 2700.7  2151 1366.8 -1333.9 -49.4 

Fără migraţie externă       

Populaţia de vârstă preşcolară (3-6 ani) 850.6  627.1 427.5 -423.1 -49.7 

Populaţia de vârstă şcolară (7-14 ani) 1723.4  1360.3 924 -799.4 -46.4 

Populaţia de vârstă şcolară (15-24 ani) 2700.7  2185.3 1441.9 -1258.8 -46.6 
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2.1.1.9.  Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

 

Concluzii 

 

Implicaţii 

Declinul demografic general va continua, 

accentuat pentru populaţia tânără (din grupa 

0-14 ani şi 15-19 ani) cea ce interesează 

şcolile. 

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a 

dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman 

Scăderea naturală prognozată a populaţiei 

tinere va fi agravată de migraţia externă. 

Apare pericolul unui deficit de forţă de 

muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi 

tehnologie, medicină, etc.) precum şi de 

tineri lucrători cu diverse calificări căutate 

pe piaţa europeană a muncii (construcţii, 

asistenţă socială şi medicală, etc.). 

Creşterea nivelului de calificare şi a motivării 

forţei de muncă tinere de a participa la forţa de 

muncă regională.  

Revigorarea IMM-urilor (al căror număr a scăzut 

îngrijorător după întroducerea impozitului 

forfetar) şi acordarea de facilităţi fiscale tinerilor 

întreprinzători. 

Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a 

activităţilor de informare, orientare şi consiliere  

Reduceri semnificative ale populaţiei de 

vârstă şcolară (la 1 iulie 2013 faţă de 1 iulie 

2002): 

5-9 ani: ponderea populaţiei în total scade de 

la 6 % în anul 2002 la 5,5 % în 2013. 

10-14 ani: ponderea populaţiei în total scade 

de la 7,9 % în anul 2002 la 5,7 % în 2013. 

15-19 ani: ponderea populaţiei în total scade 

de la 7,8 % în anul 2002 la 5,9 % în 2013 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:  

Optimizarea alocării resurselor financiare prin 

concentrarea pregătirii elevilor în şcoli de calitate, 

în paralel cu accederea elevilor în baza unui 

concurs de selecţie organizat de şcoli 

Optimizarea ofertei de calificări profesionale prin 

formarea unor consorţii şcolare, care împreună să 

realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, cu 

acoperire teritorială optimă,  eliminând 

paralelismele nejustificate, ţintînd noi grupuri 

(programe pentru adulţi) 

În întervalul de analiză 2015-2025 se 

profilează o consolidare relativă a vârstei de 

mijloc (35-55 ani), active pe piaţa muncii 

Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa 

muncii  oportunităţi pentru compensarea 

pierderilor de populaţie şcolară 

Îmbătrânire demografică 

Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă 

socială şi medicală, construcţii, servicii, comerţ, 

agricultură. 

Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-

formală) 

Preponderenţa populaţiei domiciliată în 

mediul rural (55,25% din totalul populaţiei 

judeţului) 

Asigurarea accesului la Î.P.T. în condiţii de 

calitate şi varietate de opţiuni în mediul rural 

 

Diversitatea şi distribuţia etnică   

Educaţie multiculturală  

Asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii 

opţiunilor (având în vedere dificultăţile de 

constituire a claselor pentru mînorităţile cu număr 

mic de elevi dintr-o zonă) 

Programe de sprijin pentru grupurile etnice 

dezavantajate 

Fig. 2.9 Concluzii - implicatii 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 46 

 

 

 

2.1.2.  Indicatori economici 
2.1.2.1.  Analiza principalilor indicatori economici 

 

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

 

Analiza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică subliniază faptul că, în perioada 

2015 – 2016, valoarea PIB la nivelul României, a regiunii Nord-Est şi la nivelul fiecărui judeţ din 

regiune, a crescut, dar nu spectaculos. Aceasta tendinţă de creştere se va manifesta şi în intervalul 

2017 – 2020. Procentul de creştere, pentru perioada fiind 2015 – 2020, va avea valori apropiate, 42% 

la nivel naţional, 44% la nivelul regiunii NE şi 46% la nivelul judeţului Bacău (tabelul 10., fig. 8. şi 

9.), ceea ce subliniază apropierea judeţului Bacău de evoluţia de ansamblu a economiei româneşti. 

Tabel 10 Valoarea produsului intern brut, pe judeţe şi regiuni 

 

   - milioane lei, preturi curente -  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total economie 711103 761474 816544 879462 946740 1014013 

Nord - Est 70603 75725 81461 87931 94934 102071 

Bacău 13473 14521 15628 16909 18307 19743 

Botoşani 6875 7403 7947 8569 9243 9927 

Iaşi 21906 23607 25437 27491 29719 32000 

Neamţ 9162 9594 10317 11115 11977 12860 

Suceava 12893 13880 14884 16024 17246 18472 

Vaslui 6293 6721 7248 7823 8443 9070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 47 

 

Tabel 11 Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2015 - 2019 

 

 

  Total regiune Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui 

         

 2015        

 Creşterea reală a PIB 2.7 2.5 1.3 3.8 1.2 2.8 2.3 

 PIB/Locuitor (euro) 4867 5032 3895 6257 4504 4602 3646 

 Numărul mediu de salariaţi 2.8 4.2 1.6 1.8 5.8 1.0 2.0 

 Rata şomajului înregistrat - % 6.3 6.6 4.9 4.5 6.1 6.5 11.2 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar        

 (lei/salariat) 1562 1581 1491 1798 1359 1489 1387 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar 8.7 8.7 10.7 9.0 6.7 10.1 6.4 

 2016        

 Creşterea reală a PIB 5.0 5.5 5.4 5.5 2.5 5.4 4.5 

 PIB/Locuitor (euro) 5191 5406 4191 6665 4701 4918 3882 

 Numărul mediu de salariaţi 3.4 3.7 3.6 3.4 3.1 3.3 3.1 

 Rata şomajului înregistrat - % 6.4 6.7 5.5 4.5 5.8 6.2 11.4 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar        

 (lei/salariat) 1746 1758 1699 1982 1514 1681 1588 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar 11.8 11.2 14.0 10.2 11.4 12.9 14.5 

 2017        

 Creşterea reală a PIB 5.5 5.5 5.3 5.7 5.5 5.2 5.8 

 PIB/Locuitor (euro) 5610 5864 4547 7166 5092 5291 4217 

 Numărul mediu de salariaţi 4.9 4.7 5.2 5.0 4.6 4.9 5.3 

 Rata şomajului înregistrat - % 5.8 6.3 4.5 4.2 5.4 5.1 10.4 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar        

 (lei/salariat) 1978 1973 1955 2246 1690 1914 1830 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar 13.3 12.2 15.0 13.3 11.6 13.9 15.2 

 2018        

 Creşterea reală a PIB 5.7 6.0 5.6 5.8 5.5 5.4 5.7 

 PIB/Locuitor (euro) 6085 6394 4953 7731 5524 5719 4588 

 Numărul mediu de salariaţi 4.7 4.6 5.0 4.8 4.1 4.7 5.1 

 Rata şomajului înregistrat - % 5.5 6.0 4.0 4.1 5.0 4.9 10.0 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar        

 (lei/salariat) 2151 2148 2157 2440 1794 2090 2001 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar 8.7 8.9 10.4 8.7 6.2 9.2 9.4 

 2019        

 Creşterea reală a PIB 6.0 6.3 5.9 6.1 5.8 5.6 5.9 

 PIB/Locuitor (euro) 6606 6976 5399 8353 5996 6183 4995 
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 Numărul mediu de salariaţi 4.6 4.5 4.9 4.7 4.0 4.7 5.0 

 Rata şomajului înregistrat - % 5.3 5.7 3.8 4.0 4.7 4.5 9.7 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar        

 (lei/salariat) 2334 2320 2352 2663 1936 2267 2161 

 

Câştigul salarial mediu net 

lunar 8.5 8.0 9.0 9.1 7.9 8.5 8.0 

 

 
 

Figură 9 Evoluţia PIB în judeţele regiunii Nord-Est, perioada 2015 - 2019 

 

Tabel 12 Principalii indicatori economico-sociali în 2020, pentru judeţele regiunii Nord-Est 

 

- modificări procentuale - 

  Total       

  regiun Bacă Botoşan  Neam Suceav Vaslu 

  e u i Iaşi ţ a i 

         

 2020        

 Creşterea reală a PIB 6.1 6.4 6.0 6.2 5.9 5.7 6.0 

     898    

 PIB/Locuitor (euro) 7143 7581 5856 9 6485 6666 5412 

 Numărul mediu de salariaţi 4.3 4.4 4.6 4.3 4.0 4.2 4.5 

 Rata şomajului înregistrat - % 5.0 5.5 3.6 3.8 4.5 4.0 9.6 

 Câştigul salarial mediu net lunar    285    

 (lei/salariat) 2497 2473 2521 2 2071 2428 2307 

 Câştigul salarial mediu net lunar 7.0 6.6 7.2 7.1 7.0 7.1 6.8 

 

Continuând analiza principalilor indicatori economico-sociali, în perioada 2015 – 2019, conform 

tabelului 11 şi 12, precum şi a datelor furnizate de ISE, constatăm că judeţul Bacău tinde să aibă o 

evoluţie pozitivă, indicatorii analizaţi evoluând în sens pozitiv: 

- creşterea reală a PIB-ul a evoluat de la 2,5% în 2015 la 6,3% în 2019; 

- rata şomajului a scăzut de la 6,6% la 5,7%; 

- câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat) va creşte de la 1581 lei/salariat la 2320 

lei/salariat.  
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La nivelul regiunii Nord-Est se constată că judeţul Bacău care ocupa, la nivel relativ, locul 

2, după judeţul Iaşi, începe să piardă poziţia menţionată, în favoarea judeţelor Suceava, Botoşani şi 

chiar Neamţ, la unii indicatori, conform prognozelor până în anul 2020. 

 

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

 

După perioada de regres economic atât la nivel naţional cât şi la nivel regional, începând din 

2010, tendinţele evidenţiate cu ajutorul datelor statistice sunt pozitive, trend care se conturează şi în 

viitorul apropiat, la orizontul anului 2020. 

Semnele revigorării sunt reflectate în primul rând prin faptul că la nivel regional, în anu l 

2008, la un an după înfiinţare erau încă active 46.6% dintre firme, 31,4% erau desfiinţate şi 22% erau 

inactive, iar în anul 2015, 77,1% erau active, 15,8% inactive şi doar 7,1% desfiinţate (fig. nr. 10. şi 

anexa 0.4. economie). 

 
Figură 10 Situaţia întreprinderilor nou înfiinţate după un an de la funcţionare 

 

Se constată, de asemenea că distribuţia întreprinderilor active nou create, după nivelul de 

instruire a fondatorului/managerului, pentru regiunea Nord-Est este în favoarea fondatorului cu 

studii liceale sau universitare, perioada de referinţă fiind 2014 – 2015. 

Numărul cel mai mare de societăţi comerciale activează în domeniul comerţ, respectiv 4.951 

societăţi, reprezentând 42,97% din totalul numărului de societăţi active, urmat de sectorul servicii cu 

2.197 societăţi şi o pondere de 19,07%, construcţii, cu 1.576 societăţi ce deţin o pondere de 13,68%; 

cele mai puţine societăţi comerciale activează în domeniile agricultură, 208 societăţi cu o pondere de 

1,81% şi industrie alimentară, 225 cu o pondere de 1,95%. 

 

Ponderea sectoarelor în economia judeţeană în funcţie de cifra de afaceri 
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2.1.2.2.  Investiţii brute şi nete pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN 

Rev.2 

 

Analiza investiţiilor, pe activităţi ale economiei, la nivel naţional în 2014, arată că investiţiile 

cu valorile cele mai mari la nivel naţional au fost făcute în industrie 23.153 mil.lei, urmate de activităţi 

de producţie şi furnizare de energie electrică 14.329 mil.lei, tranzacţii, închirieri, activităţi de servicii 

prestate 13.862 mil.lei, construcţii 13.398 mil.lei, transport şi depozitare 9.831 mil.lei, în activităţile: 

agricultură, vânătoare, pescuit investiţii fiind de 0 mil.lei. Analizând investiţiile brute pe activităţi ale 

economiei naţionale, la nivelul regiunii Nord-Est, în 2014, constatăm că acestea sunt cele mai mici 

dintre toate regiunile ţarii şi reprezintă 7.834 mil lei ( faţă de Bucureşti-Ilfov unde au fost de 55.414 

mil.lei sau Sud Muntenia 15.283 mil.lei. Pe activităţi ale economiei investiţia brută a fost în industrie 

prelucrătoare 1.595 mil.lei, în activităţi de comerţ 991 mil.lei, în construcţii 720 mil. lei, în transport 

611 mil.lei, în industrie extractivă 555 mil.lei. În activităţile agricultură, vânătoare, pescuit investiţii 

au 0 mil.lei. 

 Tendinţa evidentă de reducere a volumului investiţiilor brute şi nete, pe activităţi ale 

economiei naţionale, se regăseşte şi în datele statistice aferente judeţului Bacău. 

 

Activităţi economice şi ponderea populaţiei ocupate 

 

Bacăul rămâne un judet preponderent industrial, asa cum a fost decenii la rând în ultimii 30 

de ani. Statisticile publicate de Direcţia Judeţeană de Statistica precizează pentru indicii producţiei 

industriale, inceputul anului 2016 (primul trimestru) o creştere, faţă de aceeasi perioada a anului 

trecut, cu peste 19%, datorată creşterii producţiei de energie electrică, termică, de gaze naturale şi apa 

caldă, dar mai ales în industria prelucrătoare cu aproape 21%. 

Conform aceloraşi date statistice, cifra de afaceri în industria judeţului a fost, în primul 

trimestru din 2016, mai mare cu 12,3%, iar anul trecut volumul total de investiţii a fost in crestere cu 

peste 35% fata de 2014. „In structura investitiilor – spun statisticienii – cea mai mare pondere o deţin 

unităţile cu proprietate integral privată, de peste 58%, faţă de numai 55% în anul precedent”. Cel mai 

mult s-a investit în construcţii (48,51%) şi în utilaje (46%). Valoarea lucrărilor de construcţii a fost, 

în 2015, mai mare cu 19,5% faţă de 2014. 

Ca efect, şi valoarea exporturilor din judeţul Bacău a fost mai mare în primul trimestru al 

anului în curs, faţă de aceeaşi perioadă din 2015, cu peste 15%, şi a ajuns la peste 38 de milioane de 

euro. Trebuie însă remarcat că aceasta valoare este sub realizările judeţului Iasi în Regiunea Nord-

Est, dar peste celelalte judeţe. La acest capitol, judetul Bacau deţine 22,4% din exporturile Regiunii, 

faţă de 27% în Iaşi şi doar usor peste ponderea exporturilor din Suceava. 

În concluzie, în perioada 2008 – 2015, din punct de vedere economic la nivelul judeţului 

Bacău au fost înregistrate evoluţii pozitive, chiar dacă nu s-a atins nivelul maxim din perioada 2000 

– 2010, totuşi ritmurile reale de creştere sunt mai reduse decât cele înregistrate de cel puţin 2 dintre 

judeţele regiunii Nord-Est: Iaşi şi Suceava, fiind foarte apropiat de judeţul Botoşani. 

 

Întreprinderile mici şi mijlocii 

 

Observaţii şi concluzii sectorul IMM pentru judeţul Bacău 

 

Relizând o analiză a întreprinderilor în funcţie de clasa de mărime, pe baza informaţiilor 

disponibile pe Listă Firme, la nivelul anului 2015, observăm că microîntreprinderile (companiile ce 

au între 0-9 angajaţi), deţin 89,93% din totalul întreprinderilor active la nivelul Municipilui Bacău, 

întreprinderile mici şi mijlocii (companiile ce au între 10-49 angajaţi), deţin o pondere de 8,13%, 

întreprinderile mijlocii ce au între 50-249 de angajaţi deţin 1,69%, iar întreprinderile mari şi foarte 

mari cu peste 250 de angajaţi deţin 0,25%. Sectorul IMM-urilor cuprinde 98,06% din totalul 

întreprinerilor locale active, numărul destul de scăzut al întreprinderi mari şi foarte mari, reflectă 
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flexibilitatea mediului de afaceri băcăuan, impusă de condiţiile în permanentă schimbare ale 

economiei şi nu numai. Se impune necesitatea adaptării permanente şi în timp util a învăţământului 

tehnico-profesional la nevoile mediului de afaceri, respectând în acelaşi timp, cerinţele de calitate 

impuse. 

 

2.1.2.3. Informaţii parţiale 

 

Cerinţele de competitivitate la nivelul Uniunii Europene 

Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ s-au confruntat cu o presiune 

concurenţială sporită pentru a rezista pe piaţa internă, pentru a valorifica oportunităţile participării pe 

piaţa UE. Noi firme şi învestiţii de capital străin vor fi atrase în judeţ. 

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

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

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

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

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea pieţei 

de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare, comerciale etc., 

dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei 

şi contractate cu firme specializate - de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), servicii pentru 

produsele vândute etc. 

Obiectivele stabilite prin această strategie : 

Obiective strategice verticale: 

1.Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier şi dezvoltarea rurală 

2.Dezvoltarea mediului de afaceri local şi accelerarea procesului de reconversie industrial 

3.Valorificarea resurselor energetice regenerabile  

4.Promovarea convergenţei economice şi creşterea incluziunii sociale 

Obiective strategice orizontale : 

1.Creşterea productivităţii economiei prin dezvoltarea resurselor umane 

2.Extinderea capacităţii infrastructurii de a stabiliza economia cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii 

în judeţul Bacău 

3.Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului 

Bacău 

4.Imbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie 

5.Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile 

 

Cererea/dezvoltarea 

 

Unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea este dezvoltarea sectorului de cercetare 

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

insuficient dezvoltate comparativ cu potenţialul şi nevoile de dezvoltare economică a judeţului. În 

viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere este necesară accelerarea procesului de 

transfer tehnologic. 

 

Industria 

Distribuţia domeniilor de activitate şi contribuţia acestora la realizarea indicatorilor economici 

în anul 2012, conform datelor publicate de C.C.I. Bacău – „Judeţul Bacău Starea economiei 2012”, 

se prezintă astfel:  

 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform datelor furnizate de Camera de Comerţ şi Industrie Bacău, în anul 2013, in judeţul 

Bacău, au avut activitate un număr de 9.132 agenţi economici, distribuţia şi contribuţia acestora la 

realizarea indicatorilor economici în anul 2013 a fost următoarea:  

Sursa: C.C.I. Bacău – „Judeţul Bacău Starea economiei 2012” 
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Domeniul de 

activitate 

Nr. societăţi 

cu activitate 

Cifra de 

afaceri (mil. 

euro) 

Profit 

(mil.euro) 

Număr 

salariaţi 

Agricultură  205  292,90  4,30  2.091  

Industria 

alimentară  

185  235,20  9,07  5.235  

Industria 

uşoară  

136  84,01  6,09  6.188  

Industria 

lemnului  

313  151,05  8,82  4.168  

Industria 

prelucrătoare  

237  250,81  15,42  6.948  

Construcţii  1.105  483,94  51,94  11.088  

Transporturi  732  130,48  6,38  3.881  

Turism  445  38,64  3,07  2.390  

Servicii  2.130  254,90  45,61  9.487  

Comerţ  3.644  1.650,09  107,99  20.318  

Total  9.132  3.572,07  258,71  71.794  

 

Din analiza indicatorilor economico-financiari rezultă faptul că, cele mai multe societăţi au 

activat în comerţ, respectiv 3.644 firme, urmat de sectorul servicii cu 2.130 societăţi comerciale, 

construcţii cu 1.105 societăţi comerciale.  

 

Industria alimentară  

Numărul societăţilor comerciale cu activitate din sectorul industriei alimentare a fost în 2013 

de 185, cu o pondere de 2,02% faţă de totalul firmelor active, în scădere cu 17% faţă de situaţia 

înregistrată în 2010. Cifra de afaceri şi numărul de salariaţi în scădere faţă de 2010, demonstrează 

nevoia de personal recalificat precum şi necesitatea reconversiei profesionale către acest domeniu. 

Ponderea de 2,02% deţinută de domeniu în total firme cu activitate demonstrează că în industria 

alimentară nu este stimulat procesul investiţional, iar la iniţierea unei noi afacerii sunt puţine opţiuni 

către acest domeniu. Evoluţia sectorului industriei alimentare în judeţului Bacău, în perioada 2003 - 

2012, este analizată în funcţie de dinamica principalilor indicatori economici, evidenţiaţi în tabelul şi 

graficele de mai jos: 

Constatări: 

- Numărul societăţilor comerciale cu activitate in industria alimentară în anul 2012 a scăzut în procent 

de 1,48% faţă de anul 2011. 

- Cifra de afaceri, în perioada analizată, a înregistrat creşteri până în anul 2008 când a atins un maxim 

de 250,75 mil. euro, după care se observă o scădere uşoară ajungând la 216,32 mil. Euro la nivelul 

anului 2012. 

- În perioada 2003-2006 numărul salariaţilor din industria alimentară a înregistrat o uşoară creştere, 

după care se observă o scădere datorată în mare parte importurilor de produse alimentare, dar nu 

trebuie neglijat şi faptul că s-au făcut investiţii mari în retehnologizarea cu linii moderne şi 

performante.  

- Dacă până în anul 2005, graficul productivităţii a avut o evoluţie liniară, începând cu anul 2006, 

acesta are o evoluţie ascendentă, evoluţie ce este motivată de faptul că o mare parte din societăţi au 

investit masiv în tehnologii şi utilaje. 

 

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

Din analiza indicatorilor economici generali se poate concluziona că domeniul transporturilor 

prezintă un grad de atractivitate moderat în perspectiva posibililor investitori, a accesării fondurilor 

europene nerambursabile şi dezvoltării de proiecte, lucru evidenţiat prin  ponderea numărului de firme 

în ansamblul economiei judeţului. De asemenea ca urmare a analizei indicatorilor realizaţi de agenţii 
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economici cu activitate în transporturi şi domeniile integrate acestora, se poate concluziona că valorile 

acestora sunt în scădere în 2012 faţă de anul precedent. 

 

Infrastructura, utilităţi, mediu 

Judeţul Bacău este bine conectat la infrastructura de transport naţională si regională (drumul 

E85 fiind unul dintre cele mai circulate drumuri naţionale, traficul pe aeroportul Bacău fiind 

prognozat să crească ), şi  deţine, la rândul său, o infrastructură intrajudeţeană destul de extinsă, iar 

potenţialul sau logistic poate fi consolidat prin dezvoltarea Autostrăzii Focşani-Bacău-Săbăoani care 

leagă coridorul IX de Autostrada Moldova, a drumurilor naţionale şi judeţene conexe acesteia şi 

aeroportului Bacău. 

Judeţul Bacău dispune în prezent de o importantă infrastructură pentru sprijinirea afacerilor, 

facilitarea transferului tehnologic şi încurajarea inovarii, iar potenţialul judeţului pentru atragerea de 

investiţii poate fi crescut prin extinderea şi îmbunătăţirea accesabilităţii logistice şi tehnice a acestei 

infrastructuri.  

În comuna Hemeiuş a fost realizat un parc de dezvoltare a infrastructurii de afaceri pentru 

IMMuri, parc industrial HIT. Este situat la 9 kilometri de municipiul Bacău. Parcul HIT este un 

concept total nou pentru România, un oraşel IT la cheie, un campus cu toate opţiunile: energie, gaze, 

acces rapid la internet, telefonie. Pe acest teren sunt construite spaţii de depozitare, o zonă comercială, 

un centru de servicii financiare, de contabilitate, notariat şi poştă.  

Centrul de afaceri şi expoziţii "Mircea Cancicov" din Bacău este situat în Bacău şi a fost 

inaugurat în anul 2010. Acest centru este o infrastructură de afaceri de care pot beneficia investitorii 

interesaţi pe viitor de Zona Metropolitană Bacău şi din regiunea Nord Est.  

Pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere şi de utilităţi în judeţul Bacău sunt în derulare proiecte cu 

finanţare atât de la bugetul de stat cât şi prin Programele Operaţionale. 

 

Serviciile 

Cele 2.280 societăţi comerciale care activează în domeniul serviciilor reprezintă 23,07% din 

totalul societăţilor comerciale cu activitate din judeţ. Firmele din domeniul serviciilor realizează 

7,86% din cifra de afaceri înregistrată la nivelul judeţului, media cifrei de afaceri pe o firmă, obţinută 

în sectorul servicii este de 119,83 mii euro/firmă, cu 66% mai mică decât pe total judeţ, numărul 

mediu de salariaţi/firmă în domeniul serviciilor este de aproximativ 5 angajaţi/ firmă, mai mic decât 

cel la nivel de judeţ, unde este de aproximativ 8 angajaţi/firmă, iar productivitatea în sectorul 

serviciilor este cu 44,56% mai mică faţă de productivitatea înregistrată la nivelul întregii activităţi 

economice a judeţului. Evoluţia sectorului serviciilor în judeţului Bacău, în perioada 2003 - 2012, 

este analizată în funcţie de dinamica principalilor indicatori economici, evidenţiaţi în tabelul şi 

graficele de mai jos: 

Sursa: C.C.I. Bacău – „Judeţul Bacău Starea economiei 2012” 

Constatări: 

- numărul societăţilor comerciale înregistrează scăderi în 2012 faţă de 2011 la patru registre: Activităţi 

de întreţinere, reparaţii articole personale şi gospodăreşti cu 1,82% Furnizori de utilităţi publice cu 

57,57%, Protecţia bunurilor şi persoanelor cu 3,70% şi Materiale de promovare şi publicitate cu 

6,52%; sectoarele în care se înregistrează cele mai mari creşteri ale numărului de societăţi comerciale 
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sunt Activităţi de selecţie, formare şi plasare forţă de muncă, cu 27,77% şi Activităţi recreative cu 

15,87%; 

- în sectorul Activităţi prestate întreprinderilor activează cele mai multe firme, 676, care au o pondere 

în total domeniu de 29,65%; 

- în anul 2012, comparativ cu anul 2011, cifra de afaceri a înregistrat creşteri semnificative în 

sectoarele: Activităţi de selecţie, formare şi plasare forţă de muncă cu 47,55% şi Activităţi recreative 

cu 30,92%; scăderi semnificative ale cifrei de afaceri se înregistrează în sectoarele: Activităţi prestate 

întreprinderilor, cu 24,48%, Servicii financiare cu 21,50%, Servicii recuperare deşeuri cu 15,60% 

Servicii imobiliare, cu 11,29%; 

- cea mai mare cifră de afaceri, respectiv 66,51 milioane euro, cu o pondere în total domeniu de 

24,34%, este realizată de sectorul Servicii financiare; 

- cel mai mare număr de salariaţi lucrează în sectorul Furnizori de utilităţi publice, respectiv 1.642, 

cu o pondere în total salariaţi domeniu de 15,45%; urmează sectorul Activităţi prestate 

întreprinderilor cu 1.410 salariaţi şi pondere 13,26%, iar cel mai mic număr de salariaţi se 

înregistrează în sectorul Mass-media, respectiv 71, cu o pondere de 0,67%; 

- numărul de salariaţi, faţă de 2011, înregistrează creşteri importante la registrele: Activităţi de 

selecţie, formare şi plasare forţă de muncă, cu 70,60% şi Activităţi recreative, cu 59,28%; scăderi 

semnificative se înregistrează la registrele: Protecţia bunurilor şi persoanelor, - 30,96%, Furnizori de 

utilităţi publice, – 7,50% şi Activităţi prestate întreprinderilor, - 5,36%; 

- productivitatea cea mai mare se înregistrează în sectoarele Serviciile financiare, 160,66 mii 

euro/salariat şi Activităţi recreative, 42,19 mii euro/salariat; la polul opus se situează sectoarele: 

Protecţia bunurilor şi persoanelor cu 8,55 mii euro/salariat şi Servicii personale către populaţie cu 

9,45 mii euro/salariat; 

- faţă de 2011, productivitatea muncii înregistrează creşteri la registrele Protecţia bunurilor şi 

persoanelor, cu 3,55 mii euro/salariat şi Furnizori de utilităţi publice cu 1,54 mii euro/salariat; scăderi 

semnificative se înregistrează la registrele Serviciile financiare cu 48,16 mii euro/salariat, Servicii 

recuperare deşeuri cu 9,27 mii euro/salariat şi Activităţi recreative cu 9,15%. 

Concluzii:  

- domeniul prestărilor de servicii înregistrează scăderi la toţi indicatorii economico - financiari, cu 

excepţia numărului de societăţi comerciale cu activitate şi a numărului de salariaţi;  

- s-au înfiinţat ori şi-au schimbat domeniul de activitate un număr de 82 societăţi comerciale fapt care 

a determinat creşterea numărului prestatorilor de servicii faţă de anul 2011;  

- în anul 2012, comparativ cu datele din anul 2011, domeniul Activităţi de selecţie, formare şi plasare 

forţă de muncă a înregistrat creşteri la toţi indicatorii economici, cu excepţia productivităţii muncii, 

mulţi agenţi economici orientându-se către activităţi de plasare a forţei de muncă în străinătate 

 

Comerţul 

În urma analizării indicatorilor economico-financiari ai firmelor din domeniul comerţului, se 

poate observa că în anul 2012 se întrevăd anumite performanţe economico-financiare ale firmelor, 

respectiv creşterea cifrei de afaceri profitului şi a numărului de salariaţi, însoţit de un nivel relativ 

constant al productivităţii muncii. Pe baza datelor puse la dispoziţie de C.C.I. Bacău şi prezentate în 

tabelele de mai jos, pot fi sintetizate, pentru domeniul comerţului următoarele: 

Constatări: 

- din numărul total de 9.882 societăţi comerciale aflate în activitate în 2012, 3891 activează în 

domeniul comerţului, sectorul comerţ fiind în continuare bine reprezentat din punct de vedere al 

numărului de agenţi economici, cu o pondere de 39,37%. 

- cifra de afaceri realizată în sectorul comerţ, în valoare de 1.603,04. mil euro reprezintă 46,11% din 

cifra de afaceri obţinută la nivelul întregului judeţ de 3.476,03 mil. eur 

- numărul de salariaţi din sectorul comerţ este de 19.967 şi reprezintă 26,62% din totalul salariaţilor 

înregistraţi la nivelul judeţului; 

- productivitatea muncii în sectorul comerţ este de 80,28 mii euro/salariat; 
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- numărul societăţilor comerciale cu activitate înregistrate în anul 2012 este mai mic faţă de cel 

înregistrat în anul 2003, scăzând cu 1.060 firme faţă de anul 2008, când a fost înregistrat cel mai mare 

număr; 

- după o scădere considerabilă în anul 2009 (1.237,99 mil. euro), la indicatorul cifră de afaceri se 

observă o creştere uşoară în 2012(1.603,04 mil. euro) depăşind nivelul atins în anul 2008 (1.515,01 

mil. euro) considerat nivel de vârf in intervalul analizat; 

- numărul de salariaţi din cadrul firmelor cu activitate de comerţ este relativ constant de-a lungul 

perioadei analizate, cu câteva devieri mai mult de natura conjuncturală; 

- numărul de salariaţi a crescut în anul 2012 faţă de anul 2011 cu 1192 de salariaţi, iar faţă de anul 

2008 cu 18 salariaţi; 

 

Turism şi alimentaţie publică 

La nivel judeţean numărul societăţilor comerciale cu activitate din domeniul turismului şi 

alimentaţiei publice este de 547 şi are o pondere de 5,53% din totalul societăţilor comerciale care au 

înregistrat cifră de afaceri în anul 2012; din totalul cifrei de afaceri de 3.476,03 mil. euro, domeniul 

turismului şi alimentaţiei publice a realizat 36,33 mil. euro, ceea ce reprezintă o pondere de 1,04%;  

profitul brut realizat de firmele băcăuane a fost în anul 2012 de 269,60 mil. euro, iar cel realizat de 

firmele din domeniul turismului de 2,81 mil. euro, ceea ce reprezintă o pondere de 1,04%;  pierderile 

înregistrate la nivelul firmelor din judeţul Bacău au fost de 83 mil. euro, iar la cele din domeniul 

turismului de 3,13 mil. euro;  numărul de salariaţi înregistrat de firmele din domeniul turismului şi 

alimentaţiei publice în anul 2012 a fost de 2.538, reprezentând o pondere de 3,38% din totalul 

salariaţilor înregistraţi în cadrul firmelor din judeţ (74.980 de salariaţi);  productivitatea muncii în 

anul 2012 a fost de 14,32 euro/salariat, faţă de media pe judeţ, care a fost de 46,36 euro/salariat. 

Situaţia indicatorilor economico-financiari după registrele operatorilor din turism şi alimentaţie 

publică ne indică următoarele: 

Sursa: C.C.I. Bacău – „Judeţul Bacău Starea economiei 2012” 
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2.1.2.4.  Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

 

 

Concluzii Implicatii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmul susţinut de creştere economică 

din ultimii ani, reflectat în dinamică PIB 

şi a productivităţii muncii. 

Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie 

şi formare profesională, din perspectiva contribuţiei la 

formarea resurselor umane necesare creşterii 

competitivităţii economice regionale. 

Provocari induse de procesul de 

integrare europeană. 

Dinamică investiţiilor brute şi a 

investiţiilor străine. 

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile 

tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare. 

Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice - artistice – IT. 

Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 

întreprinderile. 

Tendinţa de creştere a ponderii unor 

sectoare economice (ex.: agricultura, 

serviciile şi comerţul), în paralel cu 

scăderea ponderii altor sectoare în 

formarea PIB. 

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura 

ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea 

crescută a sectoarelor economice în dezvoltare (ex.: 

serviciile, construcţiile), diversitatea activităţilor 

industriale, şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

Modificări structurale din economie 

evidenţiate prin modificări ale 

ponderilor sectoarelor şi activităţilor 

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare 

profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea 

regională. 
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economiei naţionale la formarea PIB şi 

VAB. 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 

(inclusiv întersectoriala) a forţei de muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locala (CDL) 

Ponderea crescândă a IMM. Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de 

lucru diverse. 

Asigurarea unei pregătiri de baza largi, competenţe 

tehnice generale solide. 

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de 

calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţa 

(competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzari, 

marketing etc. 

Adaptari prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

Dezvoltarea parteneriatul Şcoala-agenţi economici. 

Respectarea cerinţelor de mediu pe baza 

standardelor UE. 

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din 

pregătirea tehnică generală. 

2.1.3.  Piaţa muncii 

 

2.1.3.1 Indicatori statistici pentru piaţa muncii 

 

Participarea la forţa de muncă 

 

Regiunea Nord-Est, compusă din şase judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi 

Vaslui, este cea mai întinsă regiune a României şi este o zonă în care istoria, cultura şi tradiţia sunt 

prezente şi completează mediul natural, deosebit de atrăgător. 

Conform Institutului Naţional de Statistică, Baza de date Tempo, evoluţia populaţiei regiunii 

Nord – Est în perioada 2008 – 2015, prezentată în fig. 2.19, a înregistrat o relativă stagnare între 2008 

– 2013, pentru ca între 2014 – 2015, să se manifeste o uşoară creştere la nivelul tuturor judeţelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19. Evoluția populației totale în județele regiunii Nord-Est 

Sursa: Sursa: PLAI 2017, p.18 

 

Judeţul Bacău, rămâne al doilea judeţ din regiune din punctul de vedere al populaţiei (o 

diminuare cu 164,13 mii persoane) cât şi la nivelul regiunii Nord-Est (diminuare cu 2,46 mii 

persoane).  
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Analiza ponderii populaţiei pe grupe de vârstă, la nivelul României, regiunii Nord-Est şi 

judeţelor acesteia, oferă o imagine mai clară asupra perspectivei deomografice a educaţiei şi nu 

numai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.20. Ponderea grupelor de vârstă, la nivelul anului 2014 

 

România a pierdut o parte din populaţia activă a ţării, iar acest lucru va afecta economia, susţin 

specialiştii. Domeniile în care se produce o migrare masivă a forţei de muncă sunt sănătatea, 

învăţământul şi cercetarea. Tot la nivelul ţării, prognoza efectuată de INS la orizontul anului 2060 

(Fig. Nr. 2.20) ne demonstrează că din punct de vedere demografic populaţia României este în 

continuă scădere, iar grupa de vârstă 65 şi peste este singura care înregistrează o creştere, până în 

anul 2020, apoi între 2020 – 2060 urmează o scădere a ponderii acesteia în total populaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 2.21 Proiectarea populației pe grupe mari de vârstă, în perspectiva 2060, varianta constantă, 

cu migrație externă; Sursa: PLAI 2017, p.73 

 

Migraţia internă şi internaţională a populaţiei la nivel naţional, regional şi judeţean  

Migraţia forţei de muncă, asociată cu scăderea natalităţii, va avea un impact negativ asupra 

economiei, pe termen lung, prin încetinirea creşterii economice. În ţările Europei de Vest, spre 

exemplu, au plecat masiv constructorii, menajerele, medicii şi asistentele medicale, profesorii şi 

cercetătorii, locul lor fiind luat de emigranţii români, polonezi, slovaci, unguri.  

Principalul motiv al migraţiei masive către vestul Europei îl reprezintă salariile mult prea mici. 
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Pentru a putea realiza o analiză realistă a influenţei forţei de muncă asupra mediului economic 

şi de afaceri şi indirect şi asupra sistemului de educaţie, nu trebuie omisă analiza migraţiei interne şi 

externe a populaţiei. Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică (Fig.2.22.) la nivel 

naţional, regional şi judeţean emigranţi definitivi pe regiuni de dezvoltare si judeţe de plecare, sunt 

într-un trend ascendent, la toate nivelurile, şi în judeţul Bacău. 

 

 

 

Fig. 2.22. Evoluţia 

emigranţilor definitivi 

pe şi judeţele de 

plecare în perioada 

2008 – 2014 

Sursa: PLAI 2017, p.74 

 

 

 

 

 

 

 

Conform datelor prezentate anterior judeţul Bacău se află pe locul 3 în regiunea Nord-Est din 

perspectiva ponderii persoanelor emigrante, ceea ce înseamnă că un număr însemnat de persoane au 

plecat în afara ţării pentru a-şi găsi un loc de muncă. 

 

Structura populaţiei ocupate civilă pe niveluri de instruire, sub aspect regional 

În regiunea Nord-Est, se constată că în perioada 2008 – 2015 ponderea populaţiei ocupate cu 

studii primare a scăzut constant, populaţia ocupată cu studii gimnaziale a avut o evoluţie ascendentă, 

aceeaşi tendinţă fiind înregistrată pentru populaţia cu studii liceale şi postliceale. O evoluţie 

fluctuantă, mai exact creştere în perioada 2008 – 2012/2013 şi apoi o scădere nu foarte accentuată a 

fost înregistrată în cazul populaţiei ocupate cu studii profesionale şi superioare. 

 

 

 

Fig. 2.23 Evoluţia structurii 

populaţiei ocupate, în regiunea 

Nord-Est, în perioada 2008 – 2015 

 

Sursa: PLAI 2017, p.76 

 

 

 

 

 

 

Structura populaţiei ocupate civilă pe principalele activităţi ale economiei 

 

În intervalul 2009-2015 ponderea cea mai mare a persoanelor ocupate pe domenii este în ordine 

descrescătoare:  

- domeniul servicii 40,3% din care 5,5% învăţământ, comerţ 14,3%, alte servicii 7,8%;  

- domeniul agricultură, silvicultură pescuit – 30,9%  

- domeniul industrie – 17,4% din care 16,1% industrie prelucrătoare  

- domeniul construcţii – 11,5. 
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Fig.2.23 Structura populaţiei pe activităţi la nivelul judeţului Bacău 

Sursa: PLAI 2017, p.77 

 

 Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale - jud Bacău  

Sursa: PLAI 2017, p.77 

Jud. Bacau  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură  

30.6  30.9  31.6  32.3  32.4  31.4  30.9  

Industrie  21.7  18.9  18.1  18.3  18.2  17.6  17.4  

- Industrie extractivă  1.9  1.5  1.3  1.3  1.2  1.1  0.9  

- Industrie prelucratoare  18.7  16.4  15.8  16.1  16.3  16.0  16.1  

- Energie electrică, termică, 

gaze, apa  

1.2  1.0  1.0  0.9  0.8  0.5  0.4  

Construcţii  11.0  10.2  10.8  11.1  10.2  11.0  11.5  

Servicii  36.7  40.0  39.5  38.3  39.2  40.0  40.3  

Comerţ  13.3  12.9  13.4  13.3  13.3  14.2  14.3  

Hoteluri si restaurante  1.1  0.9  0.9  0.9  1.0  1.1  1.2  

Transport, depozitare, 

comunicaţii  

3.9  3.7  3.9  3.8  3.8  3.6  3.4  

Intermedieri financiare  1.0  0.9  0.9  0.9  0.8  0.8  0.8  

Tranzacţii imobiliare  0.5  0.6  0.3  0.3  0.2  0.3  0.2  

Administraţie publică şi apărare  4.2  2.6  4.1  4.1  4.3  2.1  2.2  

Educaţie  6.0  5.8  5.5  5.4  5.5  5.4  5.5  

Sănătate şi asistenţă socială  5.2  5.4  5.4  4.7  4.7  4.2  4.8  

        

 

 Judeţul Bacău are o structură asemănătoare cu structura generală a ţării, respectiv pe primul 

loc se află populaţia ocupată în servicii, apoi agricultură, industrie şi construcţii, pe când la nivelul 

Regiunii Nord – Est primul loc revine agriculturii urmate de servicii, industrie şi construcţii. 

 

2.1.3.2.  Informaţii parţiale 

 

Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 

 

La nivelul regiunii Nord-Est, regiune cu un nivel de dezvoltare economică destul de modest, 

situaţia şomerilor reflectă foarte clar nivelul de dezvoltare menţionat. Perioada 2007 – 2015 se 

caracterizează printr-o evoluţie fluctuantă a numărului de şomeri înregistraţi în regiune, nivelul cel 
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mai ridicat fiind în 2009, anul crizei economice. Pentru toate judeţele din regiune numărul şomerilor 

a înregistrat un trend descrescător între 2013 – 2015, nivelul cel mai ridicat de şomeri fiind în judeţul 

Vaslui, urmat de Suceava şi Bacău  

 

 

Fig2.24 Evoluţia 

ponderii şomerilor 

înregistraţi în regiunea 

Nord-Est, perioada 

2007 – 2015, pe nivele 

de educaţie, Sursa 

PLAI 2017 pag.79  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig2.25 Evoluţia 

ponderii şomerilor 

înregistraţi în regiunea 

Nord-Est, perioada 

2007 – 2015, pe nivele 

de educaţie, Sursa 

PLAI 2017 pag 80 

 

 

 

 

 

 

a. Dacă analizăm structura şomerilor pe nivele de edcuaţie, la nivelul regiunii, se constată că 

ponderea cea mai mare, de peste 80% este a şomerilor cu studii până la nivelul gimnazial şi 

profesional, urmat de cei cu studii liceale şi apoi studii superioare.  

 

Tabelul Rata şomajului înregistrat la sfârşitul anului, Regiunea Nord-Est, Sursa: INS, Anuarul 

statistic. Pentru 2015 date furnizate de ANOFM 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Total Femei Total Femei Total Femei Total Femei Total Femei Total Femei 

România  6.9 6.2 5.1 4.8 5.6 5.04 5.65 5.14 5.3 6.1 5.12 4.45 

Regiunea 

N-E  
7.9 6.5 5.8 5.2 6.8 5.5 6.9 5.52 6.62 5.4 6.6 5.9 

BACAU  7.49 6.49 6.1 5.96 6.41 5.62 7.12 5.96 7.2 5.6 6.8 5.8 

Tabel Numărul total de şomeri înregistraţi şi rata şomajului la data de 31 decembrie 2015 

 Număr şomeri Rata şomajului  

 TOTAL din care, 

Femei  

TOTAL 

(%)  

Femei (%)  

România  436242  184738  4.9  4.5  

Regiunea Nord-Est  77786  30381  6.41  5.25  

BACAU  14254  5482  6.5  5.5  
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Fig 2.26 Evoluţia 

comparativă a ratei 

şomajului la nivel naţional, 

regional şi judeţean, 

perioada 2010 – 2015 

Sursa PLAI 2017 pag 81 

 

 

 

 

 

 

 

Datele furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău, pentru 

intervalul 2010 – 2015 subliniază poziţia nefavorabilă a regiunii Nord-Est şi a judeţului Bacău din 

perspectiva ratei şomajului, regiunea noastră având o rată a şomajului constant mai mare decât media 

naţională, iar judeţul Bacău constant mai mare decât a regiunii din care face parte. Acest trend este 

îngrijorător atât pentru dezvoltarea economică cât şi pentru latura socială a judeţului.  

Un alt fenomen negativ existent la nivelul judeţului Bacău este procentul foarte mare al 

şomerilor tineri, sub 25 ani, în total şomeri, atât pentru şomerii de peste 6 luni, cât şi pentru cei de 

peste 12 luni. Acest aspect reflectă faptul că tinerii bacăuani fie nu reuşesc să îşi găsească un loc de 

muncă adecvat, fie pregătirea lor iniţială nu răspunde solicitărilor existente pe piaţa muncii la 

momentul finalizării acesteia. 

 

b.Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale 

Domeniile care înregistrează cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante la nivel naţional 

sunt: sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul 

public, industria prelucrătoare; la nivel judeţean cea mai mare rată a locurilor de muncă vacante se 

înregistra în sănătate şi asistenţă, transport şi depozitare, industria prelucrătoare; se constată că 

domeniul sănătate şi asistenţă socială este ocolit atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, de forţa 

de muncă, care preferă să plece în alte ţări pentru a câştiga venituri mai consistente. 

 

 

Fig. 2.27 Evoluţia 

locurilor de muncă 

vancate în mărime 

absolută, 2011 – 2015, 

pentru regiunea Nord-

Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu scopurile analizei, au fost selectate din baza de date a AJOFM acele grupe 

de ocupaţii/ocupaţii din COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) considerate relevante pentru 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 64 

regiune în raport cu calificările din nomenclatorul de pregătire prin învăţământul profesional şi tehnic. 

Pentru învăţământul superior, au fost selectate majoritatea grupelor de ocupaţii din grupa majoră 2 

din COR. Pe structura COR s-a mers până la nivelul de detaliere (grupa minoră/grupă de 

bază/ocupaţie) minim necesar pentru departajarea în funcţie de domeniul de pregătire/profilul 

relevant. Pentru comparaţie, a fost analizată şi evoluţia pentru ocupațiile din categoria muncitorilor 

necalificaţi (grupa majoră 9). 

Analizele şi concluziile care urmează trebuiesc privite sub rezerva următoarelor limite 

metodologice: 

- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM nu reflectă decât o parte din piaţa muncii 

(în ciuda obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de angajatori; în general, 

gradul de cuprindere în evidenţele AJOFM scade cu cât creşte nivelul de calificare şi gradul 

de specializare a acestora) 

- posibile înregistrări multiple ale aceloraşi posturi (anunţuri de locuri vacante repetate în cazul 

neocupării) 

- dificultăţile de corelare între nomenclatoarele din învăţământ şi COR. 

- la momentul analizei nu au fost disponibile informaţii privind numărul anual de absolvenţi pe 

domenii şi calificări pentru a evalua raportul absolvenţi şomeri / absolvenţi pe ocupaţiile 

aferente. 

      Conform previziunilor realizate de către INS, la nivelul anului 2019, numărul mediu de salariţi în 

judeţul Bacău, va avea o creştere redusă, de la 108,1 mii pers în 2017 la 114,8 mii pers în 2019, 

ocupând a treia poziţie în regiune după judeţul Iaşi şi Suceava.  

  Prognoza numărului mediu de salariaţi în judeţele regiunii Nord-Est 2014 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecţia ratei şomajului, regiunea Nord-Est, 2014 – 2019 
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c. Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul 

tehnologic  

Din informaţiile oferite de AJOFM Bacău, putem analiza structura comparativă şomaj – locuri 

de muncă vacante având în vedere următoarele consideraţii: corespondenţa cu nomenclatorul de 

calificare din ÎPT este orientativă, în limitele posibilităţii de asociere în plan ocupaţional a unor 

calificări din ÎPT în raport cu grupele/ocupaţiile respective din COR, pe fiecare din cele două rute de 

pregătire. N.B.: de obicei o calificare permite practicarea unei game mai largi de ocupaţii; Datele 

privind şomajul/locurile de muncă vacante reprezintă suma intrărilor în şomaj, respectiv suma 

locurilor de muncă comunicate vacante la AJOFM în anul respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

  Pentru profilul tehnic, se constată că numărul absolvenţilor care sunt înregistraţi ca şi şomeri, 

a început să scadă în perioada 2013 – 2014, numărul locurilor de muncă vacante sunt mai multe, iar 

numărul de şomeri a început să scadă, în acelaşi interval. 

Analizând graficul alăturat, legat de 

evoluţia celor 3 indicatorii în perioada 2010 

– 2015, pentru calificările care se 

subsumează domeniului de pregătire 

resurse şi protecţia mediului, se constată un 

număr foarte mic de locuri de muncă 

vacante, în condiţiile în care numărul de 

şomeri este destul de ridicat. 

 Pentru domeniul de pregătire 

servicii putem spune că „a trecut perioada 

de glorie”, mai exact numărul locurilor 

de muncă vacante a început să scadă din 

2012, dar şi rata şomajului, foarte puţini 

absolvenţi recurgând la soluţia şomajului 

pentru a obţine venituri. 

Pentru profilul tehnic, se constată că 

numărul absolvenţilor care sunt 

înregistraţi ca şi şomeri, a început să scadă 

în perioada 2011 – 2015, numărul 

locurilor de muncă vacante sunt mai 

multe, iar numărul de şomeri a început să 

scadă, în acelaşi interval. 
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 Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru 

judeţul Bacău: 

- cel mai mare număr de şomeri la nivelul judeţului Bacău se regăseşte la nivelul domeniilor 

corelate cu profilul servicii din învăţământul preuniversitar, iar cel mai mic în domeniu 

resurselor şi protecţia mediului; 

- pe de altă parte, cele mai multe locuri de muncă vacante se află tot în domeniul serviciilor, 

ceea ce înseamnă că este încă un domeniu în creştere şi poate absorbi forţa de muncă. 

 

d.Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul 

tehnologic 

Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii au rămas la 

sfârşitul anului 2010 comerţul, turismul şi alimentaţia, construcţiile şi industria alimentară, dar nu pe 

fondul creşterii locurilor de muncă, cât, mai mult, pe scăderea numărului de şomeri sau, în unele 

cazuri, menţinerea la valorile din anii anteriori - atât pe ansamblul regiunii cât şi în judeţul Bacău. 

Se constată o tendinţă de creştere a cererii pe piaţa muncii pentru domeniile domeniile 

industrie alimentară (în special pentru lucrători produse de panificaţie şi pentru prelucrarea cărnii) 

anumite calificări cum sunt sudori şi debitatori autogeni, lucrători la maşini de polizat, rectificat şi 

ascuţit, cât şi pentru mecanici auto.  

La nivelul judeţului Bacău creşte numărul de şomeri din domeniile fabricarea produselor din 

lemn, anumite specializări din domeniul mecanic şi sezonier în construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru judeţul 

Bacău: 

- cel mai mare număr de şomeri la nivelul judeţului Bacău se regăseşte la nivelul domeniilor 

corelate cu profilul servicii din învăţământul preuniversitar, iar cel mai mic în domeniu 

resurselor şi protecţia mediului; 

- pe de altă parte, cele mai multe locuri de muncă vacante se află tot în domeniul serviciilor, 

ceea ce înseamnă că este încă un domeniu în creştere şi poate absorbi forţa de muncă. 

 

e.Concluzii din analiza pietei muncii.  

 

Armonizarea Planurilor de şcolarizare cu structura ofertei şi proporţional cu nevoile pieţei 

muncii este o necesitate evidenţiată de întreaga analiză, cu următoarele direcţii de acţiune: creşterea 

ponderii pe domeniul tehnic şi scăderea ponderii domeniului serviciilor,  dezvoltarea agriculturii pe 

termen lung, dezvoltarea domeniului construcţii pe termen mediu şi lung. Realizarea  de analize la 

nivel local în PLAI pentru a defini mai concret oferta planului de şcolarizare şi consultarea structurilor 

implicate în dezvoltarea regională şi locală.  

Actualizarea calificărilor şi curriculumului. Dinamica economiei necesită calificări şi competenţe 

adecvate cu o mobilitate şi flexibilitate ocupaţională sporită a forţei de muncă.  

Aceasta presupune:  

Actualizarea permanenta a SPP şi aplicarea în condiţii care să asigure calitatea formării.  

Realizarea de parteneriate. Ponderea crescândă a IMM solicită sistemului IPT un răspuns adecvat la 

nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse. Acest 

deziderat se poate realiza prin:   

- Elaborarea CDL în parteneriat pentru a satisface nevoile angajatorilor pe plan local;  

- Asigurarea unei pregătiri de bază, competenţe tehnice generale care să permită flexibilitatea 

profesională şi ocupaţională;  

- Actualizarea competenţelor în acelaşi ritm cu dezvoltarea economiei şi pieţei forţei de muncă;   

- Dezvoltarea de competenţe care pot asigura căutarea şi/sau crearea propriului loc de muncă 

(ex:competenţe antreprenoriale);   

- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieți;   
- Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţii de ocupare.  

 

Nr  Indicatori  Concluzii  
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1  ponderea 

persoanelor ocupate   

  

domeniul servicii 39,2% din care comerţ 13,3%, 1,0% hoteluri şi 

restaurante, 5,5% învăţământ, 4,7% sănătate şi asistenţă socială, 3,8% 

transporturi, depozitare, comunicaţii,   

domeniul agricultură, silvicultură pescuit - 32,4%  

domeniul industrie - 18,2%   

domeniul construcţii - 10,2%  

2  Numărul mediu al 

salariaţilor, pe 

activităţi ale 

economiei naţionale  

  

Industrie - 29,07% din care Industrie prelucrătoare 78,4% din total 

industrie  

Comerţ cu ridicata/amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor 18,64% 3. Construcţii 8,76%  

Învăţământ 10,85%  

Sănătate şi asistenţă socială 8,53%  

Transport şi depozitare 4,24 %  

Administraţie publică 4,33%  

Activităţi de servicii administrative, asigurări sociale 4,01%  

3  Locuri de muncă 

vacante  

servicii (economic)  

comerţ (economic)  

mecanică  

agricultură  

construcţii  

sănătate şi asistenţă socială  

4  Domenii cu 

dinamică pozitivă şi 

potenţial mare de 

absorbție pe piaţa 

muncii:  

mecanică,   

construcţii,   

sănătate şi asistenţă socială  

comerţ   

5  Dinamica 

ocupațiilor pe nivele  

Învăţământ profesional şi tehnic: în special şcoala profesională, 

domeniul mecanic, calificarea mecanic auto  

Şcoala postliceală: servicii din care asistenţă socială şi sănătate, 

administraţie  

Învăţământul superior: o tendinţă de scădere a locurilor de muncă în 

paralel cu creşterea numărului de şomeri .  

 

 Plecând de la Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Nord-

Est, în baza analizei specificului economic şi de piaţa muncii al judeţului Bacău, membrii CLDPS 

apreciază că Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire din judeţul Bacău este 

următoarea:  

 

Domeniu  

Cerere previzionată de locuri 

de muncă INCSMPS  

la nivelul regiunii  

%  

Oferta IPT Pondere rezultată 

din analiză şi consultare  

la orizontul 2020 %  

  2013  2017  2020  BACĂU   Regiune   

RESURSE NATURALE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI  
14,2  14,7  14,2  21,5  22%  

-Industrie alimentara  1,5  0,0  1,5  4-6    

-Agricultura   10,5  10,8  10,5  8-10    
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-Silvicultura         0-1    

-Protecţia mediului        6-8    

INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC         47,5  49%  

-Fabricarea produselor din lemn  3,0  0,1  3,0  0-2    

-Electronică şi automatizări  0,3  0,5  0,3  8-10    

-Producţie media  0  0  0  0    

-Construcţii   10,7  10,9  10,7  9-11    

-Mecanică  19,0  20,7  19,0  18-20    

-Electric  4,4  4,8  4,4  0-2    

-Industrie textilă şi pielărie  9,6  9,9  9,6  6-8    

-Materiale de construcţii  0,8  0,8  0,8  0    

-Electromecanică  0,9  1,1  0,9  0    

-Chimie industrială  0,9  1,0  0,9  0-2    

-Tehnici poligrafice  0,2  0,1  0,2  0-1    

SERVICII         30  27%  

-Turism  2,5  2,6  2,5  10-12    

-Economic  8,3  8,5  8,3  8-10    

-Comerţ   13,2  13,6  13,2  8-10    

-Estetica şi igiena corpului  0  0  0  0-2    

Sursa: PLAI 2017 pag. 104 

 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În 

cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar 

60% pentru calificări de nivel 3.  

 

f.Implicatii pentru ÎPT 

 

- Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii în funcţie de potenţialul economic al 

judeţului;   

- Creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie, în special în mediul rural, prin creşterea 

ofertei de formare continuă;  

- Dobândirea de competenţe prin asigurarea instruirii practice la agenţi economici;   

- Analiza cererii pe piaţa forţei de muncă a calificărilor de perspectivă pentru dezvoltarea 

judeţului;  

- Oferirea de servicii de orientare şi consiliere de la intrarea în sistemul de formare;  

- Recalificarea cadrelor  didactice pentru calificări solicitate pe piaţa muncii;  

- Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii ca domeniu major de intervenţie în 

restructurarea şi dezvoltarea sistemelor de educaţie şi formare, asigurarea competenţelor 

cheie;  

- Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, a persoanelor 

provenind din grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere socio-
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economic şi expuse riscului de excluziune socială (în special minoritatea romă, tinerii care 

părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului, populaţia cu venituri scăzute, persoane cu 

cerinţe educaţionale speciale, populaţia din mediul rural, etc.);  

- Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, astfel încât 

antreprenorialul să devină o opţiune de carieră pentru toţi;  

- Stabilirea de parteneriate active cu partenerii sociali în vederea creşterii gradului de absorbţie 

a absolvenţilor din TVET;  

- Utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare profesională   

- Oferirea de alternative prin forme de învăţare (seral, frecvență redusă, învăţământ la distanţă);  

- Colaborare sistem IPT - AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru autorizare 

unităţilor IPT ca furnizor FPC şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă;  

- Consilierea elev - părinte în alegerea carierei, informarea privind tendinţele înregistrate pe 

piaţa forţei de muncă;  

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

anterioare  . 

 

2.1.4.  Învăţământul profesional şi tehnic/ Nevoile de competenţe previzionate 

 

 Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ţinte ale PNR 

 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii. 

Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajate; 

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 mil. euro) şi Şcoala de 

după şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei). 

Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar 

precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională 

Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii postliceale, prin: 

- implementare de programe formare a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT), 

finanţate prin proiecte FSE/POS DRU, precum: Formarea cadrelor didactice din învăţământul 

profesional şi tehnic-profil servicii pentru extinderea metodei moderne interactive firma de exerciţiu, 

Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competenţelor profesionale, Îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale1 Prin intermediul acestor programe sunt 

create condiţii pentru asigurarea de şanse egale la educaţie pentru elevii proveniţi din grupurile socio-

economice defavorizate; 

 - elevii claselor pregătitoare, I-VIII, precum şi preşcolarii beneficiază de o masă zilnică prin 

programul Cornul şi laptele şi de produse apicole şi fructe, prin programul Mierea şi fructele 

 

Aşteptările factorilor direct interesaţi de proiect/ Descrierea grupurilor de interes   

 

Într-o accepţiune generală, în jurul şcolii se formează grupuri de interese, care uneori pot 

deveni antagonice, dar printr-o activitate competentă a consiliului de administraţie al şcolii acestea 

se  pot armoniza. Principalele grupuri de interese, a căror poziţie şi evoluţie poate fi evidenţiată, sunt 

centrate pe: elevi, părinţi şi comunitate locală.  

Din studiile realizate pe această temă se desprind următoarele concluzii:  

Elevii aşteptă de la şcoală:  

- ca prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic consistent;  

- un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şi dezvoltarea aptitudinilor 

necesare în specializarea urmată; 

- condiţii cât mai bune de învăţare.  

Şcoala solicită de la elevi:  

- să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea; 
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- să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar; 

- să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei. 

Părinţii aşteaptă de la şcoală:  

- să le fie respectate opţiunile;  

- şcoala să-i pregătească pe elevii pentru inserţie socială; 

- şcoala să găsească şi să adopte coordonatele personalităţii fiecărui elev şi să acţioneze în 

direcţia realizării lor. 

Şcoala solicită de la părinţi:  

- colaborare; 

- sprijin; 

- receptivitate; 

- implicare în rezolvarea problemelor şcolii. 

Comunitatea aşteaptă de la şcoală:  

- cetăţenii educaţi, adaptaţi şi adaptabili; 

- receptivitate la nevoile la nevoile sale;  

- recunoaşterea efortului depus a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar;  

- ambianţă pozitivă de înţelegere şi respect.  

Şcoala aşteaptă de la comunitatea locală:  

- implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor şcolii; 

- recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii;  

- popularizarea rezultatelor bune. 

 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare:   

- Optimizarea alocării resurselor financiare prin concentrarea pregătirii elevilor în şcoli de 

calitate, în paralel cu accederea elevilor în baza unui concurs de selecţie organizat de şcoli; 

- Optimizarea ofertei de calificări profesionale prin formarea unor consorţii şcolare, care 

împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, cu  acoperire teritorială optimă,  

eliminând paralelismele nejustificate, ţintind noi grupuri (programe pentru adulţi); 

- Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa muncii - oportunităţi pentru compensarea 

pierderilor de populaţie şcolară: 

- Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă socială şi medicală, construcţii, servicii, 

comerţ, agricultură; 

- Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală); 

- Asigurarea accesului la Î.P.T. în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni; 

- Educaţie multiculturală: 

- Asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor (având în vedere dificultăţile de 

constituire a claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o zonă); 

- Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

 

 

2.1.4.1.  Acţiunile de dezvoltare planificate şi/sau potenţiale la nivel de regiune, care ar putea avea 

un impact asupra ofertei sau cererii de calificări  

a. Actualizarea calificărilor şi a curriculei. Adaptările structurale din economie presupun competenţe 

adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă.  

Se desprind două direcţii de acţiune:  

- Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională;   

- Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) - ponderea crescândă a IMM reclamă din partea 

ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la 

sarcini de lucru diverse, prin:         

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;  

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de 

piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.);  

Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.   
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b. Adaptarea calificărilor la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine 

şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere:  

Creşterea nivelului de calificare;  

Importanţa competenţelor-cheie;  

Competenţele de comunicare în limbi străine;  

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare. 

Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să reflecte 

diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de activităţi 

producătoare de bunuri şi servicii. 

c. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, a persoanelor provenind 

din grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din punct de vedere socio-economic şi 

expuse riscului de excluziune socială (în special minoritatea romă, tinerii care părăsesc sistemul de 

stat de protecţie a copilului, populaţia cu venituri scăzute, persoane cu cerinţe educaţionale speciale, 

populaţia din mediul rural, etc.). 

d. Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, astfel încât antreprenoriatul să 

devină o opţiune de carieră pentru toţi. 

e. Utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare profesională.  

f. Consilierea elev - părinte în alegerea carierei, informarea privind tendinţele înregistrate pe piaţa 

forţei de muncă. 

 

2.1.4.2.  Indicatori de context specifici 

 

Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională 

 

  Analizând rata netă de cuprindere (fig.2.28) pe toate formele de învăţământ a populaţiei 

şcolare de sex masculin, în perioada 2003-2012 se observă o tendinţă de creştere accentuată în 2005-

2006, urmând apoi păstrarea aproximativă a valorii ca şi în perioada 2008-2010.   

Analizând evoluţia ratei de cuprindere se observă că la învăţământul preşcolar se înregistrează 

o creştere mare a ratei de cuprindere şi un trend crescător pentru învăţământul liceal şi descrescător 

pentru  ŞAM.   

Notă: Datele statistice cu privire la rata de cuprindere pe medii de rezidenţă nu sunt relevante pentru 

învăţământul liceal şi profesional, deoarece se referă la locaţia şcolii şi nu la domiciliul elevilor.  

  

 
 

Fig. 2.28. Rata netă de cuprindere în învăţământ %  Sursa: PLAI Bacău 2017 p. 126 

 

În perioada 2003- 2011 rata de cuprindere a elevilor în învăţământul obligatoriu a crescut 

datorită politicilor MEN de atragere a elevilor prin diferite forme de burse, alocaţii de sprijin, în timp 
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ce rata de cuprindere a elevilor din ciclul superior are valori aproximativ constante, cu uşoare 

fluctuaţii de la unu la altul. 

 
Fig. 2.29. Evoluţia ratei nete de cuprindere în învăţământ Sursa: PLAI Bacău 2017,  p.126 

 

Se observă un grad mare de cuprindere pentru populaţia şcolară din învăţământul primar şi 

gimnazial, învăţământ obligatoriu, cu scăderi ale valorilor pentru învăţământul liceal, îndeosebi în 

ultima perioadă, şi mai ales pentru formarea în învăţământul superior. 

 

Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie   

 

Din analiza datelor rezultă că la toate formele de învăţământ s-a manifestat o scădere a 

abandonului şcolar. Cele mai mari rate de abandon şcolar se înregistrează la învăţământul liceal şi 

profesional, grupa de vârstă 15-19 ani, deoarece condiţiile materiale şi financiare ale familiilor din 

care provin aceşti elevi sunt precare, salariile întreţinătorilor de familie sunt cele mai scăzute, caz 

fericit dacă părinţii lucrează, sau lipsesc categoric (pentru marea majoritate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23. Rata abandonului – jud. Bacău Sursa: PLAI Bacău 2014 – 2020 p. 128 

 

 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 73 

                     
 

2.24. Rata abandonului pe medii – jud. Bacău Sursa: PLAI Bacău 2014 – 2020 p. 127 

 

 

a. La nivelul judeţului indicatorul a înregistrat o evoluţie oscilantă în perioada 2009-2014,  

b. Rata abandonului în mediul urban şi rural evoluează diferit de la un nivel de învăţământ la altul; 

astfel pentru nivelul primar şi gimnazial rata de abandon este mai mare în rural decât în urban, iar 

pentru nivelul liceal şi profesional este mai mare în mediul urban. 

c. Rata abandonului înregistrează următoarele variaţii pe nivele de educaţie/formare între 2009 - 

2014: 

- în ciclul primar se situează între 0,43% (2013/2014) şi 1,7%  (2009/2010) 

- în ciclul gimnazial variaţia este sensibilă (în 2009 - 2,5%, în 2014 – 0,58 %) 

- în ciclul liceal şi profesional se evidenţiază o scădere semnificativă de la 4,5% în 2009 şi 1,39% în 

2013-2014, cu fluctuaţii de un an la altul 

d. În figurile de mai sus (5.14) se constată o tendinţă de scădere a ratei abandonului şcolar în intervalul 

2009 – 2014,  ceea ce reprezintă un aspect pozitiv demn de menţionat, una din motivaţii fiind şi 

stimularea elevilor şi a familiilor acestora prin diferite tipuri de burse şi ajutoare financiare, de către 

stat.  

 Rata abandonului şcolar continuă să constituie motiv de îngrijorare în special la liceu 

(tehnologic) ciclul inferior, în mediul rural şi în cazul categoriilor dezavantajate. 

Pentru remedierea acestui indicator se recomandă:  

Monitorizarea atentă a indicatorului la nivel de şcoală 

Creşterea eforturilor conjugate (şcoală-familie-comunitate) pentru prevenirea abandonului prin 

programe sociale, asigurarea burselor de studiu, activităţi extracurriculare. 

 

Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie 
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În judeţul Bacău rata de absolvire 

(calculată ca procentul absolvenţilor unui 

anumit nivel de educaţie din totalul 

populaţiei în vârstă teoretică de absolvire 

specifică nivelului respectiv de educaţie) 

se situează în valorile medii ale regiunii 

NE.   

 La nivelul judeţului rata de absolvire în 

mediul rural este mai mică decât cea din 

mediul urban (de ex. în 2009 valoarea 

ratei în urban este 92,27% în timp ce în 

rural, numai 87,79 %; rata de absolvire, în 

urban, a crescut în perioada 2003-2009 cu 2,45%, în timp ce în rural a scăzut cu aproximativ 3,85 % 

în perioada analizată.  

 

2.25. Rata de absolvire liceu – jud. Bacău Sursa: PLAI Bacău 2017 p. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26. Rata de 

absolvire în judeţul 

Bacău pe nivele de 

educaţie, 2000 - 

2014– jud. Bacău 

Sursa: PLAI Bacău 

2017  p. 129 

 

 

 

    d.Rata de succes 

 

Din datele privind rata de succes în perioada  2002-2010 formulăm următoarele concluzii:  

- În perioada 2002-2010 atât rata de succes la testul naţional cât şi la bacalaureat este în creştere cu 

11% la testul naţional şi cu 22% la bacalaureat.  

- La tezele cu subiect unic din 2009-2010 s-au obţinut cele mai bune rezultate în zonele I – Bacău, VI 

– Oneşti şi V – Tg. Ocna, iar la polul opus se situează zona VIII – Podu Turcului. 

- La examenul de bacalaureat din 2010 s-au obţinut cele mai bune rezultate în zona VI Oneşti 

(98,01%) şi ceva mai slabe în zona VIII – Podu Turcului (73,12%). 

Începând cu anul 2010, rata de succes la învăţământul liceal a cunoscut o scădere accentuată, ca 

urmare a creşterii exigenţelor la examenul de Bacalaureat, astfel dacă în anul 2010, la nivel naţional 

rata de succes era de 77,2%, la nivelul regiunii Nord-Est de 77,2%, iar la nivelul judeţului Bacău de 

77,4%, în 2013, ponderile au scăzut la 49,3% la nivel naţional, 51,4% la nivel regional şi 51,5% la 

nivelul judeţului. Acest aspect indică o scădere a motivaţiei pentru învăţare a elevilor şi a calităţii 

educaţiei 

 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 75 

 

 

 

Fig. 2.27 Rata de succes în 

învăţământul liceal – jud. 

Bacău 

Sursa: PLAI Bacău 2017 p. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28 Rata de succes 

învăţământ profesional şi 

ucenici – jud. Bacău 

 

 

Sursa: PLAI Bacău 2017 p. 

131 

 

 

Rata de tranzitie 

 

Rata de tranziţie a absolvenţilor de la clasa a VIII-a la clasa a IX-a are valori oscilante, 

conform graficului 2.29, în perioada 2004 – 2014 

Rata de tranziţie în ÎPT de la clasa a X-a la clasa a XI-a, adică de la învăţământul obligatoriu 

la ciclul superior, a avut o evoluţie bună, cea mai mare rată fiind în anul şcolar 20012 – 2013, în anul 

şcolar 2013 – 2014 înregistrându-se o scădere de la 92% la 85%.  

 

2.29. Rata de tranziţie 

gimnaziu – liceu/înv. 

profesional în jud. Bacău 

 

Sursa: PLAI Bacău 2017p. 

132 
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2.1.4.3  Analiza ofertei educationale / Evoluţia planurilor de şcolarizare   

 

Comparând planul de şcolarizare realizat 

2011-2012 faţă de planul de şcolarizare din 

perioada 2003/2004 se constată scădere 

semnificativă a cuprinderii elevilor în IPT, după 

desfiinţarea şcolilor de arte şi meserii, începând 

cu 2009/2010, de la 69,93 % elevi în IPT – 2003, 

la 54,07% valoare înregistrată în 2011-2012, iar 

în 2014 – 2015, la liceu tehnologic procentul a 

fost de 46,49% din total, fără a lua în considerare 

şi elevii cuprinşi în învăţământul profesional. 

 

 

  Nu se realizează o orientare corectă 

şi riguroasă de către consilierii şcolari, 

aceasta efectuându-se mai mult de 

diriginţi, sau îndeosebi de părinţi, pentru 

elevii din clasele V-VIII, nu li se aplică 

teste de aptitudini şi nu sunt suficient 

consiliaţi pentru a alege în cunoştinţă de 

cauză viitoarea profesie, urmând traseul 

profesional cel mai apropiat competenţelor 

dobândite, a aptitudinilor şi priceperilor de 

lucru formate. 

 

 

Se observă din evoluţia ponderii pe profile a planurilor de şcolarizare din perioada 2002-2003 

până în prezent, o creştere a numărului de elevi care au optat pentru profilul servicii, aproape o dublare 

a valorii în 2007-2009 faţă de 2002/2003, conform celor prevăzute în PLAI. 

 

Datele analizate evidenţiază tendinţa existentă déjà ca aproximativ 50% dintre absolvenţii 

clasei a VIII-a se orientează spre învăţământ liceal filiera teoretică, 43% spre filiera tehnologică şi 

doar 7 % spre învăţământul liceal vocaţional. 

 De asemenea la nivelul învăţământului profesional şi tehnic situaţie se diferenţiază pe profile:  

 LICEU TEHNOLOGIC  

   profil tehnic:   

 - pentru anul şcolar 2017 – 2018 singurul domeniu care a realizat şi depăşit planul de şcolarizare este 

electromecanic[, procent de realizare 107%;  

- la domeniul construcţii instalaţii şi lucrări publice realizarea planului de şcolarizare este sub 50%, 

mai exact 34.5%, elevii ocolind această calificare;  

- deşi la învăţământul profesional domeniul mecanic este foarte căutat, la liceu, în acest domeniu 

planul de şcolarizare în 2016 – 2017 a fost realizat în procent de 58.2%;  

- o poziţie mai bună o au domeniile: electric cu 90.2% şi industrie textilă şi pielărie cu 83.9%;   

profil servicii:  

- domeniul Comerţ, deşi are puţine clase pe ansamblul judeţului, s-a realizat depăşirea planului la 

103.6%;  

- domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc, este solicitat fiind o depăşire a planului la 107.1%. 

profil resurse naturale şi protecţia mediului:  

- agricultură – în anul şcolar 2017 – 2018 au fost propuse 4 clase, 4 fiind realizate;  

- protecţia mediului – 5 clase propuse şi 5 realizate  

- industrie alimentară - 2 propusă şi 2 realizată. 

Concluzii  
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   La nivelul învăţământului liceal tehnologic, rămâne încă în topul preferințelor domeniul 

economic, urmat de turism şi alimentaţie şi electronică automatizări. Domeniile cel mai puţin căutate 

sunt fabricarea produselor din lemn, construcţii şi instalaţii publice, comerţ.   

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 

Pentru anul şcolar 2015 – 2016 numărul de clase realizat pentru învăţământ profesional de 2 

ani a fost de 26, pentru clasa a XI-a, în lichidare, cu 602 elevi, însă pentru învăţământul profesional 

de 3 ani, numărul de clase realizat a fost de 50, faţă de cele 54 aprobate, în total împreună cu liceul 

tehnologic au fost realizate 146 de clase, iar la liceul teoretic şi vocaţional au fost 103 clase realizate. 

La începutul anului şcolar 2016 – 2017 planul de şcolarizare la nivel liceal a fost realizat în proporţie 

de 93%. 

Detaliat pe filiere situaţia este următoarea:  

- 98% procent de realizare a planului de şcolarizare la filiera tehnologică.  

- 88% la filiera tehnologică  

- 90% la vocaţional.  

Fiecare unitate de învăţământ şi-a promovat oferta la nivelul şcolii şi la nivel judeţean prin 

intermediul şedinţelor cu directorii, cadrele didactice şi cu părinţii, la care au participat şi patronatele, 

agenţii economici şi societatea civilă.  

Ministerul Educaţiei  va derula în continuare,  în scopul susţinerii financiare a elevilor care vor 

urma cursurile învăţământului profesional proiectul Alege-ţi drumul, prin care se va asigura suma de 

200 RON pentru fiecare elev şcolarizat în această formă de învăţământ.  În săptămânile meseriilor 

derulate anual, şcolile au promovat oferta de şcolarizare pentru învăţământul profesional prin 

derularea unor activităţi specifice: vizite la agenţii economici, dezbateri şi mese rotunde la care au 

participat reprezentanţii comunităţii locale şi de afaceri, unde elevii şi părinţii au avut posibilitatea să 

se informeze asupra domeniilor şi calificărilor şcolarizate, dotării cu echipamente atât din unitatea 

şcolară cât şi de la agentul economic, durata de şcolarizare şi structura curriculară. 

 

FORMAREA ADULŢILOR 

 

Analizând raportul dintre unităţile şcolare care oferă programe de formare nivel 3 şi unităţile 

şcolare acreditate pentru formarea adulţilor (vezi anexa 5.26) constatăm următoarele: 

- numărul de cursanţi este scăzut faţă de media regiunii, concentrarea de absolvenţi fiind în municipiul 

Bacău (zona I) – pe nivel I şi II. 

- cursanţii care doresc să urmeze acest tip de formare preferă cursurile gratuite oferite de AJOFM 

 

Concluzii 

 

 La nivelul învăţământului liceal tehnologic, rămâne încă în topul preferinţelor domeniul 

economic, urmat de mecanică, turism şi alimentaţie şi electronică automatizări. Domeniile cel mai 

puţin căutate sunt fabricarea produselor din lemn şi comerţ.  

 

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar viitor. Ţinte pe termen mediu pe 

domenii de pregătire. Prognoze privind dezvoltarea regională la orizontul 2020  

 

Datorită schimbărilor provocate de efectele crizei economice, segmentul economic reflectă o 

instabilitate care nu permite formularea de ţinte concrete pe termen lung, în acest context apreciem 

ca analizele efectuate reflectă specificul regional şi ţintele formulate rămân o direcţie de dezvoltare 

în viziunea optimistă de realizare a unei economii echilibrate, dinamice şi durabile, astfel respectarea 

ţintelor se va face sub rezerva necesităţii actualizării cu informaţii specifice la nivel local în PLAI 

privind şomajul, dinamică economică, investiţii la nivel local, modificări ale sistemului educativ. 
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 Pe baza analizelor prezentate în document şi în urma consultării membrilor CLDPS şi CR au 

rezultat următoarele ţinte prognozate privind ponderea previzionată a cererii formării profesionale şi 

a domeniilor economice la orizontul 2020. 

 

 

 

2.2 Analiza mediului intern 

 

Analiza portofoliului de produse 

 

                                    Mare                                                               mic 

M Stea („Star”) 

Calificări:  

 Tehnician proiectant CAD 

 Tehnician transporturi 

 Tehnician electrotehnist; 

 Tehnician electromecanic; 

 Tehnician în activităţi economice 

 

Copil problemă („Problem child”) 

 

Calificări: 

 Tehnician în instalaţii 

electrice; 

 

m 

 

Vacă de muls ( „Cash Cow”) 

Calificări: 

 Mecanic auto 

 Tinichigiu vopsitor auto 

 Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale; 

 Tehnician în gastronomie; 

Câine („Dog”) 

Calificări: 

 Tehnician în industria 

alimentară; 

 

 

 

2.2.1. Studiul de nevoi la nivelul unităţii şcolare 

La nivelul Colegiului Tehnic „D. Mangeron”, cu sprijinul consilierului psihopedagog, a 

cadrelor didactice, a elevilor, părinţilor şi a altor părţi implicate (agenţi economici), s-a realizat un 

studiu pentru identificarea nevoilor educaţionale, studiu bazat pe o serie de chestionare aplicate. 

 Sintetic, datele colectate se prezintă după cum urmează: 

 

a. Analiza nevoilor de consiliere în rândul elevilor 

Pentru identificarea nevoilor de consiliere au fost selectaţi un număr de 167 de elevi din cadrul 

Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău. Selecţia a fost aleatoare, prin metoda pasului. 

Chestionarul a fost autoadministrat cu ajutorul calculatorului. La colectarea datelor s-a colaborat cu 

profesorul de TIC. Marja de eroare calculată este de aproximativ +/- 6%.  
Rezultate şi discuţie 

Se observă din imaginea de mai jos că nevoia cel mai frecvent menţionată de către elevi este 

„Promovarea unui stil de viaţă sănătos. (alimentaţie sănătoasă, hobby-uri, activităţi de relaxare)”.  

Cea de-a doua nevoie menţionată ca frecvenţă este „Dezvoltarea încrederii în sine.” Deoarece 

nevoia poate fi inclusă în mai multe domenii de interes, consilierul psihopedagog a avut  în vedere 

atingerea unor obiective specifice acestei nevoi în mai multe programe de consiliere de grup.  

„Modalităţi eficiente de comunicare / relaţionare pozitivă cu cei din jur” a fost următoarea nevoie 

menţionată de elevi. Din sfera apropiată a acestei nevoi face parte şi „Dezvoltarea relaţiilor sociale 

pozitive (colegialitate, prietenie, iubire)”, menţionată de respondeţi. 

O nevoie destul de frecvent menţionată este „Orientarea şcolară şi profesională în vederea luării 

unei decizii corecte privind continuarea studiilor / alegerea carierei.”  Interesul pentru această nevoie 
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de consiliere rămâne constant, ca şi în anii şcolari precedenţi fiind una din primele 5 nevoi de 

consiliere cel mai frecvent menţionate de către elevi. 67 de elevi au menţionat nevoia de „Creşterea 

motivaţiei şcolare / prevenirea absenteismului şcolar.” 

 

 

 

 

O distribuţie completă a răspunsurilor pentru fiecare item în parte se poate observa din imaginea de mai 

jos:.  

 

Frecvenţe absolute şi frecvenţe relative ale răspunsurilor elevilor la chestionar 

 

 

b. Identificarea nevoilor de consiliere în rândul părinţilor 

La începutul anului şcolar 2015-2016, consilierul psihopedagog al Colegiului Tehnic 

„Dumitru Mangeron”, a realizat un studiu pentru identificarea nevoilor de consiliere a părinţilor. În 

acest sens a aplicat un chestionar, pe un eşantion de 35 de părinţi, dintre care doar 30 chestionare au 

fost considerate valide.  

Concluziile au fost următoarele: Itemul cu frecvenţa cea mai mare a fost „Înţelegerea 

particularităţilor la vârsta pubertăţii / adolescenţei (schimbările fizice, de personalitate şi de 

relaţionare prin care trec şi cum le pot face faţă, etc)”. 17 părinţi au menţionat acest item ca nevoie 

de consiliere.  

Cel de-al doilea item ca frecvenţă a fost  „Disciplinarea pozitivă a copilului. Eliminarea a 

anumitor probleme de comportament ale copilului (ex. agresivitate, lipsă de cooperare, opoziţionism, 

nerespectarea regulilor, etc).” 16 părinţi au ales să răspundă bifând acest domeniu de interes.  

Itemul  „Promovarea unui stil de viaţă sănătos  pentru propriul copil (alimentaţie sănătoasă, 

hobby-uri, activităţi de relaxare etc.)” a fost bifat de către 15 părinţi, iar itemul „Prevenirea şi 

combaterea unor comportamente de risc  pe care copilul le-ar putea manifesta (consum de alcool, 

tutun, droguri, trafic de fiinţe umane, nerespectarea regulilor de circulaţie, comportament sexual de 

risc, etc)”, oarecum corelat cu cel anterior, a fost bifat de către 14 respondenţi. 

 Trei părinţi au bifat şi alte nevoi de consiliere. Doar unul din cei trei a menţionat ca nevoie de 

consiliere „Lipsa resurselor financiare”. Se poate intui că este vorba de consilierea propriului copil 

pentru depăşirea problemelor psihologice legate de problemele financiare ale părinţilor.  
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O imagine completă şi a celorlalte răspunsuri la chestionarul de identificare a nevoilor de 

consiliere se poate face vizualizând tabelul de mai jos. S-a identificat nevoia de a se realiza programe 

de consiliere de grup pentru părinţi. 
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Distribuţia răspunsurilor la chestionarul de identificare a nevoilor de consiliere în rândul părinţilor 

 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 82 

LISTA DE NEVOI 
  

Disciplinarea pozitivă a copilului. Eliminarea a anumitor probleme de comportament 

ale copilului (ex. agresivitate, lipsă de cooperare, opoziţionism, nerespectarea regulilor, 

etc.); 

16 

Înţelegerea particularităţilor la vârsta pubertăţii / adolescenţei (schimbările fizice, de 

personalitate şi de relaţionare prin care trec şi cum le pot face faţă, etc.); 
17 

Prevenirea şi combaterea unor comportamente de risc  pe care copilul le-ar putea 

manifesta 

(consum de alcool, tutun, droguri, trafic de fiinţe umane, nerespectarea regulilor de 

circulaţie, comportament sexual de risc, etc); 

14 

Prevenirea şi depăşirea dificultăţilor şcolare întâmpinate de proprii copii. Strategii 

eficiente de învăţare;   
6 

Sprijinirea copilului în luarea deciziei privind continuarea studiilor sau a alegerii 

profesiei potrivite. 
5 

Promovarea unui stil de viaţă sănătos  pentru propriul copil ( alimentaţie sănătoasă, 

hobby-uri, activităţi de relaxare etc.)  
15 

Modalităţi eficiente de comunicare / relaţionare cu propriul copil. 0 

Despre presiunea pozitivă şi negativă a grupului /rolul grupului în determinarea calităţii 

vieţii copilului; 
2 

Sprijinirea copilului pentru depăşirea unor situaţii de criză prin controlul emoţiilor şi a 

gândurilor; 
8 

Sprijinirea copilului pentru a dezvolta relaţii sociale pozitive (colegialitate, prietenie, 

iubire); 4 

Altele 3 

 

b. Identificarea nevoilor de consiliere în rândul cadrelor didactice 

 

Pentru identificarea nevoilor de consiliere în rândul cadrelor didactice pentru anul şcolar 2015 

– 2016, au fost selectate 20 cadre didactice din cadrul Colegiului Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău. 

Chestionarul a fost autoadministrat cu ajutorul calculatorului. 

 

NR. 

CRT. 
LISTA DE NEVOI  

1.  Disciplinarea pozitivă a elevului. Eliminarea a anumitor probleme de 

comportament (ex. agresivitate, lipsă de cooperare, opoziţionism, nerespectarea 

regulilor, etc.); 

10 

2.  Înţelegerea particularităţilor la vârsta pubertăţii / adolescenţei (schimbările 

fizice, de personalitate şi de relaţionare prin care trec şi cum le pot face faţă, 

etc.); 

17 

3.  Prevenirea şi combaterea unor comportamente de risc în rândul elevilor (consum 

de alcool, tutun, droguri, trafic de fiinţe umane, nerespectarea regulilor de 

circulaţie, comportament sexual de risc, etc.); 

12 

4.  Prevenirea şi depăşirea dificultăţilor şcolare întâmpinate elevi. Strategii 

eficiente de învăţare;   
12 

5.  Sprijinirea elevului în luarea deciziei privind continuarea studiilor sau a alegerii 

profesiei potrivite; 
14 

6.  Promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie sănătoasă, 

hobby-uri, activităţi de relaxare etc.); 
18 

7.  Modalităţi eficiente de comunicare/relaţionare cu elevii; 19 

8.  Despre presiunea pozitivă şi negativă a grupului /rolul grupului în determinarea 

calităţii vieţii elevilor; 
11 
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9.  Sprijinirea elevilor pentru a depăşi anumite situaţii de criză prin controlul 

emoţiilor şi a gândurilor; 
9 

10.  Sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea de relaţii sociale pozitive (de 

colegialitate, de prietenie, de iubire); 
12 

11.  Creşterea la elevi a motivaţiei pentru şcoală / prevenirea  şi combaterea 

absenteismului şcolar; 
12 

12.  Strategii de automotivare şi de stimulare a gândirii pozitive la elevi; 10 

13.  Cunoaşterea de către elevi a drepturilor şi responsabilităţilor în procesul de 

dezvoltare personală şi socială; 
5 

14.  Dezvoltarea încrederii în sine a elevilor; 4 

15.  Altele.  0 

Rezultatele aplicării chestionarului de identificare a nevoilor de consiliere în rândul cadrelor 

didactice 

 

Din tabelul de mai sus se poate observa că frecvenţa cea mai mare o are itemul „Modalităţi 

eficiente de comunicare / relaţionare cu elevii” (19), urmat de „Promovarea în rândul elevilor a unui 

stil de viaţă sănătos (alimentaţie sănătoasă, hobby-uri, activităţi de relaxare etc.)” (18) şi „Înţelegerea 

particularităţilor la vârsta pubertăţii / adolescenţei (schimbările fizice, de personalitate şi de 

relaţionare prin care trec şi cum le pot face faţă, etc)” (17).  

14 respondenţi au menţionat ca nevoie „Sprijinirea elevului în luarea deciziei privind 

continuarea studiilor sau a alegerii profesiei potrivite.” 12 respondenţi au menţionat ca nevoi de 

consiliere „Creşterea la elevi a motivaţiei pentru şcoală / prevenirea  şi combaterea absenteismului 

şcolar”, „Sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea de relaţii sociale pozitive (de colegialitate, de 

prietenie, de iubire)”, „Prevenirea şi depăşirea dificultăţilor şcolare întâmpinate elevi. Strategii 

eficiente de învăţare;” şi „Prevenirea şi combaterea unor comportamente de risc în rândul elevilor 

(consum de alcool, tutun, droguri, trafic de fiinţe umane, nerespectarea regulilor de circulaţie, 

comportament sexual de risc, etc);”. 

Profesorii  psihologi  Balan Gabriela  si  Antohe  Elena au derulat, în anul şcolar 2016-2017, 

următoarele activităţi: 

 Întocmirea planificărilor de consiliere de grup anuale / semestriale, a programelor de 

consilere şi a planului managerial 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice, filme educative (un număr de 12 filme 

educative traduse) 

 Elaborarea fişelor de lucru specifice activităţii cabinetului şcolar de asistenţă 

psihopedagogică 

 Realizarea de chestionare pe diferite problematici (orientarea carierei, comunicare, stiluri 

de învăţare) şi aplicarea lor la clase. 

 Dezvoltarea de software educational (www.consilierescolara.ro.im) şi a unei platforme de 

teste psihologice (www.consilierescolara.ro.im/  platformasondaje). 

 Realizarea studiului privind nevoile de consiliere ale elevilor. 

 Întocmirea bazei de date a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi raportarea datelor instituţiilor 

solicitate. 

 Colaborarea cu profesorii în vederea identificării elevilor care au nevoie de consiliere. 

 Întocmirea de fişe de caracterizare psihopedagogică pentru elevii aflaţi în evidenţa 

DGASPC. 

 Întocmirea de plan de şcolarizare la domiciliu şi a planului de intervenţie personalizat 

pentru elev cu CES şi recomandare SEOSP pentru şcolarizare la domiciliu. 

 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică. Servicii de îndrumare și consiliere pentru elevi 

 În anul şcolar 2016-2017, în cabinetul de consiliere, profesorii  psihologi  Balan Gabriela  şi  

Antohe  Elena au desfăşurat activităţi diverse, care au implicat elevi, părinţi, cadre didactice, parteneri 

externi, după cum urmează: 

http://www.consilierescolara.ro.im/
http://www.consilierescolara.ro.im/%20%20platformasondaje
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I. Activităţi de consiliere curentă 

Număr beneficiari 

consiliere 

individuală şi de 

grup 

Elevi 

Părinţi Profesori 
Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional 

Consiliere 

individuală 
5 15 40 80 32 50 36 

Consiliere de grup 30 24 40 227 218 0 5 

 

Total sesiuni de 

consiliere 

individuală şi de 

grup 

Elevi 

Părinţi Profesori 
Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional 

Consiliere 

individuală 
20 30 61 90 32 50 36 

Consiliere de grup 12 20 50 58 38 0 3 

I.A. Activităţi de consiliere individuală 

 

I.A1. Domenii de consiliere 

psihopedagogică 

individuală 
Număr de beneficiari 

 Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional Parinti Profesori 

1. Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală 

5 0 1 21 19 18 20 

2. Comunicare şi prevenirea 

conflictelor 
0 15 29 23 14 31 20 

3. Managementul învățării şi 
a informației 

0 0 3 10 10 6 8 

4. Consilierea carierei 0 0 7 17 12 9 10 

5. Stil de viață sănătos 0 0 0 6 6 2 4 

 

I.A2. Activități de 

intervenție 

psihopedagogică 

individuală 

Număr de beneficiari 

Nivel Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional Parinti Profesori 
1. Activitati de informare si 

consiliere a elevilor pentru 

cunoastere si auto-cunoastere 
3 0 1 14 12 5 10 

2. Activitati de consiliere 

privind adaptarea elevilor la 

mediul scolar 
0 0 0 4 3 2 1 

3. Activitati de consiliere 

privind prevenirea si 

diminuarea factorilor care 

determina tulburari 

comportamentale / 

comportamente violente 

0 8 23 19 13 5 14 

4. Activitati de consiliere 

privind prevenirea si 

combaterea situatiilor de risc 

(consum de substante licite / 

0 0 0 9 9 3 1 
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ilicite, promiscuitate sexuala 

cu risc psihosocial, etc.) 

5. Activitati de consiliere si 

asistenta psihopedagogica 

pentru integrarea copiilor / 

elevilor cu cerinte 

educationale speciale 

2 5 2 6 3 6 6 

6. Activitati de consiliere si 

asistenta psihopedagogica in 

vederea orientarii scolare si 

profesionale 

0 0 7 18 6 2 4 

7. Activitati de consiliere 

privind prevenirea si 

combaterea absenteismului si 

a abandonului scolar 

1 2 0 10 12 4 6 

8. Activitati de consiliere 

privind sprijinirea elevilor cu 

tulburari emotionale si 

afective (ex: timiditate 

excesiva, instabilitate 

emotionala, tendinte 

depresive, anxietati 

dezadaptative, etc) 

0 0 5 6 4 2 4 

9. Activitati de consiliere 

privind sprijinirea elevilor cu 

parinti plecati la munca in 

strainatate 

0 0 0 5 5 1 4 

10. Activitati de consiliere 

privind sprijinirea elevilor 

remigrati 
0 0 2 0 0 0 0 

11. Activitati de consiliere 

pentru optimizarea relatiilor 

parinte - elev, elev - cadru 

didactic, parinte - cadru 

didactic, etc. 

0 0 0 5 6 15 4 

12. Activitati de consiliere si 

suport psihopedagogic in 

vederea eficientizarii 

activitatilor educative, 

didactice si metodice ale 

cadrelor didactice si 

dirigintilor 

0 0 0 0 0 0 9 

13. Activitati de consiliere si 

suport psihopedagogic 

acordat cadrelor didactice in 

vederea proiectarii 

curriculumului adaptat si 

lucrului individualizat cu 

elevii 

0 0 0 0 0 0 8 

14. Activitati cu alte tipuri de problematici 
Nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
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I.B. Activități de consiliere de grup 

 

B1. Programe de interventie 

psihopedagogica 
Numar de beneficiari 

Denumire program Prescolar Primar Gimnazial Liceal Profesional Parinti Profesori 
P1. Popularizarea cabinetului 
Te invit sa ma cunosti 30 22 16 225 222 435 35 
P2. Adaptarea elevilor la mediul scolar 
Nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
P3. Prevenire si diminuare a factorilor care determina tulburari comportamentale / comportamente violente 
Intelege diferenta, respecta 

egalitatea 
0 24 15 0 0 0 0 

P3. Prevenire si diminuare a factorilor care determina tulburari comportamentale / comportamente violente 
Prietena mea , povestea 30 0 0 0 0 0 0 
P4. Prevenirea si combaterea situatiilor de risc (consum de substante licite / ilicite, promiscuitate sexuala cu risc 

psihosocial, etc.) 
Aleg Puterea , Cunoasterea si 

Sanatatea 
0 0 0 12 18 0 0 

P5. Integrarea copiilor / elevilor cu cerinte educationale speciale 
Copil ca tine sunt si eu.. 0 20 0 0 0 0 0 
P6. Prevenirea si combaterea absenteismului si a abandonului scolar 
Sunt şi eu cu voi! 0 0 0 130 150 0 20 

P7. Sprijinirea elevilor cu tulburari emotionale si afective (timiditate excesiva, instabilitate emotionala, tendinte 

depresive, anxietati dezadaptative, etc.) 
Nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
P8. Sprijinirea elevilor cu parinti plecati la munca in strainatate 
Nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
P9. Sprijinirea elevilor remigrati 
Nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
P10. Optimizarea relatiilor parinte - elev, elev - cadru didactic, parinte - cadru didactic, etc. 
nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
P11. Eficientizarea activitatilor educative, didactice si metodice ale cadrelor didactice si dirigintilor 
Ghiozdanul cu emotii 0 0 0 0 0 0 5 
P12. Suport psihopedagogic acordat cadrelor didactice in vederea proiectarii curriculumului adaptat si lucrului 

individualizat cu elevii 
nu e cazul 0 0 0 0 0 0 0 
Activitati cu alte tipuri de problematici 
Tinta mea este liceul 0 0 40 0 0 0 0 
Activitati cu alte tipuri de problematici 
Cariera mea 0 0 0 15 0 0 0 

 

 

              

B2. Domenii consiliere psihopedagogica Numar activitati Numar total beneficiari 
1. Autocunoastere si dezvoltare personala 20 130 
2. Comunicare si prevenirea conflictelor 10 70 
3. Managementul invatarii si a informatiei 12 72 
4. Consilierea carierei 10 70 
5. Stil de viata sanatos 15 100 
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I.C. Situații de risc la nivelul unității şcolare 

Situații specifice în unitatea şcolară 

Număr cazuri 

înregistrate în 

unitatea şcolară 

Număr copii 

consiliați / în 

proces de 

consiliere 

Număr de cazuri 

ameliorate în 

urma procesului 

de consiliere 

Copii/elevi cu CES (cu certificat de 

orientare) inregsitrate in unitatile scolare 
21 21 21 

Copii/elevi cu parintii plecati in 

strainatate 
221 85 85 

Copii/elevi in risc de abandon scolar 37 27 21 

Copii/elevi cu agresivitate/violenta 14 10 8 

Copii/elevi refugiati 0 0 0 

Copii/elevi remigrati 3 3 3 

tentativa de suicid 1 1 1 

Consilierea părinţilor. 

Întocmirea de planuri de intervenţie personalizate pentru elevi cu CES împreună cu diriginţii. 

Consilierea cadrelor didactice pentru întocmirea planificărilor elevilor cu certificat CES şi 

recomandare SEOSP pentru curriculum adaptat.  

2.2.2. Predarea şi învăţarea  

Colegiul Tehnic „D. Mangeron” pune la dispoziţia elevilor programe de formare diverse, 

construite pe baza curriculumului naţional, dar şi o componentă în dezvoltare locală.   

Toată organizaţia este preocupată de îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de 

învăţare. Elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare. Se ţine cont de nevoile speciale 

ale elevilor, se proiectează strategii de intervenţie şi activităţi de sprijin pentru elevii care au dificultăţi 

de învăţare.   

Activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea 

centrată pe elev (ICE), deoarece “Oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire 

la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu”(Gibbs). 

Învăţarea centrată pe elev reprezintă înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă: 

 integrarea programelor de învăţare în ritm propriu; 

 organizarea unor situaţii cooperante în grup; 

 în ultimă instanţă, considerarea elevului drept responsabil. 

Profesorul este o persoană care facilitează procesul învăţării pentru elevi, încercând să 

descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai bună modalitate de a 

a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii prin furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau materiale, 

care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină.   Aceasta se face prin ascultare, 

punere de întrebări, furnizare de idei, sugerarea de alternative şi identificarea de posibile resurse. 

Rolul profesorului este de  instructor, ghid, îndrumător, mentor, sfătuitor, consultant, 

transmiţător de cunoştinţe. 

Caracteristici ce concură la formarea profilului unui profesor eficient, întâlnit la C.T. „D. 

Mangeron”:  

 Abilitatea de a motiva elevii; 

 Managementul clasei; 

 Abilitatea de a crea şi a menţine o ambianţă plăcută, de susţinere şi cooperare; 

 Interdisciplinaritatea; 
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 Abilitatea de a echilibra cerinţele în creştere şi competenţele elevilor; 

 Încurajarea elevilor să se autodirijeze; 

 Respectarea curriculumului; 

 Racordarea procesului de predare-învăţare. 

Profesorul trebuie să ţină cont de feedback-ul oferit de elevii săi în organizarea procesului 

educaţional, prezentarea şi structurarea temelor etc., fără a „compromite" însă standardele şi scopurile 

stabilite anterior. 

La nivelul colegiului, s-au identificat următoarele puncte tari şi puncte slabe privind 

predarea-învăţarea: 

PUNCTE TARI 

  Utilizarea optimă a metodelor de predare-învăţare centrate pe elev, corespunzătoare stilurilor de 

învăţare şi a metodelor şi tehnicilor interactive de grup; 

  Utilizarea strategiilor didactice de tip activ-participativ-formativ; 

  Proiectarea didactică se realizează în concordanţă cu cerinţele elevilor şi este adaptată la nivelul 

acestora; 

  Documentele de proiectare şi planificare ţin cont de experienţa şi achiziţiile anterioare ale elevilor;  

  Diversitatea metodelor didactice, interactivitatea, adaptarea la cerinţele specifice elevilor, evaluarea 

centrată pe competenţe; 

  Realizarea lecţiilor ţinând cont de cunoştinţele şi experienţele anterioare ale elevilor; 

  Resursele materiale didactice existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării;  

  Utilizarea în cadrul lecţiilor a materialelor existente din cadrul sistemului AEL;  

  Realizarea de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de evaluare, teste-grilă, auxiliare curriculare 

pe suport electronic;  

  Selectarea elevilor şi realizarea pregătirii pentru performanţă pentru concursuri şi olimpiade 

şcolare;  

  Rezultate bune la examenele de atestare a competentelor profesionale;  

  Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea 

la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului;  

  Există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri instructori şi personalul nedidactic. 

PUNCTE SLABE:  

  Rezultatele slabe la testele predictive denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor; 

  Rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat al elevilor absolvenţi nu au fost foarte 

îmbucurătoare; 

 Elevii din clasele a XI-a si a XII-a nu au avut manuale gratuite în anul şcolar 2015-2016;           

 Se folosesc puţin  metode de predare care solicită iniţiativa proprie a elevilor şi a abilităţilor lor 

practice; 

 Reducerea numărului de ore alocate unor discipline, în cadrul planului de învăţământ nu permite 

rezolvarea unui număr suficient de probleme şi învăţarea în clasă cu elevii a noţiunilor necesare 

înţelegerii fenomenelor; 

 Numărul foarte mare de absenţe motivate şi nemotivate înregistrat la toate clasele; 

 Numărul  mare de elevi la toate clasele care dovedesc  competenţe de lectură foarte reduse; 

 Numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionaţi, 

conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare. 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 89 

2.2.3. Resursele şi materialele de învăţare  

Toate spaţiile de învăţământ (săli de clasă, cabinete şi laboratoare, sala de sport, atelierele 

pentru instruire practică), căminul şi cantina şcolii, cât şi celelalte clădiri şi spaţii administrative au 

autorizaţii de funcţionare (sanitare, PSI, ISCIR, etc.). Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău a 

fost beneficiarul a diverse programe de reabilitare care au avut ca obiective repararea, modernizarea 

şi dotarea cu utilităţi spaţiilor de învăţământ şi instruire practică: 

1.Programul Phare TVET 2001-2003:  

- corpul B (spaţii de învăţământ) – 2006; 

- corpul atelierelor şcoală – 2007.  

2. Programe finanţate de Consiliul Local Bacău: 

- corpul A – 2008; 

- baza sportivă – 2009; 

- căminul şcolii – 2009 – 2012. 

În acelaşi timp, prin intermediul unor programe cu finanţare europeană: Phare TVET 2001-

2003 şi Phare TVET 2005, prin intermediul finanţării MECT – AeL 2003/2004 şi prin donaţii de la 

societatea BETANIA au fost achiziţionate echipamentele didactice, echipamente care au condus nu 

numai la modernizarea şi eficientizarea bazei materiale necesare procesului instructiv educativ, dar 

au creat premisele unei formări profesionale iniţiale la nivel european. 

Toate echipamentele achiziţionate sunt în inventarul şcolii. 

Toate echipamentele achiziţionate sunt în dotarea laboratoarelor şi cabinetelor tehnologice şi 

sunt incluse  în procesul curent de educare - instruire şi formare profesională iniţială  ale elevilor. 

În fiecare an majoritatea echipamentelor noi achiziţionate sunt utilizate la fazele locale şi 

judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

Personalul didactic şi didactic auxiliar care utilizează echipamentele achiziţionate a fost 

instruit corespunzător referitor la modul de utilizare a acestora. 

Fiecare laborator şi cabinet tehnologic are evidenţa faptică a tuturor echipamentelor din dotare 

şi evidenţa modalităţilor de utilizare. 

Unitatea şcolară funcţionează într-un singur schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice 

fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.  

 

Cabinete şi laboratoare  

 laboratoare: un laborator de fizică; un laborator de chimie; un laborator de biologie; 4 

laboratoare de informatică. 

 laboratoare tehnologice: două laboratoare „firmă de exerciţiu”; un laborator de 

legislaţie rutieră şi mecanică auto; un laborator de electrotehnică; un laborator de 

măsurări tehnice; un laborator de electronică; un laborator de mecatronică; un simulator 

auto; un laborator de industrie alimentară. 

 cabinete: un cabinet de consiliere şcolară; două cabinete pentru limbi străine; un 

cabinet de geografie; un cabinet de matematică. 

 cabinete tehnologice: un cabinet  tehnologie generală; un cabinet desen tehnic. 

 

Ateliere pentru instruire practică: mecanică–auto (1); lăcătuşerie (3). 

 

Dotarea laboratoarelor de informatică 

o Laborator Informatică 1 -  Donaţie Betania  1999-2000 cu un număr de 24 calculatoare + 1 

calculator profesor, având Sistem Operare Windows ’98. 
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o Laborator Informatică 2 ( AeL 1) –  Dotare licee  - Guvernul României – 2003 cu un număr de 

24 calculatoare + 1 calculator profesor având Sistem Operare Windows XP. 

o Laborator informatică 3 –  Dotare prin  program PHARE – 2004  cu un număr de 24 calculatoare 

+ 1 calculator profesor  având Sistem Operare Windows XP. 

o Laborator  informatică  4   AeL – Dotare Guvernul României – 2007 cu un număr de 24 

calculatoare + 1 calculator profesor având Sistem Operare Windows 8. 

o Există şi patru servere pentru deservirea şi funcţionarea corespunzătoare a tuturor activităţilor 

didactico-pedagogice la nivelul colegiului. 

Spaţiile unităţii şcolare 

1.Spaţii şcolare 

Nr.crt. Tipul de spaţiu  

1.  Săli de clasă/grupă 27 

2.  Cabinete 5 

3.  Laboratoare 14 

4.  Ateliere 5 

5.  Sală şi/sau teren de educaţie fizică  1 

6.  Amfiteatru 1 

7.   Parc, spaţiu verde 1 

2.Spaţii auxiliare 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Număr de spaţii Suprafaţa (mp) 

1.  
Bibliotecă şcolară / centru de 

informare si documentare 
1 72 

2.  Cancelarie 1 54 

3.  Sală pentru servit masa 1 324 

4.  Dormitor  34 1054 

5.  Bucătărie 1 108 

6.  Cabinet medical  1 54 

7.  Spaţii depozitare materiale didactice 14 266 

8.  Spaţii depozitare alimente 1 254 

9.  Magazie materiale de întreţinere 1 72 

10.  Atelier tâmplărie 1 100 

11.  Beci 1 80 

12.  
Grupuri sanitare / Grupuri sanitare 

persoane cu dizabilităţi 
30/5 434/54 

13.  Chioşc alimentar 1 10 
 

3.Spaţii auxiliare/administrative 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu Număr de spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1.  Secretariat 3 45 

2.  Spaţiu destinat echipei manageriale 2 42 

3.  Contabilitate 1 18 

4.  Birou administraţie 1 24 

5.  Birou magaziner 1 24 

6.  Arhiva 1 54 
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Pentru predarea modulului Conducere auto elevii din clasa a XI-a invatamant profesional au 

la dispoziţie 3 simulatoare auto. 

Biblioteca şcolii, prevăzută cu sală de lectură, are un număr de 15583  de volume, din care: 

1246  – tehnice; 

957  – domeniul ştiinţelor; 

1014   – domeniul om şi societate; 

150   – domeniul igienă şi sănătate; 

10974  – domeniul limbă şi comunicare; 

1242  – diverse. 

 

Pe lângă baza materială prezentată, şcoala oferă tuturor elevilor în cadrul orele de instruire şi 

formare profesională: 

 acces la internet nelimitat; 

 soft-uri educaţionale diverse pentru toate calificările profesionale; 

 aparatură de birotică diversă; 

 protecţie prin servicii permanente de supraveghere video; 

 reviste şi periodice prin abonamentele efectuate prin biblioteca şcolii; 

 auxiliare curriculare, suporturi de curs şi alte materiale ajutătoare pentru disciplinele şi 

modulele de specialitate unde nu există  manuale şcolare. 

2.2.4. Rezultatele elevilor   

 

 

C.T. „Dumitru Mangeron” - Procentajul de promovare la sfârşitul anului şcolar 2016-

2017 a fost de 90,76% faţă de 92,68%, procent înregistrat la sfârşitul anului şcolar 2015-2016. 

Se observă o scădere a procentului de promovabilitate, care impune acreditarea calificărilor 

de la învăţământul postliceal pentru atragerea candidaţilor în vederea completării studiilor şi susţinerii 

examenelor de certificare a competenţelor profesionale în Bacău şi nu în alt judeţ, ca până în anul 

şcolar 2015-2016. 

Rezultate examenele de certificare a competenţelor profesionale 2017: 

- profil tehnic şi servicii: 

 nivelul 3: 100 % 

 nivelul 4: 100 % 

 nivelul 5: 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Anul şcolar 
2010 – 

2011 

2011 – 

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Procentul de 

promovabilitate  
83,42% 85,97% 80,25% 87,39% 90,29% 92,68% 90,76% 

Clasa Prezenţi Admişi Procent 

11 P 68 68 100% 

XII  68 68 100% 

PL 13 13 100% 
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Situaţia şcolară 2016-2017  

 

Seral si postliceal 

LICEU - SERAL 

 Înscrişi Rămaşi înscrişi Promovaţi Repetenţi 
% 

promovabilitate 

Clasa a XI-a 34 34 33 1 97,05% 

Clasa a XII-a 44 39 31 8 79,48% 

Clasa a XIII-a 27 26 26 - 100% 

TOTAL 105 99 90 9 90,90% 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

Anul I 51 45 33 12 73,33% 

Anul II 15 14 13 1 92,86% 

TOTAL 66 59 46 13 77,96% 

Şcoala „Ion Luca” – efective pe clase 

Nivelul 

Elevi 

înscrişi la 

început 

de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

Promovaţi Repetenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

preşcolar 
grupa mică 17 17 17 - 100% 

grupa mijlocie 12 12 12 - 100% 

grupa mare 11 11 11 - 100% 

Total 40 40 40 - 100% 

primar 

clasa pregătitoare 30 30 30 - 100% 

clasa I 30 30 30 - 100% 

clasa  a II-a 32 32 32 - 100% 
clasa a III-a 25 25 25 - 100% 

clasa a IV-a 35 35 35 - 100% 

Total 152 152 152 - 100% 

Nivelul 

Elevi 

înscrişi la 

început 

de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

Promovaţi Repetenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

LICEU ZI 

Clasa a IX-a  62 50 47 3 94% 

Clasa a X-a  51 50 42 8 84% 

Clasa a XI-a  35 33 32 1 96,96% 

Clasa a XII-a  64 58 57 1 98,27% 

Total 212 191 178 13 93,19% 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

Învăţământ 

profesional 
320 303 278 25 91,75% 

Total C.T. ”D. 

Mangeron” 
532 494 456 38 92,31% 
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gimnazial 

clasa a V-a 21 23 23 - 100% 

clasa a VI- a 29 29 29 - 100% 

clasa a VII-a 24 24 24 - 100% 

clasa a VIII-a 36 36 36 - 100% 

Total 110 112 112 - 100% 

 

A Doua Şansă 

Nivelul 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

Promovaţi Repetenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

primar 

clasa I - IV 23 39 11 28 28,21% 

Total 23 39 11 28 28,21% 

gimnazial 

anul I 23 45 24 21 53,33% 

anul II 28 34 14 20 41,17% 

anul III 15 15 9 6 60% 

anul IV 11 12 7 5 58,33% 

Total 77 106 54 52 50,95% 

 

Rezultate Bacalaureat 2017 – CT „Dumitru Mangeron” Bacău  

Sesiunea iunie – iulie 
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NR. CANDIDAŢI 

ÎNSCRIŞI 48 41 7 20 21 - 48,78% 

din care:         

PROMOŢIA 2017 25 23 2 16 7 - 69,57% 

PROMOŢII 

ANTERIOARE 23 18 5 4 14 - 22,22% 
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Sesiunea august – septembrie 2017 

Rezultate cumulat pe cele 2 sesiuni 
 

Rezultatele la bacalaureat reflectă lipsa de interes a elevilor pentru învăţare şi dezvoltare 

profesională, absenteismul de la orele de curs şi de pregătire suplimentară organizate în şcoală şi¸ în 

anumite situaţii, ineficienţa relaţionării profesorilor diriginţi şi a cadrelor didactice care predau 

disciplinele de examen cu părinţii absolvenţilor (Anexa 10.6). 

 

Procentul mic de înscriere a elevilor la examenul de bacalaureat reflectă interesul scăzut 

pentru promovarea a acestui examen.  Rezultatele la bacalaureat reflectă pregătirea precară a elevilor 

la obiectele prevăzute pentru examenul de bacalaureat. (Anexa 10.6). 
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NR. CANDIDAŢI 

ÎNSCRIŞI 
48 28 20 6 22 - 21,42% 

din care:         

PROMOŢIA 2017 20 8 12 3 5 - 37,5% 

PROMOŢII 

ANTERIOARE 
28 20 8 3 17 - 15% 
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NR. CANDIDATI 

INSCRISI 
 

96 69 27 26 43 - 37,68% 

PROMOTIA 2017 45 31 14 19 12 - 61,29% 

din care        

a XII-a A 7 6 1 2 4 - 33,33% 

a XII – a B 15 15 - 8 7 - 53,33% 

a XII – a C 5 2 3 1 1 - 50% 

a XII – a D 12 5 7 5 - - 100% 

a XIII – a 6 3 3 3 - - 100% 
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2.2.5. Calificări şi curriculum  

 

CDL – uri elaborate de catedra tehnică şi economică din cadrul Colegiului Tehnic “Dumitru 

Mangeron” din Bacău în colaborare cu partenerii sociali şi economici în cursul anului şcolar 2015-

2016 pentru a fi implementate în anul şcolar 2016-2017: 

 

o Activităţi de organizare în turism şi alimentaţie, la clasa a IX-a liceu, prof. Aaniţei Paraschiva; 

o Alimentaţia raţională în secolul XXI, la clasa a X-a liceu, prof. Aaniţei Paraschiva; 

o Organizarea producţiei culinare în concordanţă cu tipurile de meniuri, la clasa a IX-a – 

Învăţământ profesional –Bucătar, prof. Canelea Daniela; 

o Întocmirea şi servirea corectă a meniurilor, la clasa a IX-a – Învăţământ profesional – Ospătar 

(vânzător), chelner în unităţi de alimentaţie, prof. Aaniţei Paraschiva; 

o Întocmirea meniurilor în restauraţie, la clasa a X-a –Învăţământ profesional –Bucătar,  

      prof. Aaniţei Paraschiva; 

o Planificarea activităţilor de servire în bar şi restauraţie, la clasa a X-a – Învăţământ profesional – 

Ospătar (vânzător), chelner în unităţi de alimentaţie, prof. Aaniţei Paraschiva 

o Bazele nutriţiei omului, la anul I  Şcoala postliceală- Tehnician nutriţionist, prof. Aaniţei 

Paraschiva; 

o Alimentaţia omului sănătos, la anul II  Şcoala postliceală-Tehnician nutriţionist, prof. Canelea 

Daniela; 

o „Aplicaţii practice ale tehnologiilor mecanice” la clasa a IX-a şi „Tehnologii mecanice aplicate” 

la clasa a X-a – profesorii: Mihaela Cosmescu, Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă; 

o „Tehnologii şi aplicaţii practice în atelierele mecanice de mentenanţă”, clasa a IX-a învăţământ 

profesional, calificarea profesională Mecanic auto – prof. Mitică Manea şi Lavinia Buşcă; 

o „Tehnologii şi aplicaţii practice în atelierele de tinichigerie – vopsitorie auto”, clasa a IX-a 

învăţământ profesional, calificarea profesională tinichigiu vopsitor auto – prof. Gheorghe Dodiţă 

şi Carmen Cristea; 

o „Aplicaţii practice ale tehnologiilor electromecanice”, clasa a IX-a învăţământ profesional, 

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – prof. Mihaela Cosmescu, prof. Carmen Cristea; 

o „Mentenanţa sistemelor de acţionare ale automobilului”, clasa a X-a învăţământ profesional, 

calificarea profesională Mecanic auto – prof. Mitică Manea; 

o „Întreţinerea şi repararea caroseriilor auto”, clasa a X-a învăţământ profesional, calificarea 

profesională tinichigiu vopsitor auto – prof. Gheorghe Dodiţă; 

o „Tehnologii şi aplicaţii practice în domeniul electromecanic”, clasa a X-a învăţământ profesional, 

Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară – prof. 

MihaelaPădure. 

 

Auxiliare curriculare utilizate în procesul didactic: 

 

Profil electric 

1. Asigurarea calităţii 

2. Circuite electrice 

3. Circuite electronice 

4. Dimensionarea instalaţiilor electrice 

5. Elemente de proiectare 

6. Sisteme de acţionare electrică 

7. Sisteme de automatizare 

8. Tehnici de măsurare în domeniu 

9. Transportul şi distribuţia energiei electrice 
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10.  Maşini electrice 

11.  Aparate electrice 

 

Profil mecanic 

       1. Sănătatea şi securitatea muncii  

       2. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 

       3. Asamblări mecanice 

       4. Construcţia şi funcţionarea automobilului  

       5. Protecţia anticorozivă a suprafeţelor 

       6. Întreţinerea şi repararea automobilului 

       7. Modelarea 3D 

       8. Acţionări hidraulice în mecatronică 

       9. Acţionări pneumatice în mecatronică 
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Curriculum pentru anul şcolar 2016-2017 

Clasa Profilul 
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Domeniul de pregătire 

generală 
Nr. OM pentru 

planul cadru 

Nr. OM pentru 
planuri 

învăţământ 

Nr. OM pentru 
programa şcolară 

Clasa 

a IX-a zi 

Servicii Comerţ - 
3411 / 16.03.2009 4457/ 05.07.2016 4457/05.07.2016 

Tehnic Mecanică - 

Clasa 

a X-a zi 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 
Alimentaţie 

3081 / 27.01.2010 

Anexa 2 
3331 / 25.02.2010 4463 / 12.07.2010 

Tehnic Mecanică 
Lăcătuşerie mecanică 

structuri 

Clasa 

a XI-a zi 

Servicii Economic 
Tehnician în acivităţi 

economice 
3412 / 16.03.2009 

Anexa 4 

3423 / 

18.03.2009 

Anexa 1 şi 3 

3172/30.01.2006 

 
Tehnic Mecanică 

Tehnician proiectant 

CAD 

Tehnician transporturi 

Clasa 

a XII-a zi 

Tehnic 

 

Mecanică 

Tehnician proiectant 

CAD 

3412 / 16.03.2009 

Anexa 4 

3423 / 

18.03.2009 

Anexa 2 şi 4 

3172/30.01.2006 Tehnician transporturi 

Electric 
Tehnician instalaţii 

electrice 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în industria 

alimentară 
3172/30.01.2006 

 

 

 

 

 

 

Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie 

Economic 
Tehnician în activităţi 

economice 
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Clasa 

a XI-a 

seral 

 

 

 

 

 

 
 Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II 

Tehnic Electric 
Tehnician 

electromecanic 

3081/ 

27.01. 

2010 

Anexa 3 

4051/ 

24.05. 

2006 

3331/ 

25.02. 

2010 

3313/ 

2.03. 

2009 

Anexe 3 
şi 4 

4463/ 

12.07. 

2010 

3172/ 

30.01. 

2006 

Clasa 

a XII-a 

seral 

Tehnic Electric 

Tehnician în instalaţii 

electrice 
4051 / 24.05.2006 

 

3313 / 02.03.2009 

 

3172 / 30.01.2006 
Tehnician electrotehnist 

 

Clasa 

a XIII  a 

seral 

Tehnic 

Electric 
Tehnician în instalaţii 

electrice 
4051 / 24.05.2006 3313 / 02.03.2009 3172 / 30.01.2006 

Electromecani

că 

Tehnician 

electromecanic 

 

 

 

Clasa  

a IX a 

 înv. prof. 

Tehnic 

Mecanică 
Mecanic auto 

3152/24.02.2014 
4457 / 

05.07. 2016 
4457 / 05.07.2016 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecani

că 

Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

Bucătar 

 

 

Clasa 

a X-a înv. 

prof. 

Tehnic 

Mecanică 
Mecanic auto 3152/24.02.2014 

 

 

 

 

 

3684/2015 

 

 

4681/29.06.2012 

 

 

 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecanică 
 

 

Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 
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 Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

 

3152/24.02.2014 
 

 

3684/2015 

 

 

 

 

4681/29.06.2012 

Bucătar 

Clasa 

a XI-a 

înv. prof. 

 
Mecanică 

Mecanic auto 

3168/3.02.2012 3684/ 08.04.2015 
4353/25.07.2013 

 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecani

că 

Electromecanic utilaje 

şi instalaţii comerciale 

electrocasnice şi din 

industria alimentară 

Anul I 

Şc. 

Postli-

ceală 

  

Transporturi 

 

Tehnician transporturi 

interne şi internaţionale 
  

4760/26.07.2006 

Turism Tehnician nutriţionist 5173/29.08.2008 

 

Anul II 

Şc. 

Postli-

ceală 

 

Transporturi 
Tehnician transporturi 

interne şi internaţionale   4760/26.07.2006 

Turism Tehnician nutriţionist   4760/26.07.2006 
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Curriculum pentru anul şcolar 2017-2018 

 

Clasa Profilul 
Domeniul 

pregătirii de 
bază 

Domeniul de pregătire 

generală 
Nr. OM pentru 

planul cadru 

Nr. OM pentru 
planuri 

învăţământ 

Nr. OM pentru 
programa şcolară 

 

Clasa 

a IX-a zi 

Servicii 

Economic 

 
- 

3411 / 16.03.2009 4457/ 05.07.2016 4457/05.07.2016 
Turism şi 

alimentaţie 

Tehnic Mecanică - 

 

 

Clasa 

a X-a zi 

Servicii 

Economic 

- 

3081 / 27.01.2010 

Anexa 2 

3915 /18.05.2017 

Anexele 1şi 2 
3915 /18.05.2017 

Turism şi 

alimentaţie 

Tehnic Mecanică 
Lăcătuşerie mecanică 

structuri 

  
     

Clasa Profilul 
Specializarea 

/ Domeniul 

Calificarea 

profesională 
Nr. OM pentru 

planul cadru 

Nr. OM pentru 
planuri 

învăţământ 

Nr. OM pentru 
programa şcolară 

Clasa 

a XI-a zi 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 
Alimentaţie 

3412 / 16.03.2009 

Anexa 4 

3423 / 

18.03.2009 

Anexele 1 şi 3 

3172/30.01.2006 

 
Tehnic Mecanică 

Tehnician proiectant 

CAD 

Tehnician transporturi 
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Clasa 

a XII-a zi 

Tehnic 
 

Mecanică 

Tehnician proiectant 

CAD 

3412 / 16.03.2009 

Anexa 4 

3423 / 

18.03.2009 

Anexele 2 şi 4 

3172/30.01.2006 

 
Tehnician transporturi 

Servicii Economic 
Tehnician în activităţi 

economice 

Clasa 

a XII-a 

seral 

Tehnic Electric 
Tehnician  

electromecanic 4051 / 24.05.2006 3313 / 02.03.2009 3172 / 30.01.2006 

 

Clasa 

a XIII  a 

seral 

Tehnic Electric 

Tehnician în instalaţii 

electrice 

4051 / 24.05.2006 3313 / 02.03.2009 3172 / 30.01.2006 

Tehnician electrotehnist 

 

 

 

Clasa  

a IX a 

 înv. prof. 

Tehnic 

Mecanică 
Mecanic auto 

3152/24.02.2014 
4457 / 

05.07. 2016 
4457 / 05.07.2016 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecani

că 

Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

 

Bucătar 
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Clasa 

a X-a înv. 

prof. 

 

 

 

Tehnic 

Mecanică 
Mecanic auto 

3152/24.02.2014 

 

3915/18.05.2017 

Anexele 3 şi 4 

 

3915/18.05.2017 

 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecani

că 

Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

Bucătar 

 

Clasa 

a XI-a 

înv. prof. 

 

 

 

Tehnic 

Mecanică 

Mecanic auto 

 

3168/3.02.2012 3684/ 08.04.2015 
4353/25.07.2013 

 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecani

că 

Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale  

 

Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

 

Bucătar 

 

 

Anul I 

Şc. 

Postli-

ceală 

  

Transporturi 

 

Tehnician transporturi 

interne şi internaţionale 
  

4760/26.07.2006 

Turism Tehnician nutriţionist 5173/29.08.2008 
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Anul II 

Şc. 

Postli-

ceală 

 

Transporturi 
Tehnician transporturi 

interne şi internaţionale   4760/26.07.2006 

Turism Tehnician nutriţionist   4760/26.07.2006 
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2.2.6. Resurse umane 

Elevii 

Distribuţia efectivelor de elevi la Colegiul ”Dumitru Mangeron”, din anul şcolar 2016/2017, 

în funcţie de filieră, profil/domeniu, specializare/calificare profesională se prezintă: 

 

Nr. 

crt. 

 

Nivel 

 

Filiera 

Profil/ 

domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

 

Număr clase 

Nr. 

elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Liceal

/zi 

Tehnologică 
Servicii 

Turism şi alimentaţie 

a IX-a 

1 20 

Economic 1 20 

Tehnic Mecanică 1 22 

Tehnologică 
Servicii Economic 

a X-a 
1 25 

Tehnic Mecanică 1 26 

Tehnologică 

Servicii 

Economic/ 

Tehnician în activităţi 

economice 

a XI-a 

1 17 

Tehnic 

Mecanică/Tehnician 

proiectant CAD 
0,5 9 

Mecanică/Tehnician 

transporturi 
0,5 9 

Tehnologică 

 

 

 

Servicii 

Economic/ 

Tehnician în activităţi 

economice 

a XII-a 

1 14 

Turism şi alimentaţie 

/Tehnician în 

gastronom 

0,5 9 

Resurse 

naturale şi 

protectia 

mediului 

Industrie 

alimentară/Tehnician 

analize produse 

alimentare 

0,5 8 

 

 

Tehnic 

Mecanică/Tehnician 

proiectant CAD 
0,5 10 

Mecanică/Tehnician în 

transporturi 
0,5 9 

Electric/Tehnician în 

instalaţii electrice 

1 

 

14 

 

2. 
Liceal

/seral 

Tehnologică 

 

 

 

 

Tehnic 

 

 

Electromecanic/ 

Tehnician 

electromecanic 

a XI-a S1 1 11 

Electromecanic/ 

Tehnician 

electromecanic 

a XI-a S2 1 23 

 

Tehnologică 

 

Tehnic 

Electric/Tehnician în 

instalaţii electrice 
a XII-a S1 1 25 

Electric/ 

Tehnician electrotehnist 
a XII-a S2 1 19 

Tehnologică 

 

Tehnic Electric/Tehnician în 

instalaţii electrice 

a XIII-a S1 

 

1 

 

12 
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Electromecanic/ 

Tehnician 

electromecanic 

 

a XIII-a S2 

 

1 

 

15 

 

3. 

Învăţă

mânt 

profe 

sional 

Tehnologică 

Tehnic 

Mecanic/Mecanic auto  9P1,2 2 56 

Mecanic/Tinichigiu – 

vopsitor auto 
 9P3 1 26 

Electromecanic/ 
Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

9 P4 1 28 

Servicii 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 
9P5 

0,5 14 

Bucătar 0,5 14 

Tehnic 

Mecanic/Mecanic auto 10 P1 1 27 

Mecanic/Mecanic auto 10 P2 1 24 

Mecanic/Tinichigiu – 

vopsitor auto 
10 P3 1 20 

Electromecanic/ 
Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

10P4 1 19 

Servicii 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 10P5 

0,5 13 

Bucătar 0,5 9 

Tehnic 

Mecanic/Mecanic auto 11 P1 1 28 

Mecanic/Tinichigiu – 

vopsitor auto 
11 P2 1 20 

Electromecanic/ 
Electromecanic utilaje 

şi instalaţii comerciale 

electrocasnice şi din 

ind. alimentară 

11P3 1 22 

4. 
Post 

liceal 
Tehnologică 

Tehnic 

Transporturi/Tehnician 

transporturi auto interne 

şi internaţionale 

I PL 1 1 21 

Tehnic 

Transporturi/Tehnician 

transporturi auto interne 

şi internaţionale 

II PL1  1 30 

Servicii 
Turism şi alimentaţie/ 

Tehnician nutriţionist 
II PL 2 1 15 

TOTAL 33 703 
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Distribuţia efectivelor de elevi la Grădiniţa Letea şi Grădiniţa nr. 20, Şcoala gimnazială ”Ion 

Luca”, din anul şcolar 2016/2017: 

 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar,  

din care 

grupa mică 2 44 zi Limba română 

grupa mijlocie 2 31 zi Limba română 

grupa mare 2 25 zi Limba română 

Total 6 100   

Primar, 

din care  

clasa pregătitoare 1 30 zi Limba română 

clasa I 1 30 zi Limba română 

clasa a  II-a 1 32 zi Limba română 

clasa a  III-a 1 25 zi Limba română 

clasa a  IV-a 2 35 zi Limba română 

Total  6 152   

Gimnaziu,  

din care 

clasa a  V-a 1 23 zi Limba română 

clasa a  VI-a 1 29 zi Limba română 

clasa a  VII-a 1 24 zi Limba română 

clasa a  VIII-a 2 36 zi Limba română 

Total 5 112   

 

În anul şcolar 2016-2017 elevilor şcolii li s-au acordat din fondurile puse la dispoziţie de 

Primăria şi Consiliul Local Bacău: 

- 99 burse de excelenţă; 

- 99 burse de performanţă;  

- 99  burse de merit. 

Scoala Gimnaziala Ion Luca  

- 29 burse de excelenţă; 

- 29 burse de performanţă;  

- 29 burse de merit. 

 

Alte burse: 

-Burse profesionale – 305; 

- Burse „Bani de liceu” – 29. 
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Cadre didactice 

 În anul şcolar 2016-2017 în cadrul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău structura 

normelor didactice şi a personalului didactic au fost: 

Norme didactice 
 

 Total 

norme 

Norme 

de bază 

Plata 

cu ora 

Titulari Suplinitori Pensionari Pers. 

asociat 

Pers. 

necalif 

2013/2014 47,55 38,11 9,44 44,81 1,5 0,42 0,65 0,17 

2014/2015 95,65 75,03 20,62 86,25 5,64 3,22 - 0,54 

2015/2016 88,11 70,08 18,03 78,90 5,07 4,14 - - 

2016/2017 92,06 67,22 24,84 81,44 4,01 5,39 1,22 - 

 

Situaţia posturilor pe categorii de personal 
 

 
Total norme Profesori 

Maiştri 

instructori 

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

2013/2014 47,55 40,17 7,38 15 18 

2014/2015 157,65 89,23 6,42 22,5 39,5 

2015/2016 145,11 80,18 7,93 20,5 36,5 

2016/2017 149,06 82,79 9,27 24 33 

 

Norme pe grade didactice 
 

 Total norme Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Necalificat 

2013/2014 47,55 29,46 7,55 8,54 1,83 0,17 

2014/2015 95,65 59,69 23,31 8,10 4,01 0,54 

2015/2016 88,11 58,61 20,61 6,45 2,44 - 

2016/2017 92,06 60 20,64 11,04 0,38 - 

 

Personal didactic pe grade didactice 
 

 Total 

personal 

didactic 

Gradul I  

Gradul II 

 

Definitivat 

 

Debutant 

 

Necalificat profesori maiştri 

instructori 

2013/2014 45 21 5 7 8 3 1 

2014/2015 86 44 6 22 9 4 1 

2015/2016 82 51 4 18 6 3 - 

2016/2017 85 48 6 19 11 1 - 

2017/2018 90 54 7 16 6 7 - 

 

Categorii de personal 
 

 Total 

personal 
Didactic 

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

2013/2014 78 45 15 18 

2014/2015 148 86 22,5 39,5 

2015/2016 139 82 20,5 36,5 

2016/2017 141 85 24 32 

2017/2018 147 90 20 37 
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2.2.7. Dezvoltarea personalului  

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social 

proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de 

reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă 

(funcţional - structural - operaţional).   

Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare continuă pentru 

management educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu 

întreprinderile,  învăţarea centrată pe elev, consiliere şi orientare şcolară, integrarea elevilor cu nevoi 

speciale, etc..   

Personalul didactic este preocupat de formarea continuă prin diferite forme de perfecţionare: 

grade didactice, cursuri propuse la nivel de MENCS, CCD, ISJ,  prin Programe şi Proiecte POSDRU. 

Se constată interes pentru cursuri de reconversie profesională, masterate, cursuri postuniversitare şi 

formare iniţială pentru noi ocupaţii (formator, mentor, metodist, auditor în managementul calităţii). 

În anul şcolar 2016-2017 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea 

noastră s-a realizat astfel: 

•  prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;  

•  prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

•  prin schimburi de experienţă profesională;  

• prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, 

conferinţe ş. a.;  

•  prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori 

sau colaboratori;  

•  prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning;  

•  prin cursuri postuniversitare;  

•  prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).  

 

SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ACTIVITĂŢI DE 

PERFECŢIONARE 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii 

Nr./ nume cadre 

didactice 

participante 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de formare/ 

Specializare cu 

CPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea competenţelor de 

leader în managementul 

educaţional 

 

Cosmescu Mihaela 

Ciobanu Manuiela 

Corlade Iulia 

Cristea Carmen 

Durac Ciprian 

Gheorgian Eugen 

Grigoraş Ionica 

Gurămultă Mihai 

Manea Mitică 

Măciucă Carmen 

Sacic Mihaela 

Spătaru Liliana 

Timofte Iolanda 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 – 2018                                                                                            109 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Educaţie şi performanţă în 

învăţământul profesional şi tehnic 

 

Aaniţei Paraschiva 

Buşcă Lavinia-Elena 

Cristea Carmen 

Ciobanu Manuiela 

Corlade Iulia 

Dodiţă Gheorghe 

Pădure Mihaela 

Popescu Mariana 

Radu Tania 

 

Educaţie pentru cetăţenie activă 

Buşcă Lavinia 

Cristea Carmen 

Grigoraş Ionica 

Leibu Angela 

 

 

 

 

Managementul inspecţiei şcolare 

Boboc Florinela 

Buşcă Lavinia 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Ciobanu Manuiela 

Corlade Iulia 

Durac Ciprian 

Gheorgian Eugen 

Manea Mitică 

Medvedev Oana 

Pădure Mihaela 

Spătaru Liliana 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

 

 

 

 

 

Consiliere şi orientare în carieră 

Boboc Florinela 

Buşcă Lavinia 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Corlade Iulia 

Dragomir Marius 

Durac Ciprian 

Gheorgian Eugen 

Manea Mitică 

Pădure Mihaela 

Popescu Mariana 

Radu Tania 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

Psihopedagogie, actualizări, 

conexiuni, perspective 

Ciobanu Manuiela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilitarea corpului de metodişti 

pentru realizarea inspecţiei de 

specialitate 

Buşcă Lavinia-Elena 

Ciobanu Manuiela 

Cristea Carmen 

Pădure Mihaela 

Spătaru Liliana 

Monitori de calitate/membru 

evaluator la examenul de 

certificarea competenţelor 

profesionale- nivel 3,4,5 

Bîrgu Maria 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursuri de formare/ 

Specializare cu 

ORE 

 

 

 

 

Elaborare şi actualizare PAS 

Buşcă Lavinia 

Ciobanu Manuiela 

Cristea Carmen 

Radu Tania 

Scrierea şi implementarea 

proiectelor educaţionale(naţionale 

şi europene) 

Boboc Florinela 

Buşcă Lavinia 

Cosmescu Mihaela 

 

 

Educaţie pentru cetăţenie activă 

Boboc Florinela 

Ciobanu Manuiela 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Dragomir Marius 

Durac Ciprian 

Gheorghian Eugen 

Manea Mitică 

Medvedev Oana 

Pădure Mihaela 

Popescu Mariana 

Spătaru Liliana 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

Strategii de învăţare pentru 

dezvolarea gândirii 

Boboc Florinela 

Cosmescu Mihaela 

Cristea Carmen 

Dragomir Marius 

Durac Ciprian 

Gheorghian Eugen 

Manea Mitică 

Pădure Mihaela 

Timofte Iolanda 

Ursu Adrian 

Managementul cursurilor on-line Cristea Carmen 

Specialist în domeniul SSM Manea Mitică 

3. 

 

Perfecţionare prin grade didactice 

( preinspecţii/ inspecţii pt. definitivat, gr. II sau gr. I) 

Grad.I 

Grad I 

Sacic Mihaela 

Ursu Adrian 

4. Licenţă/cursuri postuniversitare /master Corlade Eduard 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Simpozioane /conferinţe 

internaţionale 

(CAEN/ CAERI) 

 

 

Conferinţă internaţională 

,,Caving and Shaving”, 

Câmpia Turzii, 18.10.2016 

Cristea Carmen 

,,First International 

conference on inovation in 

Psychology, education and 

Didactics”, 10-11 martie 

2017 

Boboc Florinela 

Ciobanu Manuiela 
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Seminarul ,,Dezvoltarea 

profesională a cadrelor 

didactice prin formarea 

continuă în programul 

Erasmus + Oportunităţi de 

formare internaţională 

prin programul 

erasmus+CA1”, 

25.09.2016 

Durac Ciprian 

Simpozionul Internaţional 

,,Universul ştiinţelor” 
Grigoraş Ionica 

Conferinţa ,,Gateway to 

Elt”, National Geographic 

Learning(Fischer 

International), 29.03.2017 

Măciucă Carmen 

Workshopul Internaţional 

,,Educaţia interculturală şi 

rolul ei în societatea 

viitorului”, Şcoala 

,,Carmen Sylva” Iaşi şi 

CCD Iaşi 

Medvedev Oana 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpozioane/conferinţe 

naţionale/ 

regionale/ interjudeţene 

(CAEN/ CAERI) 

 

 

 

 

 

Simpozion şi concurs 

regional ,,Alimentaţia 

sănătoasă-încotro ? ”  

Aaniţei Paraschiva 

Canelea Daniela 

Corlade Iulia 

Corlade Eduard 

Dragomir Marius 

Grigoraş Ionica 

Neacşu Mihaela 

Forumul educaţional 

MAGISTER 
Boboc Florinela 

Simpozion naţional 

,,Iniţiative didactice”, 

Vaslui, 18.11.2016 

Cristea Carmen 

Concurs naţional ,,O viaţă 

fără Riscuri !Securitatea şi 

sănătatea mea!”,ediţia a 

V-a,  Colegiul Tehnic 

,,Toma N. Socolescu” 

Ploieşti, 8.12.2016 

Cristea Carmen 

Manea Mitică 

Simpozion ,,Trecut, 

prezent şi viitor ăn cultura 

băcăuană”, 28.10.2016 

Durac Ciprian 

Conferinţa CIADO 

,,Tinerii şi propriile lor 

valori” 

Grigoraş Ionica 

7. 

 

Articole/ studii de 

specialitate în publicaţii cu 

ISSN 

 

« Alimetea », nr. 6, 2016 

 

Corlade I.,Aaniţei P., 

Stoean M. , Popescu 

M., Radu T., Pădure 

M., Leibu A., Corlade 

E., Dragomir M. 
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PERFECŢIONARE - Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

• colective de catedră echilibrate ca nivel de 

experienţă– majoritatea profesorilor fiind cu gradul 

didactic I şi II şi au în componenţă profesori 

metodişti, membrii ai consiliului consultativ, 

formatori, membrii ai comisiilor de lucru;  

• număr mare de cadre didactice participante la 

cursuri de formare în specialitate sau în alte 

domenii didactice;  

• performanţe ale cadrelor didactice prin participări 

la sesiuni de comunicări ştiinţifice, colaboratori la 

reviste de specialitate, autori de publicaţii în 

domeniul managementului educaţional, auxiliare 

didactice;  

• CDI implicat în activitatea de autoperfecţionare/ 

perfecţionare a cadrelor didactice;  

• cabinet metodic pentru învăţători;  

• sprijinul conducerii şcolii în vederea participării 

cadrelor didactice la diverse forme de 

perfecţionare sau la cursuri de formare/ 

perfecţionare în judeţ, ţară sau străinătate 

• existenţa tendinţelor de conservatorism şi 

inerţie la schimbare, tendinţe de minimalizare 

a importanţei actului de formare/ 

perfecţionare manifestate la unele cadre 

didactice;  

• inerţie în aplicarea la clasă a cunoştinţelor/ 

competenţelor dobândite în urma unor cursuri 

de formare;  

• alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna 

în concordanţă cu nevoia de dezvoltare 

profesională.  

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

• existenţa surselor de informare şi formare externă 

pentru cadre didactice;  

• existenţa posibilităţilor de participare la programe 

judeţene, naţionale şi internaţionale;  

• posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning;  

• oferta variată a CCD si a altor furnizori de 

formare;  

• oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 

posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ 

superior;  

• oferta stagiilor de formare în străinătate  

( Comenius, Grundvig, etc).  

•  incoerenţe şi lacune legislative;  

•  lipsa motivării financiare;  

•  percepţia greşită a ceea ce înseamnă 

dezvoltarea personală/ dezvoltare în carieră;  

• tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea 

de credite transferabile şi minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare.  

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată 

preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru 

îmbunătăţirea managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea 

practicii şcolare şi este apreciată în mod pozitiv. 

2.2.8. Parteneriate şi colaborări  

Parteneriate 

Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe, 

şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează dezvoltarea de parteneriate active şi eficiente care să 

vină în sprijinul elevilor, viitorilor absolvenţi.  

Un parteneriat eficace şi consecvent, îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea instruirii practice 

a elevilor, orientarea carierei, evaluarea şi validarea competenţelor dobândite de elevi, planificarea 

ofertei educaţionale, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), contactul profesorilor cu 
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schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, formarea adulţilor, reprezintă o condiţie 

obligatorie pentru un Învăţământ Profesional şi Tehnic de calitate, orientat spre nevoile beneficiarilor. 

Cunoaşterea agenţilor economici parteneri ne permite proiectarea unui plan de şcolarizare 

echilibrat în concordanţă cu solicitările de pe piaţa muncii, creşterea şanselor de integrare în muncă 

a absolvenţilor învăţământului tehnic de nivel mediu: şcoala de arte şi meserii, şcoala profesională, 

liceu tehnic, asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea instruirii practice la aceşti agenţi economici în 

concordanţă cu cerinţele programei şcolare. 

Angajatorii solicită din ce în ce mai mult din partea angajaţilor abilităţi de învăţare şi 

dobândire rapidă de noi competenţe şi de adaptare la noi provocări şi situaţii 

Agenţii economici cu care şcoala întreţine o colaborare tradiţională pentru profesionalizarea elevilor: 

 S.C. DEDEMAN S.A. Bacău (dealer autorizat DACIA-RENAULT) – activitatea desfăşurată 

constă în vânzări şi service auto. Asigură asistenţă tehnică şi de specialitate în desfăşurarea 

instruirii practice a elevilor începând cu anul 2003; 

  S.C. “Auto Moto Invest S.A. Bacău (dealer autorizat SKODA) - Asigură asistenţă tehnică şi 

de specialitate în desfăşurarea instruirii practice a elevilor începând cu anul 2004; 

 S.C. AEROSTAR S.A. – repararea şi întreţinerea aeronavelor civile şi militare; 

 S.C. SCANIA ROMÂNIA S.R.L. - Punct de lucru Bacău; 

 Cybernet Auto Center SRL Bacău; 

 Toyota Auto Best Center Bacău; 

 Service Tiriac Auto Bacău; 

 Klass Auto Bacău; 

 S.C. Electrotehno SRL Bacău; 

 S.C. Electroservice SRL Bacău; 

 SC. VAMINA SRL Bacău; 

 SC PASAJ GRUP SRL; 

 SC Cava Impex SRL, Bacău. 

 

Beneficiile pentru întreprinderi Beneficii pentru elevi 

- Colaborarea cu şcolile asigură o 

bună cunoaştere a noilor potenţiali 

angajaţi ai firmei; 

- Angajaţii firmei pot beneficia de 

abilităţi de comunicare şi management 

desfăşurate pe parcursul lucrului cu 

elevii; 

- Angajaţii firmei pot ajunge să 

înţeleagă mai bine ce se întâmplă în 

învăţământ şi să adauge valoare la 

ceea ce se predă; 

- Colaborarea cu şcolile induce o 

imagine de firmă responsabilă şi 

consolidează poziţia firmei în cadrul 

comunităţii;  

- Cunoaşterea gamei de oportunităţi de angajare de 

care dispun: cunoaşterea nivelului şi a abilităţilor 

necesare pentru a putea face alegeri bine 

documentate cu privire la carieră şi pentru a avea 

abilităţile de a planifica în mod eficient învăţarea 

pe tot parcursul vieţii; 

- O înţelegere a dezvoltării tehnologice şi a 

impactului tehnologiei comunicaţiilor şi 

informaţiilor asupra mediului de afaceri modern; 

- Atingerea unor standarde înalte în ceea ce priveşte 

abilităţile de bază şi competenţele antreprenoriale 

şi înţelegerea semnificaţiei acestora pentru 

angajatori; 

- O mai bună cunoaştere a domeniilor de activitate 

ale întreprinderilor şi a specificului acestor 

activităţi, astfel încât să poată aprecia gradul de 

aplicabilitate al muncii lor în şcoală. 

 

Din păcate, situaţia socio-economică a ultimilor 2 ani a determinat pe mulţi dintre agenţii 

economici să nu poată realiza o prognoză corectă a dezvoltării propriilor afaceri. Acest fapt a avut şi 

are şi în prezent consecinţe nefavorabile în activitatea şcolilor de ÎPT care trebuie să motiveze elevii, 

prin resursele educaţionale pe care le deţine, pentru finalizarea parcursului şcolar şi orientarea în 

carieră (Anexa 3.3). 
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Colaborări  

 CSAP Bacău; 

 CJAP Bacău; 

 AJOFM Bacău;  

 Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bacău; 

 Căminul de persoane vârstnice Bacău; 

 Asociaţia REPERE Bacău; 

 Biblioteca judeţeană „Costache Sturza”, Bacău; 

 Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău; 

 Centrul Naţional pentru Cercetări Antarctice Bucureşti; 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău; 

 Unităţi şcolare din judeţ; 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

 Biroul Rutier Bacău; 

 ANTIP Bacău; 

 Firma Johnson&Johnson România; 

 Casa de cultură “Vasile Alecsandri” Bacău; 

 Teatrul “G. Bacovia”; 

 Centrul Regional de Ecologie Bacău; 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău; 

 Primăria Bacău. 

 Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – Filiala Bacău. 

 

2.2.9. Asigurarea calităţii educaţiei 

La nivelul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii în Educaţie (C.E.A.C.), comisie numită prin Decizia nr. 294/11.09.2017, în urma 

aplicării procedurii specifice. 

Activitatea comisiei este organizată completată de Comisia de observatori şi Comisia de 

raportori. În cadrul CEAC este asigurată reprezentarea tuturor factorilor implicaţi în activitatea 

colegiului: cadre didactice, organizaţia sindicale, părinţi, elevi, autorităţi publice locale, agenţi 

economici.  

Cadrul legislativ privind calitatea educaţiei: 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările 

ulterioare; 

 H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 

 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare si de evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 H.G. nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 

autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie; 

 H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
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 O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în 

evaluare si acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar; 

 O.M. 5338/11.10.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie si de 

formare a experţilor înscrişi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar al experţilor în evaluare şi acreditare şi a Programului de formare 

pentru experţii în evaluare si acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar; 

 H.G. 1534/25.11.2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 

Principalele atribuţii ale CEAC, stabilite prin lege, se referă în esenţă la coordonarea parcurgerii, 

la nivelul furnizorului de educaţie, a „ciclului calităţii”: 

 coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii; 

 elaborarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia 

respectivă – adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; 

 formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Pentru anul şcolar 2016 – 2017 există în documentele comisiei Planul de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei, realizat în urma identificării aspectelor perfectibile din anul şcolar anterior: 

 

2.2.10. Managementul unităţii şcolare 

Conducerea unităţii de învăţământ este asigurată de: director – prof. Ecaterina Iulia Corlade, 

numit prin decizia 1083/18/21.12.2016, emisă de ISJ Bacău şi director adjunct – prof. Elena 

Amarinoaie, numită prin decizia 901/5/23.08.2017, emisă de ISJ Bacău. 

Echipa de conducere elaborează anual un portofoliu ce cuprinde planul managerial, fişe de 

asistenţă la ore, date personale ale tuturor angajaţilor din şcoală, fişele posturilor, etc. 

 

Plan operaţional pentru management instituţional  

Principii de urmat:  

 Management participativ  

 Conducere bazată pe valorizarea şi valorificarea resurselor umane  

 Consiliere, control, monitorizare, evaluare bazate pe reguli clar exprimate şi pe proceduri  

 Recunoaşterea valorilor /accent pe echitatea recompenselor şi pe recompensarea 

performanţelor de echipă  

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate 

 Conceperea şi implementarea unui sistem educaţional capabil să corespundă standardelor de 

calitate.  

 Reconsiderarea managementului educaţional la nivelul colegiului şi al clasei pentru realizarea 

unei educaţii centrate pe elev.  

 Adaptarea ofertei educaţionale formale şi nonformale la nevoile de dezvoltare personală a 

elevilor ţinând cont de perspectiva socio-economică şi de relaţia cu comunitatea.  

 Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării caracterului elevilor.  

 Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor de „lucru în echipă” în derularea 

activităţii educative formale şi nonformale. 

 Asigurarea resurselor şi optimizarea utilizării lor.  

 

 

Analiza scopurilor organizaţiei:  

 Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală privind antrenarea tuturor 

elementelor participative la actul instructiv – educativ.  
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 Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev în parte.  

 Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor.  

 Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere.  

 Proiectarea unui sistem modern de evaluare şi implicarea cadrelor didactice în aplicarea 

riguroasă a sistemului naţional de evaluare.  

 Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, obţinerea de performanţe 

superioare în învăţare.  

 Iniţierea şi derularea proiectelor de parteneriat inter-instituţional local/ judeţean/ naţional/ 

internaţional.  

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea 

competenţelor cheie 

 

 

Management general  

Obiective  

1. Proiectarea activităţii, eficientizarea funcţională a compartimentelor de lucru  

2. Promovarea lucrului în echipă bazat pe implicare, angajare şi responsabilizare  

3. Promovarea şi favorizarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi educaţională  

- abordarea schimbării ca o necesitate interioară, individuală, organizaţională  

- aplicarea şi adaptarea programelor şi proiectelor educaţionale la nivelul unităţii de învăţământ  

- organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor de absolvire şi a concursurilor şcolare  

4. Întărirea capacităţii unităţii pentru asigurarea şi monitorizarea implementării cadrului legislativ 

privind calitatea în educaţie  

5. Iniţierea şi elaborarea unor parteneriate locale care să asigure participarea elevilor şi cadrelor 

didactice la viaţa comunităţii  

6. Asigurarea condiţiilor optime de siguranţă şi calitate a muncii  

7. Cunoaşterea, implicarea şi realizarea Programelor de finanţare  

8. Creşterea capacităţii unităţii de asumare a responsabilităţilor ce decurg din descentralizarea 

administrativă,financiară şi educaţională. 

 

2.2.11. Strategia de dezvoltare profesională a personalului 

 

1. Perfecţionarea cadrelor didactice  

 

Toate cadrele didactice au fost informate cu privire la obligativitatea acumulării unui număr de 

90 credite profesionale transferabile, în ultimii 5 ani, conform legislaţiei în vigoare. 

În acest sens, există la nivelul unităţii şcolare, o bază de date întocmită de responsabilul pentru 

cu perfecţionarea cadrelor didactice, unde sunt centralizate toate formele de perfecţionare ale cadrelor 

didactice, până la 01 septembrie 2017. 

Cadrele didactice care nu au totalizat 90 credite la data analizei, au fost consiliate pentru a se 

înscrie la cursuri de formare continuă din oferta CCD „G. Tăbăcaru” Bacău şi a altor instituţii 

acreditate. 
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2. Înscrierea pentru susţinerea gradelor didactice 

An şcolar 2016- 2017  

Tabel nominal  cadre didactice care s-au înscris cu dosar de înscriere la examenele pentru 

obţinerea definitivării/ gradului II/ gradului I în învăţământul preuniversitar 

Nr 

crt 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic* 

 

Specialitatea

/ 

specialităţile 

pe care este 

încadrat în 

anul  şcolar 

curent 

Specialitatea 

 la care solicită  

susţinerea 

examenului de 

grad didactic 

 

 

Specializarea 

de pe 

diplomă 

 

Centrul de 

perfecţionare 

pentru care 

optează 

 

Tipul 

examenului la 

care solicită 

înscrierea/ 

sesiunea 

1 Apostu N. 

Nicoleta-

Iuliana 

Limba şi 

literatura 

engleză 

Limba şi 

literatura 

engleză 

Limba şi 

literatura 

engleză - 

Limba şi 

literatura 

franceză 

Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” 

din Bacău 

Gradul I – 2019 

2 Popa A. 

Elisabeta-

Alexandra 

Limba şi 

literatura 

engleză 

Limba şi 

literatura 

engleză 

Limba şi 

literatura 

română - 

Limba şi 

literatura 

engleză 

Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” 

din Bacău 

Gradul II – 

2018 

3 Ghinea V. 

Veronica căs 

Popa 

Profesor în 

învăţământul 

preşcolar 

Educatoare Învăţător - 

educatoare 

Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” 

din Bacău 

Gradul I – 2019 

4 Lupeş V. 

Monica-Elena 

căs.Gheorghiu 

Profesor în 

învăţământul 

preşcolar 

Educatoare Învăţător - 

educatoare 

Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” 

din Bacău 

Gradul I – 2019 

 

Tabel nominal  cadre didactice care solicită efectuarea preinspecţiei (inspecţiei curente 1), în 

vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea gradului II/ gradului I, în învăţământul 

preuniversitar 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic* 

 

Specialitatea/ 

specialităţile 

 pe care este 

încadrat  

în  anul şcolar 

curent 

 

Specializarea de 

pe diplomă 

 

Specialitatea la 

care solicită 

susţinerea 

preinspecţiei  

(inspecţiei curente 

1) 

Gradul didactic  la care 

intenţionează să se 

înscrie (II, I)/ sesiunea  

(2019 - pentru gradul II; 

2020 - pentru gradul I) 

1 Olaru D. 

Mihaela căs. 

Neacşu 

Discipline 

economice 

Contabilitate şi 

informatică de 

gestiune 

Contabilitate Gradul I- 2020 

2 Samoilă T. 

Mihaela-

Teodora 

Educator Învăţători-

educatoare 

Educatoare Gradul II- 2019 
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3 Negru C. 

Maria-Mirela 

Profesor în 

învăţământul 

preşcolar 

Pedagogia 

învăţământului 

primar şi 

preşcolar 

Educatoare Gradul I- 2020 

Grade didactice finalizate în perioada iulie – august 2017: 

1. Ursu Adrian, geografie, gradul I; 

2. Sacic Mihaela, limba franceză, gradul I; 

3. Corlade Eduard, marketing, gradul I; 

4. Movileanu Marius, educație fizică şi sport, gradul II. 

La începutul anului şcolar 2017-2018 s-au înscris pentru susținerea gradelor didactice următorii 

profesori: 

1. Huiban Daniela, alimentație publică şi turism - definitivat; 

2. Chiriac Andreea Laura, limba şi literatura română – definitivat; 

3. Neacşu Mihaela, Contabilitate şi informatică de gestiune – gradul I. 

 

3. Perfecţionarea cadrelor didactice auxiliare şi nedidactice 

  

La nivelul cadrelor didactice auxiliare, perfecţionarea va viza reactualizarea cunoştinţelor 

specifice posturilor şi îmbogăţirea acestora cu noutăţile legislative anuale. 

Cadrele nedidactice vor parcurge cursurile specifice: personalul de îngrijire – cursuri de igienă.  

De menţionat faptul că toate cadrele din aceste categorii au urmat cursuri de specializare specifice 

posturilor pe care le ocupă. 

 

2.2.12. Analiza SWOT  

Puncte tari Puncte slabe 

 Management strategic bazat pe dorinţa de 

îmbunătăţire, pe colaborare şi pe delegarea 

competenţelor; 

 Managerii împărtăşesc un scop comun şi pun pe 

primul plan elevii şi rezultatele acestora; 

 Împărţirea responsabilităţilor între management şi 

comitetul de asigurare a calităţii este clară şi eficientă; 

 Existenţa unei bune baze materiale; 

 Resursele financiare şi alte resurse sunt utilizate în 

mod eficient pentru a susţine priorităţi educaţionale; 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, colegiul dispune de 

întregul material curricular (planul cadru, planurile de 

învăţământ şi programele şcolare pentru trunchiul 

comun, curriculum diferenţiat şi curriculum la decizia 

şcolii, auxiliare curriculare, manuale, etc.); 

 Documentaţia pentru proiectarea şi implementarea 

curriculumului corect întocmită; 

 Documentele de proiectare şi planificare ţin cont de 

experienţa şi achiziţiile anterioare ale elevilor;  

 Personal didactic şi auxiliar competent, calificat; 

 Preocuparea personalului didactic şi didactic auxiliar 

pentru formarea continuă; 

 Rezultate bune şi foarte bune obţinute la competiţii, 

olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare; 

 O pregătire iniţială slabă a elevilor relevat[ de 

rezultatele slabe la testele predictive denotă; 

 Rezultatele absolvenţilor la examenul de bacalaureat 

sunt slabe; 

 Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul 

instructiv educativ; 

 Elevii din clasele a XI-a si a XII-a nu beneficiază de 

manuale gratuite;            

 Informaţiile referitoare la traseul elevilor după 

absolvire (ex. urmarea altor programe de învăţare 

şi/sau angajarea pe piaţa muncii) nu sunt colectate şi 

înregistrate adeseori deoarece mulţi absolvenţi nu mai 

ţin legătura cu şcoala sau diriginţii; 

 Reducerea numărului de ore alocate unor discipline, în 

cadrul planului de învăţământ nu permite rezolvarea 

unui număr suficient de probleme şi învăţarea în clasă 

cu elevii a noţiunilor necesare înţelegerii fenomenelor; 

 Numărul foarte mare de absenţe motivate şi 

nemotivate înregistrat la toate clasele, absenteism 

ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu; 

 Rezultate modeste în activitatea de atragere a 

părinţilor către o legătură permanentă cu şcoala, 

datorită faptului că foarte mulţi sunt plecaţi în 

străinătate; 
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 Existenţa unor parteneriate strânse între şcoală şi 

numeroase instituţii şi organizaţii; 

 Realizarea de numeroase activităţi extracurriculare 

 Acordarea unui număr mare de burse de merit, de 

studiu şi sociale;  

 Existenţa în şcoală a unui cabinet de asistenţă 

psihopedagogică şi derularea activităţilor de consiliere 

pentru elevi, cadre didactice şi părinţi prin acesta; 

 Procentul mare de utilizare a cabinetelor şi 

laboratoarelor şcolii 

 Intensificarea acţiunilor de promovare a unităţii 

şcolare; 

 Există o bună comunicare între diriginţi, profesori, 

maiştri instructori şi personalul de sprijin; 

 Elevii, părinţii, angajatorii şi comunitatea locală 

cunosc obiectivele şi activitatea Comisiei de 

Asigurare a Calităţii, sprijină şi susţin şcoala, găsesc 

înţelegere şi disponibilitate în rezolvarea problemelor 

proprii, apreciază noile metode de învăţare şi evaluare. 

Există un dosar cu chestionare, teste, sondaje de opinie 

aplicate pe diverse teme de interes (stiluri de învăţare, 

metode de predare şi evaluare, orientare şi consiliere, 

instruire practică, oferta de CDŞ/CDL, activităţi 

educative şi extraşcolare, securitate). 

 

 Populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici 

şi cu domiciliul în mediul rural; 

 Numărul  mare de elevi la toate clasele care dovedesc  

competenţe de lectură foarte reduse. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

 Sectorul economic din judeţul Bacău oferă locuri de 

muncă pentru persoane având calificări oferite de 

şcoala noastră  

 Nevoia de aliniere la standarde europene a agenţilor 

economici în privinţa angajării de personal calificat în 

diferite domenii de activitate; 

 Disponibilitatea agenţilor economici pentru 

dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, susţinerea 

elevilor prin acordare de burse, sponsorizări pentru 

şcoală (învăţământ dual); 

 Gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea 

procesului de învăţământ. 

 Posibilitatea de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa 

muncii; 

 

 Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită 

scăderii ratei natalităţii; 

 Scăderea iminentă a efectivelor de elevi, prin aplicarea 

noii Legi a Educaţiei, care va duce în viitor la trecerea 

clasei a IX-a în învăţământul gimnazial; 

 Scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă; 

 Orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată 

superficial, bazată pe idei preconcepute;  

 Procent mare de elevi care au ambii părinţi plecaţi în 

străinătate; 

 Dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă 

de evoluţia copilului lui în  şcoală;  

 Delicvenţa juvenilă;  

 Migraţia forţei de muncă calificată spre ţările din vestul 

Europei;  

 Resurse bugetare insuficiente;  

 Scăderea gradului de cointeresare a cadrelor didactice 

în procesul educaţional, pe fondul  veniturilor salariale 

modeste;  

 Scăderea numărului de absolvenţi de studii superioare 

bine pregătiţi, care să fie interesaţi să predea în 

învăţământ; 

 Schimbările frecvente în legislaţia din domeniul 

educaţional, care afectează continuitatea procesului 

didactic. 
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2.2.13. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare  

 Creşterea calităţii procesului de învăţământ cu implicarea responsabilă a tuturor factorilor, 

beneficiari direcţi, indirecţi şi prestatori de servicii educaţionale;  

 Asigurarea de şanse egale în formarea profesională; 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale; 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională - Orientarea şi 

consilierea privind cariera;  

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;  

 Dezvoltarea  reţelei de parteneriat  cu agenţii economici în vederea realizării instruirii practice a 

elevilor, orientării în carieră, evaluării şi validării competenţelor dobândite de elevi, planificării 

ofertei educaţionale, elaborării CDL- urilor şi facilitării tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii a 

absolvenţilor;  

 Întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi a resurselor materiale (spaţii de curs, 

laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi, dotare cu echipamente de laborator şi instruire 

practică);  

 Combaterea şi prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului prin derularea de programe de 

consiliere şi sprijin în favoarea familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu (din medii sociale 

sau etnice defavorizate, familii de emigranţi, familii monoparentale, etc.); Consilierea părinţilor; 

 Implicarea cadrelor didactice în vederea realizării de proiecte şi programe educaţionale şi 

europene; Consolidarea şi extinderea reţelei de colaborare cu cât mai multe şcoli;  

 Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii locale şi zonale.  
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Partea a III-a PLAN OPERAŢIONAL 

2017 - 2018 

 

 

3. Planul operaţional 

În anul scolar 2017-2018 Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău va beneficia de un 

învăţământ profesional şi tehnic consolidat, eficient, orientat către piaţă şi adaptat nevoilor în 

schimbare ale comunităţii locale şi aspiraţiilor individuale ale locuitorilor din zona Bacău. 

 

ARGUMENT 

La baza conceperii planului managerial pentru 2017-2018 au concurat patru factori esenţiali: 

Analiza privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău, 

realizată pentru anul şcolar 2016-2017, Planul managerial al ISJ Bacău, Programul de guvernare şi 

Raportul Anual al Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii. 

Coroborând observaţiile şi datele s-au conturat câteva obiective strategice pe baza carora s-a 

construit planul managerial pentru anul şcolar în curs. Atingerea acestor obiective strategice a cerut 

identificarea unor obiective operaţionale. În structura planului managerial, obiectivelor operaţionale 

le corespund planuri operaţionale, cu termene în acest an şcolar. În consecinţă, structura planului 

managerial este următoarea: 
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      Prioritatea strategică 1: Asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor către locul de muncă prin dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a 

serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională 

Obiectivul 1.: Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională în vederea elaborării şi implementării CDL-urilor şi asigurarea 

condiţiilor optime de desfăşurare a stagiilor de practică a elevilor şi în contextul sistemului dual 

Obiectiv 2.: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera în rândul elevilor aflaţi în anii 

terminali ai învăţământului obligatoriu sau post-obligatoriu 

Obiectiv 3.: Optimizarea portofoliului de colaborări cu comunitatea locală prin încheierea de parteneriate cu diverse instituții şi organizații 
culturale şi educaționale 

ŢINTE  -  

Ţinta 1.1:  Creşterea cu minimum 15% până în 2018 faţă de 2017a numărului de contracte de colaborare şi parteneriate cu agenţii economici 

locali şi regionali în vederea elaborării CDL-urilor şi desfăşurării stagiilor de practică a elevilor 

Ţinta 1.2:  Menţinerea desfăşurării stagiilor de practică obligatorie la agenţi economici de către 100% dintre elevii colegiului şi în 2018 

Ţinta 2.1 : Creşterea nivelului de calificare pentru 95% dintre absolvenţii colegiului până în 2018 

Ţinta 2.2: Reducerea şomajului cu 15%, până în 2018, în rândul absolvenţilor colegiului (învăţământul obligatoriu şi post-obligatoriu) ce nu 

mai continuă studiile superioare 

Ţinta 2.3: Creşterea procentului de absolvenţi ai colegiului ce continuă formarea prin studii superioare în domeniu la 50% până în 2018 

Ținta 3.1:  Creşterea cu minimum 15% până în 2018 faţă de 2017 a numărului de contracte de colaborare şi parteneriate cu instituții culturale, 

organizații locale şi regionale cu scop educațional  

 

Context: În structura educaţională băcăuană nu există o reţea cu adevărat funcţională între instituţiile responsabile cu informarea şi orientarea 

şcolară şi profesională a elevilor şi a părinţilor acestora, consilierea şi orientarea desfăşurându-se, în cel mai bun caz, la nivelul unităţii şcolare, 

cu minime informaţii despre oferta de pe piaţa educaţională sau cea a muncii locale/regionale. Se impune un sprijin activ din partea specialiştilor 

în consiliere şi orientare şcolară şi profesională (de tip reţea instituţională) în vederea oferirii de informaţii şi consiliere pe linia ofertei 

educaţionale şi orientărilor înregistrate pe piaţa muncii locale/regionale. 

La nivelul municipiului Bacău, o problemă importantă o reprezintă şi rolul încă redus pe care agentul economic şi-l asumă în cadrul 

parteneriatelor cu şcoala, în general, şi cu cele din Învăţământul Profesional şi Tehnic, în mod special, acest lucru datorându-se mai ales 

beneficiilor relativ scăzute ce rezultă în urma încheierii unor contracte de colaborare de tip şcoală - agent economic.  Pentru formarea 

profesională a elevilor şcolii, asigurarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor şi urmărirea integrării acestora la agenţii economici 

angajatori se impune crearea unei reţele parteneriale solide şi diversificate care să susţină proiectele de dezvoltare a şcolii şi de creştere a 

calităţii serviciilor educaţionale ale acesteia.  
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Măsurat prin: 

 Numărul de acorduri de parteneriat/colaborare cu agenţi economici locali şi regionali şi instituţii responsabile cu absorbţia absolvenţilor pe piaţa 

muncii şi cea educaţională 

 Număr de elevi ce desfăşoară la agenţi economici stagiile de practică obligatorie 

 Număr de elevi absolvenţi cu nivelul 3,4 şi 5 de calificare 

 Numărul de absolvenţi (ce nu mai continuă studiile în învăţământul post-obligatoriu al colegiului) angajaţi după primul an de absolvire  

Numărul de absolvenţi ai învăţământului post-obligatoriu al colegiului ce îşi continuă studiile          

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 
1.Constituirea în cadrul şcolii a unei echipe de lucru care să 

aibă ca sarcină încheierea şi derularea de parteneriate cu 

agenţi economici şi parteneri sociali, culturali şi 
educaționali în acord cu direcţiile economice locale şi cu 

profilul/calificările colegiului 

Constituirea echipei „Parteneriat” Anual, 

septembrie 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administraţie 

Fişe de 

monitorizare 

Discuţii cu membrii 

echipei constituite 

Analiza 

procesului verbal 

al şedinţei de 

constituire 
2.Stabilirea unor întâlniri de analiză a disponibilităţii 

agenţilor economici locali şi regionali de stabilire a 

parteneriatelor cu şcoala 

Stabilirea anuală a cel puţin 10 noi contacte cu 

potenţiali parteneri economici 

Anual 

septembrie - 

octombrie 

Echipa managerială 

Echipa ,,Parteneriat” 

Analiza planului 

operaţional al 

echipei 

Discuţii cu membrii 

echipei 

3.Diversificarea activităţilor de parteneriat pentru 

desfăşurarea unor activități de educație nonformală, 

respectiv a stagiilor de practică, în vederea formării 

competenţelor-cheie şi a celor specifice calificărilor oferite 

prin liceu tehnologic şi şcoală profesională 

Încheierea anuală a cel puțin 5 parteneriate 

privind stagiile de practică pentru toţi elevii 

care fac instruire practică şi furnizare de 

educație nonformală 

Anual, 

octombrie 

Directorii şcolii 

Echipa ,,Parteneriat” 

Analiza dosarului 

de parteneriate 

4.Organizarea şi desfăşurarea unor sesiuni de formare 

(reprezentanţi ai agenţilor economici, cadre didactice ale 

şcolii) pe linia asigurării cadrului pedagogic de dobândire 

de către elevi, a abilităţilor-cheie şi specifice în cadrul 

stagiilor de practică 

Participarea a cel puţin 10 reprezentanţi ai 

partenerilor economici şi 7 cadre didactice la 

sesiuni de formare 

Anual, 

octombrie 

Directorii 

Echipa ,,Parteneriat” 

 

 

Analiza 

portofoliilor 

sesiunilor de 

formare 

Discuţii cu 

participanţii la 

sesiunile de 

formare 
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5.Monitorizarea modului de formare a competenţelor-cheie 

şi specifice, cât şi a deprinderilor practice în cadrul 

parteneriatelor încheiate 

Derularea tuturor stagiilor de practică în 

conformitate cu graficul propus 

Periodic Echipa ,,Parteneriat” 

Cadrele didactice 

delegate 

Discuţii cu elevii şi 

tutorii acestora 

Analiza 

portofoliilor de 

practică, a condicii 

mobile 

6.Cooptarea reprezentanţilor agenţilor economici în 

evaluarea competenţelor practice ale elevilor la sfârşitul 

perioadei de practică, la examenul de atestare a 

competenţelor 

Obţinerea certificatului de competenţe 

profesionale de către 100% din elevii aflaţi în 

ani terminali 

Anual, 

Iunie-Iulie 

Directorii şcolii 

Şef catedră tehnică 

Cadrele didactice 

tehnice 

Analiza 

documentelor 

specifice (decizii 

constituire comisii 

de evaluare) 

7.Antrenarea agenţilor economici în realizarea şi 

actualizarea C.D.L. 

Participarea activă a cel puţin 10 parteneri 

economici la realizarea şi actualizarea C.D.L. 

pentru anul şcolar următor 

Anual, 

noiembrie-februarie 

 

Comisia pentru 

curriculum 

Responsabilul comisiei 

metodice tehnice 

Analiza dosarului 

cu proiectele de 

programe pentru 

CDL 

Discuţii cu agenţii 

economici implicaţi 

8.Realizarea unei statistici (pe baza unui chestionar 

investigativ) cu cele mai importante nevoi de consiliere şi 

orientare pentru elevii aflaţi în anii terminali ai 

învăţământului obligatoriu (a X-a) si post-obligatoriu (a 

XII-a), precum şi pentru absolvenții şcolii profesionale 

Bază de date cu nevoile de consiliere şi 

orientare ale elevilor din anii terminali  

Anual, 

februarie 

Comisia diriginţilor 

Coordonatorul cu 

programe şi proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

Analiza 

chestionarelor şi 

interpretării 

acestora 

Analiza bazei de 

date 

8. Program de consiliere şi orientare profesională pentru 

elevii ce finalizează învăţământul obligatoriu (cls. a X-a 

liceu) şi şcoala profesională: 

8.1. consiliere individuală şi de grup pe linia continuării 

studiilor sau a inserţiei profesionale  

8.2. participarea la târgul locurilor de muncă organizat de 

AJOFM 

8.3. realizarea de ore de dirigenţie în vederea utilizării 

corecte a instrumentelor de promovare personală pe piaţa 

muncii (cărţi de vizită, scrisoare de motivaţie, curriculum 

vitae) 

Completarea bazei de date cu informaţii noi la 

profilul vocaţional al fiecărui elev 

 

 

Cel puțin 2 ore de dirigenție OŞP la clasele 

terminale/semestru 

Anual, 

mai 

Echipa managerială 

 

Coordonator cu 

programe şi proiecte 

educative 

 

Consilier psihopedagog 

 

Diriginţi 

 

Şef catedră tehnică 

Analiza 

documentelor 

Observaţii directe 

Interviuri cu elevii 

 

Fişe de asistență 

Chestionar 

9. Monitorizarea elevilor ce au continuat studiile în 

învăţământul post-obligatoriu al colegiului  

Continuarea studiilor in învăţământul post-

obligatoriu – minimum 80% din elevii 

colegiului, anual 

Anual, 

iulie 

Echipa managerială 

Secretariat 

Analiza datelor de 

inserţie socio - 

profesională 

Fişe de 

monitorizare 
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10. Monitorizarea inserţiei socio-profesionale a elevilor ce 

nu au continuat studiile în învăţământul post-obligatoriu al 

colegiului  

Rata şomajului de maximum 15% la elevii ce 

au absolvit doar învăţământul obligatoriu 

Anual, 

septembrie 

Echipa de monitorizare a 

absolvenţilor 

Diriginţii 

Analiza datelor de 

inserţie socio - 

profesională 

Fişe de 

monitorizare 

11. Program de consiliere şi orientare profesională pentru 

elevii ce finalizează învăţământul post-obligatoriu: 

11.1. consiliere individuală şi de grup pe linia orientării 

vocaţionale (testare psihologică, consultare surse 

informaţionale, discuţii personalizate, asistenţă în 

parcurgerea procesului decizional vocaţional etc.) şi pe linia 

managementului învăţării şi  a stresului 

11.2. realizarea de ore de dirigenţie în vederea utilizării 

corecte a instrumentelor de promovare personală pe piaţa 

muncii (scrisoare de motivaţie, curriculum vitae etc.) 

11.3.desfăşurarea de ore de valorificare a internetului pentru 

exersarea abilităţilor de explorare a surselor informaţionale 

electronice privind orientarea vocaţională  

(informaţii despre piaţa muncii şi cea educaţională) 

11.4.  participarea la târgul locurilor de muncă organizate de 

AJOFM, Camera de Comerţ, „Săptămâna carierei” (cu 

invitaţi din diferite domenii) 

11. 5. realizarea de întâlniri dintre elevii din anii terminali şi 

reprezentanţi ai diverselor universităţi în vederea 

popularizării ofertei lor educaţionale 

100% din elevii aflaţi în clasele terminale - 

beneficiari ai programului de consiliere şi 

orientare vocaţională 

 

Cel puțin 2 ore dirigenție/semestru dedicate 

promovării personale pe piața muncii 

 

 

 

 

 

 

Cel puțin o prezentare ofertă/universități de 

profil 

Anual, 

Aprilie-mai 

 

 

Semestrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Echipa managerială 

 

Coordonator de 

programe şi proiecte 

educative 

 

 

Consilier psihopedagog 

 

Diriginţi 

Observaţii directe 

la orele de 

dirigenţie 

Analiza fişelor de 

observaţie 

Discuţii cu elevii şi 

diriginţii acestora 

 

Observaţii directe 

la orele de 

informatică 

Analiza fişelor de 

observaţie 

Discuţii cu elevii şi 

diriginţii acestora 

 

Observaţii directe 

Parteneriate 

universități 

12. Monitorizarea elevilor absolvenţi ce au accesat un nivel 

superior de educaţie – nivel terțiar  

Continuarea studiilor in învăţământul superior 

– minim 50% din absolvenţii colegiului, anual 

Anual, 

octombrie 

Echipa de monitorizare a 

absolvenţilor 

Diriginţii 

Analiza statisticilor 

şi datelor de inserţie 

13.Monitorizarea elevilor absolvenţi ce au fost absorbiţi pe 

piaţa muncii 

Rata şomajului de max. 15% la elevii ce au 

absolvit învăţământului post-obligatoriu al 

colegiului 

Anual, 

Octombrie 

Echipa de monitorizare a 

absolvenţilor 

Diriginţii 

Interviuri cu 

absovenţii şi 

diriginţii acestora 
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      Prioritatea strategică 2: Corelarea ofertei I.T.P. de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău cu nevoile de calificare 

Obiectivul 2.1.  Aplicarea sistemului calităţii în Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron" Bacău 

ŢINTE  - 2.1.1.  Derularea unui învăţământ compatibil cu prioritățile Uniunii Europeane. 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 

Alegerea Comisiei pentru asigurarea calităţii Se va valida în Consiliul de administraţie, 

Consiliul profesoral, Comisia de Asigurare 

a Calităţii 

Sem. I Director Corlade 

Iulia 

Emiterea 

deciziilor de 

numire în cadrul 

comisiei şi 

înregistrarea lor 

în anexa la fişa 

postului 

Întocmirea planificării activităţii Se vor întocmi Planul de activitate al 

comisiei cu respectarea strictă a 

prevederilor legale 

Sem. I Director Corlade 

Iulia 

Prezentarea în 

CA şi CP 

Întocmirea Raportului de autoevaluare a unităţii Raportul de autoevaluare a unităţii în 

conformitate cu cerinţele legale 

Oct. 2017 CEAC 

Director 

Afişarea 

raportului 

Aprobarea şi 

raportarea sa 

Realizarea evaluării externe Raport de evaluare externă Iunie 2018 CEAC 

Director 

Plan de măsuri 

supus aprobării 

CA, CP 

Publicarea pe site-ul liceului a raportului de evaluare şi 

Planului de măsuri 

Comentarii pe platforma electronică a scolii Iunie 2018 CEAC Numărul de 

postări 
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Prioritatea strategică 2: Corelarea ofertei I.T.P. de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău cu nevoile de calificare 

Obiectivul 2.2. Identificarea nevoilor de calificare 

ŢINTE -2.2.1. Obţinerea de informaţii credibile, periodic actualizate şi accesibile, privind nevoile de calificare 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 

Monitorizarea pieţei muncii la nivel local, prin 

colectarea şi analizarea informaţiilor privind locurile de 

muncă vacante referitoare la calificările din unitate (din 

comunicatele AJOFM în presa locală) 

Informaţii actualizate din presa locală Octombrie - 

noiembrie 

2017 

Directori PAS 

Anunțuri 

Studii 

Aplicarea chestionarului privind nevoile de calificare 

ale agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea 

în zona Bacău 

Chestionare aplicate la 2 agenţi economici Noiembrie 2017 

Februarie 2018 

Directori 

Secretar şef 

Chestionare 

aplicate 

agenților 

economici 

Investigarea opţiunilor elevilor clasei a X-a pentru 

continuarea studiilor în ciclul superior al liceului, în 

vederea proiectării planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2017-2018 

Tabele opţiuni 

Mărirea procentului de elevi care solicită 

continuarea studiilor în cadrul unităţii noastre 

şcolare: 95 - 100% 

Noiembrie 2017 

Aprilie 2018 

Directori 

Secretar şef 

Liste elevi cu 

opțiunile 

elevilor pentru 

continuarea 

studiilor 

Investigarea opţiunilor elevilor clasei a VIII-a cu 

privire la posibilitatea continuarii studiilor în 

învăţământul profesional in anul şcolar 2017- 2018. 

Tabele opţiuni 15 Februarie 

2018 

Directori 

Secretar şef 

Liste elevi cu 

opțiunile 

elevilor pentru 

continuarea 

studiilor 

 

Prioritatea strategică 2: Corelarea oferteiI.T.P. de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău cu nevoile de calificare 

Obiectivul 2.3. Adaptarea ofertei şcolare a unității şcolare  la realităţile economice şi sociale 

ŢINTE -1.2 ȚINTE – 2.3.1. Obţinerea de informaţii credibile, periodic actualizate şi accesibile, privind nevoile de calificare  

              2.3.2. Elaborarea ofertei şcolare a unității de învățământ pe termen lung ținând cont de nevoile de calificare din zonă (pe domenii de 

pregătire şi calificări). Realizarea unui plan de şcolarizare care să corespundă cerințelor comunității locale (pentru învățământ preşcolar, primar 

şi gimnazial) şi agenților economici de profil (pentru învățământ liceal, profesional, seral şi postliceal). 
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              2.3.3. Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competențelor formate la nevoilor viitoare ale unui economii în 

schimbare (introducerea unor calificări profesionale noi în funcție de cerințele agenților economici). 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 

Consultarea Consiliului Local, a PRAI, PLAI, a 

strategiei de dezvoltare 

Realizarea unei analize pe termen mediu cu 

privire la strategiile de urmat în vederea 

integrării liceului între unităţile de referinţă 

în pregătirea forţei de muncă 

Sem. I Dir. Corlade I. 

Dir.adj. Amarinoaie 

E. 

Verificarea 

documentelor 

statistice 

Analiza premiselor de fundamentare a proiectului 

planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 şi 

stabilirea perspectivelor de şcolarizare până în 2019 

Realizarea proiectului planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019  

Conform 

calendarului de 

admitere 2018 

Dir. Corlade I. 

Dir.adj. Amarinoaie 

E. 

Constituirea 

claselor 

Punerea în discuţia CP şi aprobarea în CA a proiectului 

planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 

Avizarea în CP şi aprobarea în CA a 

proiectului planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2018-2019  

Conform 

calendarului de 

admitere 2018 

Directori Viza 

reprezentanţilor 

CL în CA al 

şcolii 

Transmiterea la I.S.J. Bacău, spre aprobare, a 

proiectului planului de şcolarizare. 

Aprobarea proiectului planului de 

şcolarizare 

Decembrie 2017 Directori Serviciul 

secretariat 

Informare în 

CP şi CA 

Acţiuni de popularizare a planului de şcolarizare Publicarea pe site-ul liceului, editarea de 

pliante, „Târgul ofertelor educaţionale", 

promovarea ofertei scolare in scolile 

generale din judet. 

Februarie-mai 

2018 

Directori 

Serviciul secretariat 

Membrii CA 

Cadre didactice 

Analiza 

realizării cifrei 

de şcolarizare 

2017-2018 

Utilizarea de noi canale de comunicare cu beneficiarii 

serviciilor educaţionale prin implicarea în acţiunile 

organizate de şcoală în vederea realizării planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019  

Modernizarea activităţii instructiv 

educative la standardele de pregătire 

profesională în concordanţă cu curriculum 

şi nevoile locale/regionale/naţionale, 

(abordarea în cadrul temelor din curriculum 

a noilor tehnologii din domeniu ca răspuns 

Anul şcolar 

2017-2018 

Directori 

Serviciul secretariat 

Membrii CA 

Cadre didactice 

Analiza 

realizării cifrei 

de şcolarizare 

de la începutul 

anului şcolar 
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la solicitările de pregătire profesională a 

agenţilor economici) 

Abordarea cu seriozitate şi responsabilitate 

a demersului didactic în scopul creşterii 

reputaţiei individuale şi colective 

Implicarea în acţiunile de diseminare a 

ofertei şcolii 

Participarea la activităţi ale şcolii care au ca 

obiectiv realizarea planului de şcolarizare 

Acţiunea "Ziua porţilor deschise" 

Raportul de 

autoevaluare a 

unităţii 

Raport de 

evaluare 

externă 

Respectarea planului de şcolarizare propus şi aprobat Realizarea cifrei de şcolarizare propusă prin 

Planul de şcolarizare 

Conform 

calendarului de 

admitere 

Directori  

Serviciul secretariat  

Membrii CA 

Analiza 

realizării cifrei 

de şcolarizare 

de la începutul 

anului şcolar 

 

Prioritatea strategică 2: Corelarea oferteiI.T.P. de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău cu nevoile de calificare 

Obiectivul 2.4. Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin unitatea noastră şcolară 

ŢINTE - 2.4.1.Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi-părinţi-comunitate locală) faţă de activitatea didactică din unitatea şcolară 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 

Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire 

profesională în procesul didactic 

Procent de promovabilitate de 100% la 

examenele de certificare a competenţelor 

profesionale 

Permanent Directori Standardele de 

pregătire ractică 

Stabilirea CDS-urilor pentru anul şcolar 2018-2019 pe 

baza opţiunilor păriniţlor ( nivel primar şi gimnazial) şi 

CDL-urile elevilor ( nivel liceal) 

Cereri părinţi Tabele opţiuni elevi Decembrie 2017 

Mai 2018 

Directori Lista CDL-uri 

Listă CDS-uri 

Identificarea cerinţelor specifice din partea 

angajatorului în vederea adaptării CDL-ului ( Stagii de 

pregătire practică comasată) pentru clasele a IX-a şi a 

X-a liceu tehnologic, a IX-a si a X-a scoala 

profesionala de 3 ani 

CDL- uri clasa a IX- a şi a X-a liceu 

tehnologic, a IX-a si a X-a scoala 

profesionala de 3 ani, avizate de agenţii 

economici şi CLD 

Mai 2018 Cadrele tehnice de 

specialitate 

Listele aprobate 

de agenții 
economici 
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 Completarea a RAEI pentru anul şcolar 2017-2018 - 

ARACIP 

Pondere de 80% a calificativelor de bine şi 

foarte bine 

Octombrie 2017 CEAC RAEI 

 Elaborarea la nivelul CEAC al programului de 

activităţi al comisiei pentru anul şcolar 2017-2018 

Programul de activităţi CEAC Octombrie 2017 Responsabil CEAC Raportul 

comisiei CEAC 

Proiectarea planului de îmbunătăţire a calităţii Planul de îmbunătăţire Octombrie 2017 CEAC Plan de 

îmbunătățire 

Proiectarea graficului de asistenţe la nivelul fiecărei 

comisii metodice pentru monitorizarea calităţii actului 

didactic 

Numărul fişelor de observare a lecţiilor - 

minim o asistenţă la lecţie/cadru didactic 

Octombrie 2017 

Ianuarie 2018 

Martie 2018 

CEAC Grafic de 

asistență 

Întocmirea periodică a unor rapoarte parţiale de 

autoevaluare a calităţii, în vederea constatării şi 

remedierii punctelor slabe 

Rapoartele întocmite 15.12.2017 

15.03.2018 

15.06.2018 

CEAC  

Directorii 

Resp.comisii 

metodice 

Rapoartele 

periodice 

Starea 

învățământului 

Informarea Consiliului elevilor asupra activităţii 

CEAC în cadrul unităţii 

Procese verbale de la întâlnirile cu 

Consiliul elevilor 

semestrial Responsabil CEAC 

Cons.educ. 

Consiliul elevilor 

Rapoarte  

Procese-verbale 

Liste 

Elaborarea şi aplicarea la şedinţele cu părinţii a unor 

chestionare privind calitate, pentru a cunoaşte părerea 

acestora despre activitatea desfăşurată în unitatea 

noastră şcolară 

Numărul de chestionare completate de către 

părinţi 

semestrial CEAC  

Diriginţii/ 

învăţătorii Părinţi 

Listele şi procesele 

verbale 

 Sprijinirea diversificării şi intensificării activităţii 

asociaţiei de părinţi non-profit a Colegiului Tehnic 

"Dumitru Mangeron", în scopul implicării continue a 

părinţilor în procesul de educaţie a copiilor, acordând 

şcolii tot sprijinul necesar în acest sens, contribuind la 

creşterea interesului partenerilor educaţionali faţă de 

activitatea de educaţie din unitatea şcolară. Creşterea 

numărului membrilor asociaţiei. 

Documentaţia existentă conform normelor 

legale aflate în vigoare.  

Numărul membrilor asociaţiei. 

Iunie 2018 Membrii 

Comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor  

Membrii fondatori 

ai asociaţiei 

Diriginţii 

Raport cenzori 

Bilanțul contabil 

Rapoarte de 

activitate 
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Prioritatea strategică 3: Asigurarea gradului de profesionalizare conform standardelor în vigoare  

Obiectivul 3.1. Asigurarea profesionalizării înalt calitative în instruirea elevilor 

ŢINTE - 3.1.1. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice de specialitate şi eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic şi practică 

comasată 

Obiectivul principal al reformei. „realizarea unei formări profesionale la nivelul celei din ţările UE, adaptată unei societăţi democratice, ale 

unei economiei de piaţă, în concordanţă cu evoluţia pieţei muncii din România, în vederea facilitării restructurării economice". Definirea 

(pentru fiecare calificare / specializare) a standardului de pregătire profesională, care să evidenţieze competenţele de cunoaştere, competenţele 

de execuţie, competenţele de dezvoltare socială. Realizarea (pentru fiecare calificare / specializare) a curriculum-ului care să asigure: o 

pregătire de bază cât mai largă a elevilor, modularizarea curriculum-ului, adaptarea continuă la cerinţele de formare identificare ca urmare a 

schimburilor din economie, organizarea procesului de învăţare pe bază de obiective, centrarea pe elev a procesului de învăţare/formare, 

modernizarea sistemului de evaluare. Curriculumul în dezvoltare locală se derulează într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi 

are în vedere: resursele locale pentru instruire (baza materială a şcolilor, cadrul de colaborare cu agenţii economici); cerinţele locale pentru 

pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de evaluare 

Întocmirea Convenţiilor cadru cu agenţii economici în 

vederea desfăşurării practicii comasate 

Convenţii cadru Octombrie 2017 Dir.Corlade Iulia 

Resp. practică 

Maiştri 

Informare CA 

Verificarea modului de efectuare a orelor de laborator 

tehnologic şi a orelor de instruire practică curentă şi 
comasată 

Planificările profesorilor  

Condica 

Caiete ale elevilor 

Permanent Directori 

Resp. practică 

Maiştri 

GMC 

Realizarea unor evaluări ritmice şi continue a activităţii 

desfăşurata in cadrul laboratorului tehnologic şi 

pregătirea practică 

Cataloage  

Caiete ale elevilor  

Teste 

Sem. I Sem. II Directori 

Resp. practică 

Maiştri 

Informare CA 

Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi 

practice în vederea participării cu succes la examenele 

de bacalaureat pentru absolvenţi şi încheierea în bune 

condiţii a situaţiei la învăţătură 

Creşterea procentului de promovabilitate la 

bacalaureat cu 10% 

Conform 

graficului 

Directori 

Cadre didactice 

Afişare grafice 

de pregătire 
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Participarea "Firmelor de exerciţiu" la târgurile 

naţionale şi internaţionale 

Premii şi menţiuni Conf. 

calendarului 

Coordonatorii 

"Firmelor de 

execiţiu" 

Raport de 

activit. CM 

Organizarea Târgului naţional al firmelor de exerciţii 

„Viitorul începe astăzi"  2018 

Creşterea numărului de firme participante Sem II Coordonatorii 

"Firmelor de 

execiţiu" 

Număr firme/ 

nr. Premii 

obţinute 

 

   Prioritatea strategică 3: Asigurarea gradului de profesionalizare conform standardelor în vigoare 

Obiectivul 3.2. Asigurarea profesionalizării înalt calitative a examenelor 

ŢINTE - 3.2.1. Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice în vederea participării cu succes la examenele de bacalaureat şi 
examenele de certificare a competențelor profesionale pentru absolvenţi şi încheierea în bune condiţii a situaţiei la învăţătură 

Modificările structurale ce au loc în toate domeniile societăţii româneşti se reflectă şi asupra sistemului de învăţământ. Pe această linie, liceul 

trebuie să participe la dezvoltarea intelectuală şi integrarea socială a tinerilor, contribuind, pe de o parte, la formarea unei culturi comune pentru 

toţi elevii şi determinând, pe de altă parte, trasee individuale de învăţare 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de evaluare 

Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi 

practice în vederea participării cu succes la examenele 

de bacalaureat pentru absolvenţi şi încheierea în bune 

condiţii a situaţiei la învăţătură 

Promovarea examenelor Permanent Cadre didactice Monitorizări 

Preîntâmpinarea şi izolarea conflictelor interpersonale 

prin analizarea faptelor şi consiliere 

Note explicative Cereri 

Analize psihologice, sociologice 

Atunci când este 

cazul 

Directori Comisia 

de disciplină 

Psiholog 

Raport Comisia 

de disciplină în 

CA 

Cunoaşterea comportamentului personalului unităţii, 

analizarea şi sancţionarea eventualelor abateri de la 

disciplina muncii 

Teste Chestionare Referate Conform 

programul ui 

psihologul ui 

Comisia de 

disciplină 

Raport Comisia 

de disciplină în 

CA 
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Prioritatea strategică 4: Asigurarea unui management performant (pentru şcoală, pe comisii şi compartimente) 

Obiectivul 4.1. Derularea unui învățământ de calitate prin organizarea tuturor compartimentelor şi elaborarea de proceduri specifice pentru 

eficientizarea activităților, respectând reglementările legale în vigoare. 

ŢINTE - 4.1.1. Eficientizarea activităților tuturor compartimentelor 

 În contextul prevederilor Legii descentralizării creşte responsabilitatea directorului ca manager, a fiecărui şef de comisie 

metodică, de compartiment al unităţii şcolare. Alinierea la UE impune un management profesional cu cerinţe şi standarde noi. 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 

Formare pentru directori Participarea la consfătuirile cu directorii 

Dezvoltare profesională 

Conform 

calendarelor 

Directori Adeverinţe, 

Certificate de 

absolvire 

Formare pentru şefii comisiilor metodice, metodiştii 

ISJ, mentorii 

Parcurgerea cursurilor oferite de Casa 

Corpului Didactic 

Participarea la cercurile metodice judeţene 

Dezvoltare profesională 

Conform 

calendarelor 

Director  

Director adj.. Şefii 

CM Mentorii 

Adeverinţe de 

formare 

Participarea cadrelor didactice la programe de formare Participare la programe de formare 

POSDRU pentru specialitate  

Parcurgerea cursurilor oferite de Casa 

Corpului Didactic 

Conform 

calendarelor 

Director  

Director adj.  

Responsabili CM 

Adeverinţe de 

formare 

Organizarea activităţii în şcoală pentru a răspunde 

cerinţelor 

Organizarea bazelor de date elevi Septembrie 2017 Secretariat Documente 

scolare 
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Prioritatea strategică 4: Asigurarea unui management performant (pentru şcoală, pe comisii şi compartimente) 

Obiectivul 4.2. Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor 

ŢINTE - 4.2.1. Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 

Descentralizarea în educaţie presupune redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii 

educaţionale specifice, de la nivel central. Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi 

resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de evaluare 

Revizuirea organigramei şcolii Îmbunătăţirea organigramei instituţiei în 

contextul menţionat 

Septembrie 2017 Directori Afişare 

Reorganizarea CA, a componenţei consiliului 

profesoral, catedrelor, a comisiei metodice a 

diriginţilor şi a celorlalte comisii ce trebuie că 

funcţioneze în baza regulamentelor şcolare în vigoare 

Completarea fişelor de atribuţii pentru 

personalul didactic ca urmare a 

reorganizării şi emitere de decizii conform 

prevederilor legale, completarea fişelor de 

atribuţii, emiterea deciziilor de numire în 

comisii, completarea anexelor la fisele de 

atribuţii şi comunicarea acestora 

Septembrie 2017 Directori  

Profesori stabiliţi 

în CA cu 

responsabilităţi 

Distribuirea 

fişelor 

întregului 

personal sub 

semnătură 

Înfiinţarea comisiei de monitorizare a activităţii de 

instruire practică 

Completarea fişelor de atribuţii şi emitere 

de Decizii conform prevederilor legale, 

Completarea fişelor de atribuţii, 

Completarea anexelor la fişele de atribuţii şi 

comunicarea acestora 

Septembrie 2017 Directori  

Profesori stabiliţi 

în CA cu 

responsabilităţi 

Distribuirea 

fişelor 

întregului 

personal sub 

semnătură 

Acordul de parteneriat pentru educaţie Semnarea de părinţi / tutori în cadrul 

şedinţelor cu părinţii 

Octombrie 2017 Diriginţii 

secretariat 

Înregistrarea 

acordurilor 

Revizuirea comisiei de protecţia muncii şi ISU, 

elaborarea programului de activitate a comisiei , 

instruirea şi semnarea fişelor de întreg personalul 

unităţii şi de către elevi 

Programul de activităţi ISU Fişe de 

instructaj 

Sem. I Dir.adj.  

 

Realizarea 

activităţii 

Şedinţele Consiliului Profesoral cu temă se vor 

desfăşura conform graficului 

Referat, discuţii Sem. I Sem. II Directorii. 

Consilier şcolar 

Realizarea 

activităţii 
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Elaborarea programului de activităţi extraşcolare, 

întocmirea tematicii orelor de dirigenţie 

Program de activităţi Planificarea orelor de 

dirigenţie 

Octombrie 2017 Consilier 

educativ 

Diriginţi 

Conform 

graficului de 

sedinte 

Elaborarea programului de activităţi al psihologului Program de activitate şi în cooperare cu 

CJAP şi ISJ 

Octombrie 2017 Director Psiholog Fişa de evaluare 

a activităţii 

Elaborarea programului de Parteneriat cu agenţii 

economici în vederea desfăşurării practicii comasate la 

clasele de liceu 

Convenţii de Parteneriat Conform 

graficului 

de 

practică 

Dir. adj.  

 

Informare CA 

Întocmirea de fiecare cadru didactic şi maistru 

instructor a proiectelor calendaristice anuale şi 

semestriale, după analizarea în cadrul catedrelor a 

programelor elaborate de MECTS 

Proiecte / Planificări Octombrie 2017 Directorii 

Responsabili CM 

Toate cadrele 

didactice 

Conform GMC 

Efectuarea examenului medical obligatoriu a 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

conform prevederilor legale 

Rezultatele examenului medical Octombrie 2017 Toate cadrele Conform GMC 

Efectuarea triajului medical al elevilor de către 

personalul dispensarului medical 

Rezultatele examenului medical Conform 

graficului 

Secretariat 

Diriginţi/Cab. 

Informare CA 

Completarea cataloagelor şcolare  Octombrie 2017 Diriginţii Conform GMC 

Serviciul pe şcoală de către toţi profesorii şi maiştrii 

instructori se va efectua conform graficului şi 

instrucţiunile privind efectuarea serviciului 

Grafic de serviciu Conform 

graficului 

Directorii Afişare 

Constituirea claselor de început (IX liceu/ profesională 

, XI liceu) având ca bază prima limbă modernă studiată 

în gimnaziu şi media de admitere şi de departajare 

Tabele admitere  

Fişa de înscriere  

Fişa de opţiuni 

Liste cu limba modernă şi mediile de 

admitere 

Conf. Calendar 

ului de 

admitere şi 

normelor MEN 

Directorii 

Comisiile de 

admitere şi de 

examene 

Afişare 

Distribuire 

diriginţi în 

vederea 

întocmirii 

documentelor 

şcolare 

Stabilirea profesorilor diriginţi pe clase cu respectarea 

principiului continuităţii la clasă 

Structura claselor an şcolar Normare an 

şcolar 

Septembrie 2017 Director Afişare 
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Alegerea de către profesorii şcolii a variantelor de 

manuale pentru elevii claselor a IX-a, X-a, Xl-a şi XII-

a 

Lista manualelor aprobate pt. clasele IX şi 

X liceu 

Lista manualelor aprobate pt. clasele XI şi 

XII liceu 

Septembrie 2017 Directori 

Responsabili 

CM 

Cadre didactice 

Informare CA 

Repartizarea sălilor de clasă şi preluarea acestora de 

către diriginţi, a cabinetelor si laboratoarelor de 

instruire practică, pe bază de proces- verbal 

Grafice de repartizare Grafice de utilizare a 

laboratoarelor Procese verbale de primire de 

către diriginţi a inventarelor claselor 

Septembrie 2017 Directori 

Administrator 

Procese verbale 

de predare / 

primire a 

gestiunii 

Întocmirea de referate privind dotarea bazei didactico-

materiale şi procurarea celor necesare în limita 

fondurilor existente 

Liste de materiale  

Bonuri de comandă 

Permanent Directori 

Responsabili CM 

Cadre didactice 

Analiza în CA 

Atragerea de fonduri financiare prin autofinanţare şi 

sponsorizări şi dirijarea lor în funcţie de priorităţi 

Contracte de sponsorizare Permanent Directori 

Responsabili CM 

Cadre 

didactice 

Analiza în CA 

Efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii 

tuturor autorizaţiilor necesare funcţionării 

Autorizaţii Conf. Datei de 

valabilitate 

Directori 

Administrator 

Informare CA 

Reorganizarea Consiliului Reprezentativ al părinţilor 

Numirea reprezentanţilor părinţilor în CA ' ' 

Stabilirea componentei Consiliului 

Reprezentativ al părinţilor 

Numirea a 3 reprezentanţi ai părinţilor în 

CA 

Octombrie 2017 Directori 

Reprezentanţi 

ONG 

Informare CA 

Adresa oficială 

 

Prioritatea strategică 4: Asigurarea unui management performant (pentru şcoală, pe comisii şi compartimente) 

Obiectivul 4.3. Programarea şi consilierea managerială 

ŢINTE – 4.3.1. Organizarea, coordonare eficientă şi monitorizarea activității comisiilor şi compartimentelor 

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de 

evaluare 

Programarea activităţii de monitorizare se face 

conform graficului de monitorizare şi control 

Grafic de monitorizare Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Aprobare CA 

Afişare 
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Elaborarea tematicii şi graficului de acţiuni pentru CA Tematica şi graficul Sem.I Sem.II Director Aprobare CA 

Afişare 

Pentru verificarea modului de parcurgere a 

programelor şi realizarea evaluării ritmice şi continue, 

conducerea şcolii împreună cu şefii CM va efectua 

monitorizări tematice 

Grafic de monitorizare Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Aprobare CA 

Afişare 

Verificarea documentelor şcolare, a corectitudinii 

întocmirii / completării acestora 

Grafic de monitorizare Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Aprobare CA 

Afişare 

Prezentarea proiectelor calendaristice anuale şi 

semestriale de către toţi profesorii şi maiştrii 

instructori, pentru a fi vizate de şefii de catedre şi 

conducere 

Portofoliul profesorului Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Informare CA 

Verificarea de către conducere a proiectelor de lecţii, în 

cazul cadrelor didactice fără definitivat 

Proiecte de lecţii vizate de responsabilul 

CM 

Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Informare CA 

Verificarea modului de desfăşurare a laboratorului 

tehnologic şi a pregătirii practice comasate, la baza de 

instruire practică, cabinete de specialitate şi în unităţi 

economice 

Graficul de monitorizare şi control Trasee 

de verificare a realizării instruirii practice 

Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Informare CA 

Participarea tuturor profesorilor şi maiştrilor instructori 

la consfătuiri, cercurile pedagogice organizate la 

nivelul localităţii şi la alte activităţi organizate pe linie 

metodică, verificarea prezenţei de către conducere 

Participarea tuturor profesorilor Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Informare CA 

îndrumarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul 

compartimentelor auxiliare: secretariat, contabilitate, 

administrativ 

Grafic de monitorizare Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Aprobare CA 

Afişare 

Verificarea modului de utilizare a bazei materiale a 

şcolii 

Grafic de monitorizare Sem.I Sem.II Directori Resp. 

comisii 

Aprobare CA 

Afişare 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Prioritatea strategică 5: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 

Obiectivul 5.1: Dezvoltarea competenţelor metodic şi de specialitate ale personalului didactic din unitate 

ŢINTE - 5.1.1. Participarea cadrelor didactice în anul şcolar 2017-2018 la o formă de perfecţionare metodică sau de specialitate 

5.1.2.  Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin programe finanţate din fonduri U.E. 
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4.1.3. Aplicarea strategiilor de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare pentru atingerea competenţelor prevăzute în standardele 

educaţionale, respectiv S.P.P.-uri 

Plan operaţional 2017-2018 

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Reactualizarea bazei de date personal didactic 2017-

2018  

Baza de date actualizată, format electronic 

şi printat 

Octombrie 2017 Directorii Secretar 

şef 

Lista de personal 

Monitorizarea activităţii de formare profesională 

pentru anul şcolar 2017-2018  

Tabel cursuri de formare parcurse de 

personalul didactic în anul şcolar 2017-

2018  

Octombrie 2017 Responsabil cu 

formarea 

profesională 

Lista cadrelor 

didactice 

Aplicarea în rândul cadrelor didactice a unor 

chestionare în vederea identificării nevoi de formare a 

acestora 

Modele de chestionare aplicate Octombrie 2017 Directorii Chestionare 

CCD Bacău 

Lista cadrelor  

Informarea personalului din şcoală cu privire la 

cursurile de formare organizate de instituţiile acreditate 

Existenţa materialelor informative în 

unitatea şcolară 

Permanent Directorii 

Responsabil cu 

formarea profesională 

Oferta CCD 

Bacău 

Oferta altor 

funizori  

Prelucrarea la nivelul fiecărei comisii metodice a 

Metodologiei de formare continuă în vigoare 

Procesele verbale existente la dosarul 

comisiilor metodice 

Noiembrie 2017 Responsabili 

comisii 

metodice 

Liste, Anunțuri 

Afişe I.S.J Bacău 

C.C.D.Bacău 

Universităţi 

Participarea activă la cercurile pedagogice a cadrelor 

didactice in conformitate cu programul stabilit de ISJ şi 

CCD 

Peste 90% prezenţă la cercurile pedagogice 

numărul materialelor prezentate 

Grafic ISJ si 

CCD 

Directorii 

Responsabili  

comisii metodice 

Liste, Anunțuri 

Afişe I.S.J Bacău 

C.C.D.Bacău 

Universităţi 

Participarea la programe de formare continuă care să 

vizeze dezvoltarea competenţelor metodice şi 

adaptarea la cerinţele reformei din învăţământ 

Toi profesorii vor participa la o activitate de 

formare profesională, 

permanent Directorii 

Responsabili 

 comisii metodice 

Liste, Anunțuri 

Afişe I.S.J Bacău 

C.C.D.Bacău 

Universităţi 

Colaborarea cu şcolile din reţea în vederea organizării 

de întâlniri metodice, schimburi de experienţă între 

cadrele didactice 

Numărul de activităţi la care participă 

cadrele didactice consemnate la secretariatul 

şcolii 

permanent Directori 

Secretarul şef 

Şcoli din reţea 

Organigrama 

cercurillor 
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Formarea profesională prin sistemul de definitivare şi 

obţinere a gradelor didactice, înscriere la masterate sau 

cursuri postuniversitare 

 Iunie 2018 Directori ISJ Bacău 

Comp 

perfecționare 

Universități 
CCD Bacău 

Punerea în valoare a potenţialului de creaţie al cadrelor 

didactice prin publicarea în revistele judeţene ale ISJ şi 

CCD a contribuţiilor ştiinţifice, psiho- pedagogice şi 

metodice 

Articole şi cărţi publicate în anii şcolari 

2013-2014, 2014-2015, 2017-2018  

Iulie 2018 Directori ISJ Bacău 

Universități 
CCD Bacău 

Participarea activă a cadrelor didactice la programe de 

perfecţionare/formare continua finanţate de U.E; 

mobilitati individuale, job shadowing, etc, sesiuni de 

comunicari, simpozioane finantate UE sau cu finantare 

proprie 

Formularul de aplicaţie pentru cel puţin 1 

cadru didactic 

Septembrie 

2017-Iunie 2018 

Directori 

Coordonator 

proiecte 

ISJ Bacău 

Comp 

perfecționare 

Universități 
CCD Bacău 

Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice si 

a elevilor scolii prin activitati in cadrul unor 

parteneriate bilaterale/multilaterale internationale, 

altele decat cele care se deruleaza in anul scolar 2017-

2018 , in concordanta cu nevoile institutiei 

Analiza nevoilor Formularele de aplicatie Septembrie 

2017-Iunie 2018 

Directori 

Coordonator 

proiecte 

Oferta 

CCD Bacău 

 ISJ Bacău  

Informarea cadrelor didactice cu privire la sesiunile 

ştiinţifice organizate cu diverse prilejuri (1 Decembrie, 

24 Ianuarie, zilele educaţiei, etc.) de către ISJ, CCD, 

MENC, Universităţi, în vederea participării active a 

acestora. 

Cel puţin 2 cadre didactice din fiecare 

comisie metodice 

Conform 

graficelor 

Directori 

 Secretarul şef  

Res. formare 

profesională 

Oferta 

CCD Bacău 

 ISJ Bacău 

Întocmirea şi aplicarea de chestionare pentru 

identificarea stilurilor individuale de învăţare ale 

elevilor 

Tabele stiluri individuale de învăţare 

existente în toate cataloagele 

Octombrie 2017 Diriginţii învăţătorii Chestionare 

Organizarea la nivel de comisii metodice a unor 

activităţi demonstrative cu tematica - Strategii de 

predare - învăţare centrate pe elev 

Proiectele didactice pentru activităţile 

desfăşurate existente în dosarul comisiei 

metodice(min. 2 activităţi demonstrativ) 

Permanent Responsabil 

comisii 

metodice 

Procese-verbale 

Liste 

Dosarul comisiilor 

Elaborarea la nivelul fiecărei comisii metodice a unor 

materiale didactice specifice învăţării centrate pe elev 

şi implementarea acestora în activitatea didactică de 

către toi membri comisiei. 

Existenţa la nivelul fiecărei comisii 

metodice a materialelor didactice elaborate 

Permanent Responsabili 

comisii 

metodice 

Rapoarte 

Anunțuri 

Procese-verbale 
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Prioritatea strategică 6. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 

Obiectivul 6.1. îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare din unitatea noastră în vederea desfăşurării activităţii didactice în conformitate cu cerinţele 

prevăzute în standardele educaţionale şi SPP-uri 

ŢINTE 6.1.1.Modernizarea şi menţinerea în stare de bună funcţionare a infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de 

utilităţi) 

6.1.2. Creşterea gradului de siguranţă în unitatea şcolară 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Amenajarea atelierelor de industrie alimentară şi de 

gastronomie 

1 atelier de industrie alimentară şi 1 atelier 

de gastronomie 

Septembrie 

2017 

Director 

Adm.financiar 

Adm.patrimoniu 

Recepția 

lucrărilor 

Verificarea de camere de supraveghere video, pe 

holurile corpului de clădire B 

Mentenanţa camerelor de supraveghere 

montate pe culoare corp de clădire B 

Septembrie 

2017 

Director 

Adm.financiar 

Adm.patrimoniu 

Recepția 

lucrărilor 

Preluarea pe bază de proces verbal de către diriginţi/ 

învăţători a sălilor de curs 

Procesele verbale de preluare semnate de 

către diriginţi 

Septembrie 

2017 

Adm.patrimoniu Procese-verbale 

de predare-

primire 

Organizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice 

şi a elevilor 

Existenţa planificării serviciului pe şcoală Permanent Director, director 

adjunct  

Grafice 

Monitorizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice 

şi a elevilor 

 
Permanent Director Director 

adjunct 

Liste de 

evidență 

Monitorizarea permanentă a stării de funcţionare a 

infrastructurii unităţii şcolare în vederea remedierii 

eventualelor deteriorări ale bazei materiale. 

Registru de înregistrare a deteriorărilor 

bazei materiale 

Permanent Adm.patrimoniu Procese-verbale  

 

Implicarea întregului personal al unităţii şi a elevilor 

pentru menţinerea în stare de bună funcţionare a bazei 

materiale existente 

Reducerea numărului de cazuri de 

deteriorare a bazei materiale de către elevi 

Permanent Directorii Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Mentinerea în stare de bună funcţionare a 

laboratoarelor de informatică si a laboratoarelor 

existente 

Reducerea numărului de cazuri de 

deteriorare a calculatoarelor si a 

materialului didactic de către elevi 

Permanent Adm.financiar 

Analist 

programator 

Rapoarte 

Profesori 

fizica/chimie 
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Monitorizarea activităţii de pază a personalului 

nedidactic 

 
Permanent Director  

Adm.patrimoniu 

Grafice de 

prezență 

Implementarea şi aplicarea Planului local comun de 

actiune privind creşterea gradului de siguranţă în cadrul 

unităţii şi prevenirea delicvenţei juvenile 

Planul local comun de acţiune privind 

creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi 

personalului şi prevenirea delicvenţei 

juvenile 

Permanent Director 

 Director adjunct 

Procese-verbale 

Primăria, 

Poliţia 

Municipiului 

Bacău 

Montarea unui sistem de alaramare şi supraveghere 

video la şcoala Ion Luca 

Lucrarea finalizată în termen Octombrie 2017 Director 

Adm.financiar 

Adm.patrimoniu 

Consiliul Local 

Mentinerea in stare buna si modernizarea laboratorului 

Firma de Exercitiu (Proiect POSDRU C.I.S.) 

Sala amenajată Octombrie 2017 Director adjunct  

Echipa de proiect 
Afişe, Bennere 

Pliante, Oferta 

educațională 

Mentinerea in stare buna si definitivarea lucrarilor de 

amenajare a etajului I 

Hol Septembrie - 

Octombrie 2017 

Director adjunct 

 Echipa de proiect 
Afişe, Bennere 

Pliante, Oferta 

educațională 

Reamenajarea expozitiei de prezentare a specificului 

unitatii scolare. Reactualizarea materialelor de 

prezentare. 

Expozitie reamenajata Octombrie – 

2017 

 Februarie 2018 

Director adjunct  

Cadre didactice 

discipline 

tehnice/maistri 

instructori 

Afişe, Bennere 

Pliante, Oferta 

educațională 

Amenajarea expozitiei de prezentare a rezultatelor si 

produselor finale prin proiectul cultural finanţat de 

Consiliul Judeţean Bacău 

Expozitie realizata Septembrie - 

Decembrie 

2018 

Director adjunct 

 Responsabil 

proiecte  

Afişe, Bennere 

Pliante, Oferta 

educațională 

Profesori 

implicati in 

proiecte 

Reabilitarea sistemului de apă (cămin, cantină, 

laboratoare) 

Executarea lucrării în proporţie de 50% Mai 2018 Director 

Adm.financiar 

Adm.patrimoniu 

Consiliul Local 
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Reabilitarea unor spaţii destinate activităţilor didactice 

(săli de clasă, ateliere, sală de sport). 

Numărul de spaţii reabilitate până la 

finalizarea anului şcolar 2017-2018  

Iunie- 

septembrie 

2018 

Director 

Adm.financiar 

Adm.patrimoniu 

Consiliul local 

Completarea fondului de carte prin donaţii sau prin 

fonduri extrabugetare 

 
Permanent Director 

Bibliotecar 

ONG-uri 

Lucrari de intretinere si modernizare a parcului de 

recreere in curtea scolii, intretinere zona verde din 

incinta scolii 

Replantat pomi  

Vopsire banci  

Plantat flori 

Septembrie 

2017 

Directorii 

Administrator de 

patrimoniu 

Dirigintii claselor 

implicate 

Directorii 

Dirigintii Elevi-

parinti 

Personalul 

administrativ 

 

Prioritatea strategică 7: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională 

Obiectivul 7.1. îmbunătăţirea mecanismelor pentru  facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

ŢINTE- 7.1.1. Diversificarea serviciilor de orientare şi consiliere 

7.1.2. îmbunătăţirea inserţiei socio - profesionale a absolvenţilor printr-o mai bună orientarea în carieră 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Participarea elevilor din clasele terminale la Târgul de 

Joburi, Târgurile firmelor de exerciţiu, Bursa 

locurilor de muncă etc. 

Vizitarea târgului de cel puţin 50% din 

elevii claselor terminale 

Conform 

calendarului 

organizatorului 

Consilier educativ 

Diriginţii claselor 

teminale de liceu 

Table de 

prezență 

Proiectarea şi implementarea unui calendar 

obligatoriu pentru activităţile de informare şi 

consiliere pentru: Absolvenţii clasei a VIII-a, 

Absolventii claselor a X-a, a XII-a liceu tehnologic 

(alternative de angaj are şi/sau continuare 

studii).Absolventii claselor a IX-a (continuare studii 

in clasa a X-a zi liceu tehnologic sau posibilitatea 

inscrierii la scoala profesionala) 

Calendar de activităţi Decembrie 2017 Director adjunct 

Diriginţii 
Liste de prezență 
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Vizite de studiu la agenţii economici de profil de pe 

raza judeţului Bacău, cu elevi. 

Minim 6 vizite de studiu/clasă permanent Responsabili comisii 

metodice de 

specialitate 

Responsabilul 

comisiei diriginţilor 

Manager de proiect 

CIS 

Diriginţi Elevi 

Agenţi 

economici 

Popularizarea ofertei educaţionale a universităţilor în 

rândul elevilor claselor a XI-a, XII-a 

Creşterea 5% de absolvenţi care continuă 

studiile în Învăţământul superior 

permanent Director Director 

adjunct Consilier 

educativ 

Lista cu 

Universităţi 

Diriginţii 

claselor a XI-a, 

a XII-a 

Elevii claselor a 

XI-a, a XII-a 

Elaborarea în colaborare cu agenţii economici a unor 

materiale care să vină în sprijinul orientării şi consilieri 

profesionale a elevilor 

Existenţa materialelor de prezentare a 

unităţilor economice de profil şi a 

calificărilor aferente 

Martie 2018 Director Director 

adjunct 

Lista cu Agenţii 

economici 

Rapoatele 

Responsabili 

comisii metodice 

de specialtate 

Proiectarea unui grafic de activităţi pentru atragerea 

unui număr mai mare de elevi de clasa a VIII-a, în 

special din mediu rural, în clasa a IX-a: afişe şi broşuri 

pentru fiecare şcoală generală, participarea cadrelor 

didactice la şedinţele cu părinţii organizate de şcolile 

generale, organizarea Zilei Portilor Deschise etc. 

Graficul de activităţi Numarul optiunilor 

elevilor 

Martie 2018 Director adjunct 

Consilier educativ 

Bibliotecar 

Şcolile generale 

din zona Bacău 

Cadrele didactice 

din şcoală 

Proiectarea unui grafic de activitati atractive si in 

concordanta cu prioritatile si nevoile scolii, pentru 

atragerea unui număr mai mare de elevi de la gradinite 

la clasa pregatitoare 

Graficul de activitati  

Numarul optiunilor parintilor 

Martie 2018 Director adjunct 

Bibliotecar 

Responsabil comisie 

metodică învăţători 

Liste cu 

Gradinitele din 

zona Bacău 

Cadrele didactice 

din şcoală - 

invatamant 

primar-gimnazial 

 

Prioritatea strategică 8: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social de la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 
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Obiectivul 8.1. Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat în vederea asistării deciziei şi furnizarea unor servicii 

de calitate la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 

ŢINTE - 8.1.2. Dezvoltarea de reţele funcţionale de colaborare sistematică cu partenerii sociali 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Participarea activă a reprezentantilor comunitatii locale 

la activitatea decizională a şcolii - în Consiliul de 

administraţie, conform OMEN 4619/2014, în CEAC 

Decizia Consiliului de administraţie şi 

CEAC. 

Prezenţa la şedinţele Consiliului de 

Administraţie şi CEAC Registrul de 

procese verbale Consiliul de 

Administraţie 

Octombrie 2017 Director  

Secretar şef 

Decizia de numire 

a reprezentanților 

CA 

Implicarea partenerilor sociali în activitatea 

extracurriculară şi extraşcolară a unităţii. 

Numărul de convenii/parteneriate de 

colaborare cu instituii şi ONG-uri ale 

comunităţii locale Procese verbale de la 

activităţile desfăşurate 

permanent Directorii Parteneriate şi 
protocoale 

Încheierea cu agenţii economici de profil de pe raza 

Municipiului Bacău a convenţiei cadru pentru efectuarea 

stagiului de pregătire practica pentru clasa a IX-a şcoală 

profesională 

Includerea tuturor elevilor de la şcoală 

profesională în efectuarea stagiului de 

pregătire practică la agenţii economici 

Septembrie 

2017 

Aprilie -iulie 

2018 

Comisia de 

organizare şi 

monitorizare a 

inv.profesional 

Lista contractelor 

Colaborarea cu agenţii economici în elaborarea CDL- 

urilor la clasele a IX-a şi a X-a şi respectiv la calasa a IX-

a scoală profesională 

Programe CDL clasele a IX-a şi a Xa 

liceu zi şi a IX-a şcoală profesională 

Septembrie  

2017 

Comisia pentru 

curriculum 

Avizarea  

\Listele avizate 

Participarea partenerilor sociali în cadrul comisiilor 

pentru examenele de certificare a competenţelor 

profesionale 

Decizii comisie examene care să 

cuprindă cel putin un partener social 

Iunie, august 2018 

 

Director Deciziile 

elaborate 

Colaborarea cu agentii economici parteneri (SC PASAJ 

S.R.L., SC FORNAN SRL, SC DORU PELETT SRL, 

SC VAMONA COM SRL, SC WOBINS SRL, SC 

DEDEMAN AUTOMOBILE SRL, SC SKODA SRL, 

etc.) în vederea stabilirii conditiilor in care se va 

Acord de parteneriat  

Contracte standard de pregatire practica 

Anexa pedagogica 

Declaratii angajament elev/parinte 

Intocmirea 

documentatiei 

Octombrie 2017 

Colaborare 

permanent 

Directorii Profesorii 

de specialitate/ 

maistri instructori 

ISJ Bacău 

Agenţi economici 
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desfasura stagiul de pregatire practica al elevilor din 

clasa a IX-a, scoala profesionala de 3 ani, si a intocmirii 

documentatiei aferente 

Continuarea activitatilor de diseminare si valorizare a 

rezultatelor obtinute in urma derularii activitatilor 

proiectelor europene din cadrul Proietului Consiliere. 

Inovare. Simulare – pentru un acces real pe piaţa 

muncii  

Rezultatele evaluării proiectului 

Activitati de diseminare si valorizare 

Cresterea motivatiei cadrelor didactice, 

a elevilor pentru a participa la astfel de 

activitati Sustinerea acestor activitati de 

parinti 

Octombrie 2017  

Ianuarie 2018 

Aprilie 2018 

August 2018 

Echipele de proiect Procese verbale 

Realizarea 

activităților de 

diseminare 

Continuarea activitatilor de informare, realizare a 

produselor finale, diseminare si valorizare a 

rezultatelor obtinute in urma activitatilor din cadrul 

parteneriatelor multilaterale care se deruleaza in scoala 

pe perioada 2017-2018 (VisConti) 

Rezultatele intermediare ale 

proiectului; 

Raport intermediar 

Activitati de diseminare si valorizare 

Produsele intermediare 

Permanent Director adjunct 

Coordonator 

proiecte 

Procese verbale 

Realizarea 

activităților de 

diseminare 

Consfătuiri 

Participarea activă a cadrelor didactice şi a elevilor la 

activităţi cuprinse în programe/proiecte lansate de 

diferite organizaţii ale comunităţii locale 

Implicare şcolii în minim 2 proiecte de 

parteneriat 

Permanent Director adjunct 

Consiliere 

educativ 

Proiectele 

aprobate 

Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat cu scoli din 

tară în vederea popularizării şcolii 

Realizarea minimum 2 proiecte Permanent Director adjunct 

Responsabil proiecte 

europene 

Proiectele 

aprobate 

Aplicarea si participarea activă a cadrelor didactice la 

programe de perfecţionare/mobilitati individuale de 

formare continua, activitati de job shadowing. 

Formularul de aplicaţie pentru cel puţin 

1 cadru didactic 

Septembrie 2017-

Iunie 2018 

Director adjunct 

Responsabil proiecte 

europene 

Formulare de 

aplicare  

Accesarea aplicatiilor corespunzatoare termenelor 

stabilite pentru propuneri de parteneriate scolare pentru 

invatare care sa se deruleze inncepand cu anul scolar 

2017-2018 , finantate de UE. 

Formularul de aplicaţie pentru cel puţin 

1 parteneriat scolar de invatare 

Februarie 2018 Director adjunct 

Responsabil proiecte 

europene 

Formulare de 

aplicare 

Oportunitati de participare a cadrelor didactice la 

Simpozioane, Sesiuni de comunicari stiintifice 

internationale, finantate de UE sau cu finantare proprie,  

Formularul de aplicaţie pentru cel puţin 

1 cadru didactic 

Septembrie 

2017-August 

2018 

Director adjunct 

Responsabil proiecte 

europene 

Formulare de 

aplicare 

Programarea unor activitati specifice, la nivel UE, care 

sa contribuie la creşterea prestigiului unitatii scolare 

Programul orientativ de activitati 

Numarul partenerilor straini 

Permanent Director adjunct 

Responsabil proiecte 

europene 

Formulare de 

aplicare 

Lista partenerilor 
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Implicarea cadrelor didactice si a elevilor scolii in 

activitati de cooperare europeana/activitatile din cadrul 

proiectelor /programelor comunitare : 

a) derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, 

ale Parlamentului European şi alte altor instituţii 

europene.  

b) derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, 

universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii 

europene, asociaţii profesionale europene, ONG-uri cu 

scop educaţional/de formare profesională care 

activează la nivel european etc.; 

c) finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este 

aplicant sau partener; 

Formulare de inseriere si realizarea 

aplicatiilor 

Numarul cadrelor didactice implicate 

Numarul aplicatiilor realizate 

Septembrie 2017 

Septembrie 2018 

Director adjunct 

Responsabil proiecte 

europene 

Listele cadrelor 

didactice 

implicate 

Organizaţii ale 

comunităţii locale 

Prioritatea strategică 9 Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 9.1. Facilitarea accesului la educaţie, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în cadrul Colegiului Tehnic "Dumitru Mangeron" 

Bacău 

ŢINTE - 9.1.1. Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantajate  

9.1.2. Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Prezentarea ofertei educaţionale absolvenţilor clasei a 

VIII-a din şcolile generale din municipiu şi zone 

limitrofe 

Realizarea integrală a planului de 

şcolarizare propus pentru anul şcolar 

2017-2018 

Februarie - Mai 

2018 

 

Directorii Pliante 

Oferta 

Procese-verbale 

Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu (transport, 

burse etc.) 

Decontarea integrală a cheltuielilor cu 

transportul 

permanent Adm. Financiar 

Secretar şef 

State de plată 

Programe de sprijin pentru elevii care doresc să-şi 

continue studiile şi respectiv pentru cei care îşi schimbă 

domeniul/ traseul de pregătire, programe de recuperare 

şi pregătire a elevilor pentru examenele de diferenţă 

Reducerea abandonului şcolar sub 2% şi 

reducerea ratei de părăsire timpurie a 

sistemului de educaţie sub 10% 

permanent Directorii Certificate de 

orientare 

profesională 

Certificate CES 
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Identificarea şi integrarea elevilor cu cerinţe educative 

speciale (adaptare curriculară) 

Existenţa bazei de date elevi cu CES şi a 

cerificatelor de adaptare curriculară şi 

consemnarea în cataloage 

Permanent Director  

Secretar şef 

Programe 

adaptate 

cerințelor 

speciale 

Elaborarea de programe adaptate pentru elevii cu CES 

identificaţi la nivelul unităţii 

Programe adaptate la toate disciplinele Permanent Comisie curriculum Programe adaptate 

cerințelor speciale 

Stabilirea strategiilor de recrutare a elevilor în clasa 

pregatitoare (recensământul copiilor preşcolari) şi in 

clasa a V-a în vederea realizării planului de şcolarizare 

Realizarea unei clase pregatitoare, 1 clasa 

a V-a pentru anul şcolar 2017-2018  

Decembrie 2017 

Iunie 2018 

Director adjunct 

Secretar 

Responsabil 

comisie metodică 

învăţători 

Procese verbale 

Lista elevilor 

Popularizarea ofertei educaţionale la şcolile gimnaziale 

- şcoala structura, pentru realizarea planului de 

şcolarizare - atragerea elevilor din localitate la clasa 

pregătitoare si la celelalte clase existente 

Atragerea majorităţii preşcolarilor din 

Grădiniţa Ion Luca şi Grădiniţa cu 

Program Prelungit Letea în clasa 

pregătitoare 

permanent Director Oferta de 

şcolarizare  

Inregistrarea datelor din statisticile existente la 

secretariat privind elevii rromi, urmărirea continua a 

progresului şcolar al acestora 

Existenţa tabelelor cu elevii rromi Permanent Secretar  Statistici 

Colaborarea cu CJRAE Bacău şi DGPC Bacău pentru 

oferirea de asistenţă specializată, consiliere şi sprijin 

familiilor elevilor cu risc de abandon timpuriu (din 

medii sociale sau etnice defavorizate, familii 

monoparentale) 

Reducerea abandonului şcolar în special 

la elevii cuprinşi în învăţământul 

obligatoriu 

permanent Director adjunct 

Psihologul şcolii 
Anunțuri 

Comunicări 

Liste  

Organizarea şi monitorizarea activităţilor din cadrul 

programului „Şcoală după Şcoală", conform orarului 

stabilit pentru anul şcolar 2017-2018 , atât la clasele din 

învăţământul primar cât şi la nivel gimnazial+liceal 

Procentul de promovabilitate la 

examenele naţionale, procentul de 

promovabilitate la sfârşit de semestru/an 

şcolar, rata abandonului şcolar  

Numărul cadrelor didactice implicate  

Numărul elevilor cuprinşi în program  

Rezultatele acestor elevi în urma 

participării la program în anul şcolar 

precedent (rezultatele elevilor la 

Septembrie 2017 

Permanent 

Directorii 

Cadrele 

didactice 

Grafice de 

pregătire 

suplimentară 

Liste cu elevii 

beneficiari 
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examenele naţionale, rata abandonului 

şcolar) 

 

Prioritatea strategică 9 Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 9.2. Şanse egale la educaţie A.D.S. 

ŢINTE - 9.2.1. Oferirea şansei la educație entru persoanele cu studii nefinalizate în cadrul programului A Doua Şansă (A.D.S.) 

 

Studiul are ca finalitate încheierea dezvoltării la toţi elevii a unui set specific de competenţe-cheie. Diferenţa specifică a setului de competenţe-

cheie dezvoltate este prezentă în principal în cunoşţinţele şi deprinderile/abilităţile care trebuie dobândite de elevi. În scopul dezvoltării acestor 

competenţe-cheie au fost selectate conţinuturi şi stabilite sarcini de învăţare care să răspundă simultan următoarelor cerinţe : să fie atractive, 

motivante şi accesibile pentru toţi elevii, să permită o abordare flexibilă astfel încât să fie posibilă atât educaţia remediată cât şi susţinerea 

performanţei şcolare de excepţie. 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Şanse egale pentru viaţă Reducerea abandonului şcolar, educaţie 

remedială 

Sem I Sem II Psihologul şcolar Realizarea cifrei 

de şcolarizare 

 

Stimularea participării la educaţie a copiilor şi tinerilor 

rromi 

Oferirea unei imagini corespunzătoare 

asupra cauzelor abandonului şcolar, 

elaborarea de programe pentru tineri şi 

copii rromi, analiza privind stimularea 

participării la educaţie 

Sem I Sem II Psihologul şcolar Orientarea 

profesională 

compatibilă cu 

abilităţile elevului 

Prioritatea 9 Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 9.3. Prevenirea şi reducerea comportamentului potenţial violent în cadrul Colegiului Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău 

ŢINTE - 9.3.1. Sporirea măsurilor de siguranţă privind accesul în unitatea şcolară 

9.3.2. Implicarea tuturor factorilor (personalul unităţii, elevi, părinţi) pentru prevenirea şi diminuarea actelor de violenţă de la nivelul unităţii 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 
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Stabilirea componenţei Comisiei pentru prevenirea si 

combaterea violentei in mediul şcolar şi a atribuţiilor 

care îi revin. 

Decizie Comisii permanente care 

funcţionează în şcoală Registru procese 

verbale Consiliul Profesoral 

Septembrie 2017 Directorii Consiliul 

Profesoral 

Consiliul de 

Administraţie 

Stabilirea regulilor de acces în incinta unităţii şcolare şi 

afişarea acestora la loc vizibil. 

Afiş cu regulile de acces la loc vizibil Septembrie 2017 Directorii Consiliul 

Profesoral 

Consiliul de 

Administraţie 

Actualizarea Regulamentului Intern de funcţionare a 

unităţii, avizarea acestuia în Consiliul Profesoral şi 

popularizarea acestuia pe site-ul şcolii; afisarea acestuia 

la loc vizibil, in cele doua corpuri de cladire, la intrarile 

elevilor. Prelucrarea acestuia la fiecare clasa. 

Actualizarea RI se va face in conformitate cu ROFUIP 

aflat in vigoare pentru anul scolar 2017-2018 . 

Regulamentul Intern; site -ul şcolii Octombrie 2017 Directorii 

Profesorii diriginti 

Consiliul 

Profesoral 

Consiliul de 

Administraţie 

Prelucrarea în Consiliul Profesoral a Legii 35/2007 

privind cresterea siguranţei în unităţile de învăţământ cu 

modificările si completarile aduse de Legea 29/2010, a 

Protocolului de colaborare privind prevenirea si 

combaterea delicventei juvenile in incinta si in zona 

adiacenta unitatilor de 

Registru procese verbale Consiliul 

Profesoral 

0ctombrie 2017 Directorii Consiliul 

Profesoral 

Reprezentanti ai 

parintilor 

Autoritati locale 

Prelucrarea în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor 

cu părinţii a Regulamentului Intern; semnarea proceselor 

verbale de către elevi şi părinţi 

Existenţa tuturor proceselor verbale cu 

semnături de luare la cunoştinţă 

Septembrie 2017 

Noiembrie 2017 

Responsabil comisie 

diriginţi 

Diriginţii/ 

învăţători 

Elevii 

Părinţii 

Elaborarea Planului de măsuri pentru asigurarea 

protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei elevilor şi 

personalului unităţii pentru anul şcolar 2017-2018 . 

Planului de măsuri pentru asigurarea 

protecţiei unităţii şcolare, a siguranţei 

elevilor şi personalului unităţii pentru 

anul şcolar 2017-2018  

Octombrie 2017 Directorii Comisia pentru 

prevenirea si 

combaterea 

violentei in 

mediul şcolar 

Monitorizarea intrării persoanelor străine în şcoală. Registre de înregistrare a persoanelor 

străine şi a elevilor care întârzie la oră 

Permanent Directorii 

 Profesorul de 

serviciu 

Cadrele didactice 

Personalul de pază 

Elevii 
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Monitorizarea absenteismului şcolar în vederea reducerii 

numărului de absenţe şi a abandonului şcolar 

Consemnarea absenţelor în cataloage 

Corespondenţa cu părinţii Formulare de 

prezenţă lunare 

Permanent Director adjunct 

Reprezentanţii 

comisiei 

pt.prevenirea şi 

combaterea 

violenţei în mediul 

şcolar 

Diriginţii/ 

învăţători părinţi 

Monitorizarea utilizării semnelor distinctive pentru elevi 

- uniforme şcolare (veste) pentru ciclu primar şi 

gimnazial, ecusoane pentru învăţământul liceal, 

profesional, seral şi postliceal 

Toi elevii poartă semnele distinctive 

stabilite 

Permanent Profesori de serviciu Cadre didactice  

Elevi 

Stabilirea planului de acţiune al Comisia pentru 

prevenirea si combaterea violentei in mediul şcolar, in 

vederea reducerii actelor de violenta in anul şcolar 2017-

2018  

Planul de actiune al comisiei Noiembrie 2017 Director adjunct 

Comisia pentru 

prevenirea si 

combaterea violentei 

in mediul şcolar 

Consiliul 

Profesoral 

Membrii comisiei 

Analizarea periodică în cadrul Comisiei de Disciplină a 

actelor de violenţă în care sunt implicați elevii 

Registru procese verbale Comisie de 

Disciplină 

permanent Director adjunct Consiliul 

Profesoral 

Colaborarea eficientă cu Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi pentru 

organizarea unor activităţi educative de prevenţie a 

violenţei în şcoală 

Situaţie cu activităţile desfăşurate permanent Director 

 Director adjunct 

Comisia pentru 

prevenirea si 

combaterea 

violentei in 

mediul şcolar 

Dirigi/învăţători 

Consiliul elevilor 

Organizarea periodică de întâlniri cu părinţii ai căror 

copii au probleme de comportament, în vederea 

discutării modalităţilor prin care se poate îmbunătăţii 

comportamentul acestora în cadrul şcolii dar şi în afara 

ei. 

întâlnire cu părinţii consemnate în caietul 

dirigintelui/ învăţătorului 

Permanent Diriginţi/învăţători 

Directori 

Părinţii Elevii 
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Consilierea individuală şi de grup pentru elevii care 

comit acte de indisciplină pe parcursul desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

Situaţia semestrială cu numărul de elevi 

consiliaţi 

permanent Psihologul şcolii Comisia de 

disciplină 

Diriginţi/ 

învăţători Elevii 

Popularizarea sistemului unic de Apel 112, pentru 

preluarea sesizărilor în cazuri de încălcare a normelor de 

conduită privitoare la siguranţa publică în unităţile de 

învăţământ 

 
permanent Directorii Diriginţi/învăţăto

ri Elevii 

Monitorizarea sistemului de supraveghere video şi a 

sistemului de alarmare şi pază din întreaga şcoala, în 

vederea remedierii la timp a eventualelor defecţiuni 

Sistemul de supraveghere video şi 

sistemul de alarmare şi pază în stare de 

bună funcţionare 

Permanent Adm. Patrimoniu Firmele cu care 

unitatea are 

încheiate 

contracte de 

prestări servicii 

 

Prioritatea strategică 10 Implicarea unității şcolare în acţiuni de cooperare - LOCAL 

Obiectivul 10.1. Stabilirea de parteneriate cu agenţi economici în vederea efectuării instruirii practice comasate 

ŢINTE – 10.1.1. Încheierea acordurilor de parteneriat cu agenții economici pentru calificările/specializările existente în oferta şcolară a unității 
10.1.2. Încheierea de acorduri de parteneriat cu reprezentanți ai comunității locale pentru derularea activităților extracurriculare în contextul 

descentralizării, a asigurării calităţii şi a alinierii la cerinţele Uniunii Europene, se impune intensificarea colaborării dintre şcoală şi 

comunitatea locală 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de evaluare 

Întocmirea Convenţiilor de Parteneriat cu agenţii 

economici în vederea desfăşurării practicii comasate la 

clasele de liceu 

Convenţii de Parteneriat Conform graficelor 

de activităţi şi 

finalităţi 

educaţionale 

Dir.Corlade Iulia 

Resp. practică 

Maiştri 

GMC 

Întocmirea în parteneriat cu agenţii economici a CDL-

ului 

Programe de CDL avizate de 

CDLPS 

oct 2017 Dir.adj.Amarinoaie 

E., Resp. Practică, 

Prof. de spec. 

GMC 
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Atragerea de sponsori, în vederea dotării bazei materiale, 

pentru desfăşurarea în condiţii optime a întregii activităţi 

Contracte de sponsorizare, încasarea 

sumelor 

Permanent Directori Aprobare CA 

Realizarea diverselor acţiuni vizând adecvarea ofertei 

manageriale a şcolii la specificul comunitar (întâlniri cu 

oameni de afaceri, reprezentanţi ai Primăriei, Poliţiei, 

etc.) 

Acţiuni vizând adecvarea ofertei 

manageriale a şcolii la specificul 

comunitar 

Conform 

necesarului de 

realizare a 

contractelor de 

cooperare 

Directori 

Consilier 

educativ 

Diriginţi 

Psiholog 

GMC 

 

Prioritatea strategică 10: Implicarea unității şcolare în acţiuni de cooperare – JUDEȚEAN/NATIONAL 

Obiectivul 10.2. Stabilirea de parteneriate cu alte scoli/ schimb de bune practici 

ŢINTE - 10.2.1. Încheierea acordurilor de parteneriat cu unități şcolare similare din județ/țară 

10.2.2. Încheierea de acorduri de parteneriat cu reprezentanți ai altor unități şcolare pentru derularea unor activități în cadrul 

simpozioanelor/concursurilor. 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil Mod de evaluare 

Realizarea schimbului de bune practici cu diferite şcolile 

din cadrul proiectului POSDRU 138141 " EduBac - 

educaţie europeană pentru un bacalaureat de succes" 

Schimb de bune practici, referate, 

concluzii 

Octombrie 2017 Directorii Rapoarte 

Realizarea de parteneriate cu cinci licee economice din 

ţară prin derularea proiectelor: proiect regional 

„Alimentația, încotro?”, „Desenarea CAD”, proiecte 

culturale derulate prin legea 350/2002 

Schimb de experienţă Februarie-mai 

2018 

Directorii Produse finale 

Desfăşurarea programului de educaţie 

economică/tehnică etc 

Participarea elevilor la J.A. Conform 

calendarului 

Directori Premii 

Continuarea derulării proiectelor de mediu Conştientizarea elevilor privind 

problemele de mediu 

Conform 

calendarului 

acţiunilor 

Informatician 

Codreanu Andreea 

Nr. şi calitatea 

acţiunilor ECO 

 

Prioritatea 10 Implicarea unității şcolare în acţiuni de cooperare – EUROPEAN 
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Obiectivul 10.3. Respectarea calendarelor şi depunerea candidaturilor în cadrul programelor de cooperare europeană pentru iniţierea de 

proiecte europene 

ŢINTE - 10.3.1. Încheierea acordurilor de parteneriat cu unități şcolare similare la nivel național 

Programele de cooperare europeană au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării 

limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele 

pedagogice şi tehnicile informaţionale. 

Plan operaţional 2017-2018  

Măsuri / acţiuni Rezultate măsurabile Termen Responsabil 
Mod de 

evaluare 

Proiecte pentru formarea personalului didactic prin burse 

de studiu/mobilităţi 

Realizare proiect Conform 

calendarului 
Directorii Informare CA 

Acţiuni în cadrul Programelor europene derularea 

proiectului ERASMUS +  

Învăţarea prin proiecte Conform 

calendarului 

Directori  

Echipa de proiect 

Informare CA 

Participarea la diferite seminarii judeţene, a căror teme 

vizează cooperarea internaţională 

Perfecţionări Permanent Responsabil 

cooperare  

Echipe de profesori 

şi elevi 

GMC 

Căutarea de parteneri pentru realizarea unor proiecte 

din comunitatea europeană 

Identificare parteneri Permanent Responsabil 

cooperare Echipe de 

profesori şi elevi 

GMC 

Promovarea unor activităţii de cooperare europeană, 

particularizate specificului şcolii prin 

Acţiuni de cooperare europeană, 

particularizate specificului şcolii 

Permanent Responsabil 

cooperare  

Echipe de profesori 

şi elevi 

GMC 

Consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin 

accesarea burselor individuale de studiu 

Promovarea conştiinţei 

interculturale şi a inovaţiei 

Permanent Şefii de catedră Dosare eligibile 
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Partea a IV-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

4.1. Consultarea  

Acţiuni  în vederea elaborării PAS:  

1.   Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 

2.  Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS;  

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin:  

 chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor 

economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; 

 discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; 

 interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate 

cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.  

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern; 

5.  Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, 

în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care 

şcoala are relaţii de parteneriat;  

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor, priorităţilor;  

8.    Elaborarea planurilor operaţionale.   

Surse de informaţii:  

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare);  

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, autoevaluări ale CEAC, rapoarte ale celorlalte 

compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă);  

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii;   

 Site-uri de prezentare a judeţului Bacău; 

 PRAI Nord-Est;  

 PLAI  Bacău 2017; 

 Date statistice - AJOFM Bacău; 

 Chestionare, discuţii, interviuri;  

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

4.2. Monitorizarea şi evaluarea  

Implementarea PAS - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.   

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:   

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;   

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, Consiliul 

elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;  

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie;  

 revizuire periodică şi corecţii.  
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4.3. Programul activităţii de  diseminare, monitorizare şi evaluare 

Nr. 

crt. 
Acţiunea Responsabili/Parteneri 

 

Termen 

 

1. Diseminare PAS prin:  

Consiliu profesoral  

Activităţi metodice la catedre   

Întâlniri cu Consiliul elevilor  

Întâlniri cu părinţii 

Echipa managerială 

Comisia PAS 

noiembrie - decembrie 

2017 

2. Monitorizarea periodică a  

implementării acţiunilor 

individuale 

Comisia PAS Ianuarie - Mai 2018 

3. Monitorizare externă (realizată de  

CLDPS sau alţi reprezentanţi 

desemnaţi de ISJ Bacău)  

Reprezentanţi ISJ 

Bacău/CLDPS  

Echipa managerială  

Conform planificării 

 

4. Monitorizare externă realizată de  

ISJ pe domeniul asigurării calităţii  

ISJ Bacău 

Echipa managerială  

Conform planificării 

 

5. Comunicarea acţiunilor corective în 

lumina rezultatelor obţinute 

Consiliul de administraţie Când este necesar 

6. Autoevaluarea progresului în 

atingerea ţintelor 

Personal angajat în unitatea  

şcolară  

Semestrial 

7. Analiza informaţiilor şi evaluarea 

privind progresul realizat în 

atingerea ţintelor 

Consiliul de administraţie Iulie 2018 

8. Prezentarea generală a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

Consiliul de administraţie Iulie 2018 
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ANEXA 3.1.  

 

Regiunea N-E 
Judeţul Bacău 
Unitatea IPT: C.T. „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

 

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT 

 

Total,  nivele de învăţământ, sexe, 

medii de rezidenţă 

Anul scolar  

2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
     

Total populaţie şcolară, din care: 1077 1142 1172      

     -pe sexe 
masculin 734 780 814      

                    feminin 343 362 358      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
612 730 698      

Total din alte 

localităţi 
465 412 474      

Total din urban 20 29 24      

Total din  rural 445 383 450      

Total în învăţământul preşcolar, din 

care: 
42 90 100      

    -pe sexe 
masculin 29 50 57      

                    feminin 13 40 43      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
42 90 100      

Total din alte 

localităţi 
- - -      

Total din urban - - -      

Total din  rural - - -      

Total în învăţământul primar, din care: 142 198 152      

    -pe sexe 
masculin 73 100 78      

                    feminin 69 98 74      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
142 198 152      

Total din alte 

localităţi 
-  -   -       

Total din urban -  -   -       

Total din  rural -  -   -       

Total în învăţământul gimnazial, din 

care: 
94 194 110      

    -pe sexe 
masculin 54 124 126      

                   feminin 40 70 48      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
142 191 110      

Total din alte 

localităţi 
- 3 -      

Total din urban - - -      

Total din  rural   3   -       

Total liceu tehnologic ruta directă, din 

care: 
492 239 212      
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    -pe sexe 
masculin 306 156 143      

feminin                                                        186 83 69      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
209 44 46      

Total din alte 

localităţi 
283 195 166      

Total din urban 17 28 24      

Total din  rural 266 167 142      

Total în cl. IX şi X înv. prof. 2 ani, din 

care: 
79 40 -      

    -pe sexe 
masculin 79 40 -      

                    feminin - - -      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
11 3 -      

Total din alte 

localităţi 
68 37 -      

Total din urban 1 - -      

Total din  rural 67 37 -      

Total în cl. IX şi X înv. prof. 3 ani, din 

care: 
92 206 320      

    -pe sexe 
masculin 92 194 297      

feminin                                                        - 12 23      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
9 29 40      

Total din alte 

localităţi 
83 177 280      

Total din urban - 1 -      

Total din  rural 83 176 280      

Total în clasa a XII a, XIII-a şi a XIV –

a ruta progresivă, din care: 
54 121 112       

    -pe sexe 
masculin 43 81 65      

feminin                                                        11 40 47      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
38 121 84      

Total din alte 

localităţi 
16 - 28      

Total din urban 2 - -      

Total din  rural 14 - 28      

Total în învăţământul postliceal şi de 

maiştri, din care: 
  

82 54 66      

    -pe sexe 
masculin 58 35 37      

feminin                                                        24 19 29      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
67 54 66      

Total din alte 

localităţi 
 15 - -      

Total din urban  - - -      

Total din  rural 15 - -      

Total în învăţământul primar ADS, din 

care: 
- - 20      
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    -pe sexe 
masculin - - 11      

feminin                                                        - - 9      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
- - 20      

Total din alte 

localităţi 
 - - -      

Total din urban  - - -      

Total din  rural - - -      

Total în învăţământul gimnazial ADS, 

din care:  
- - 66      

    -pe sexe 
masculin - - 37      

feminin                                                        - - 29      

  -după mediul 

de rezidenţă al 

elevilor  

din localitatea unde 

este situată şcoala 
- - 66      

Total din alte 

localităţi 
 - - -      

Total din urban  - - -      

Total din  rural - - -      

 

NOTĂ: Situaţia şcolarizării în unitatea IPT se va realiza pentru fiecare formă de învăţământ: zi, seral, frecvenţă redusă, 

în tabele separate.  
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ANEXA A3.3 

Judeţul  Bacău 

 

HARTA PARTENERIATULUI SOCIAL 

– anul şcolar 2017-2018 – 

 

Unitatea de 
învăţământ 

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" 

Localitate, 
adresa, tel, fax, 

e-mail 
str. Aeroportului, nr. 5, Bacău, 600324, România, Tel.: 0234/575358; fax: 0234/575365, website: http://dumitrumangeron.ro/,  e-mail: mangeron2002@yahoo.com 

Director - tel, e-
mail  

Corlade Ecaterina Iulia, tel: 0733944861; E-mail: iuliacorlade@yahoo.com 

Director adj - tel, 
mail  

Amarinoaie Elena, tel: 0751407312; E-mail: elenaamarinoaie@yahoo.com 

DOMENIUL  de 
formare 

profesională1)  

CLASA /  
AN DE 
STUDII 

INVATAMAN
T DE ZI 2)  

Calificarea3)  

Număr de 
elevi 

şcolarizaţ
i4)   

Denumirea completă   
a partenerului de practică cu 

care esteîncheiată convenţie de 
practică5)  

Nr. de 
elevi 

repartiza
ți în 

practică 
6) 

conform 
convenți

ilor cu 
agentul 
economi

c / 
instituția 
publică 
partener

ă 

Date de contact ale agentului  economic/instituția 
publică parteneră 

Observaţii 9) 

Adresă, tel, fax, e-mail, website 

Reprezentant 
legal/persoană 

de contact 
(Nume şi 
prenume) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MECANICĂ a IX- a   23 
Practica se desfăşoară în 
atelierele şi laboratoarele 

unităţii şcolare 
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a X- a   24 
Practica se desfăşoară în 
atelierele şi laboratoarele 

unităţii şcolare 
    

a XI- a 

Tehnician 
proiectant 

CAD+Tehnician 
transporturi 

12+12 

S.C. DEDEMAN S.A 12 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

ing. Ghilasă 
Adrian Facilitare 

tranziţie de la 
şcoală la piaţa 

muncii 
 S.C. SCANIA ROMÂNIA S.R.L. - 

Punct de lucru Bacău 
12 

com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/576887, email: 
ramona.galea@scania.ro 

Ing. Ţucu Iulius 

a XII- a 

Tehnician 
proiectant 

CAD+Tehnician 
transporturi 

7+9 

S.C. DEDEMAN S.A. 7 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

ing. Ghilasă 
Adrian Facilitare 

tranziţie de la 
şcoală la piaţa 

muncii S.C. SCANIA ROMÂNIA S.R.L.   
- Punct de lucru Bacău 

9 

com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/576887, email: 
ramona.galea@scania.ro 

Ing. Ţucu Iulius 

a IX-a P1, P2 
învăţământ 
profesional  

Mecanic auto 29+28 

S.C. DEDEMAN S.A. 15 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

ing. Ghilasă 
Adrian 

Colaborare 
pentru 

elaborarea 
curriculumului 
în dezvoltare 

locală 
Contract cadru 

S.C. CYBERNET AUTO INVEST 
S.R.L. 

15 
Calea Moldovei 239, 600353 Bacău, 
tel 0234/518604, fax 0234/577831, 

cybernet@autocenter.ro 

Mihăescu 
Bogdan 

SC "AUTO MOTO INVEST" SRL 15 
Bacău, Calea Moldovei nr.191, tel 

0234/577712, e-mail: 
skoda@automotoinvest.ro 

Ing. Ţucu Iulius 

S.C. SERVICE ŢIRIAC AUTO 12 
com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/208500 
Bălăiţă Ada 

a IX-a P3 
învăţământ 
profesional  

Tinichigiu 
vopsitor auto 

29 

S.C. DEDEMAN S.A. 7 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

ing. Ghilasă 
Adrian 

S.C. CYBERNET AUTO INVEST 
S.R.L. 

7 
Calea Moldovei 239, 600353 Bacău, 
tel 0234/518604, fax 0234/577831, 

cybernet@autocenter.ro 

Mihăescu 
Bogdan 

SC "AUTO MOTO INVEST" SRL 7 
Bacău, Calea Moldovei nr.191, tel 

0234/577712, e-mail: 
skoda@automotoinvest.ro 

Ing. Ţucu Iulius 
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S.C. SERVICE ŢIRIAC AUTO 8 
com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/208500 
Bălăiţă Ada 

a X-a P1, P2 
învăţământ 
profesional  

Mecanic auto 53 

S.C. DEDEMAN S.A. 24 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

ing. Ghilasă 
Adrian 

S.C. CYBERNET AUTO INVEST 
S.R.L. 

9 
Calea Moldovei 239, 600353 Bacău, 
tel 0234/518604, fax 0234/577831, 

cybernet@autocenter.ro 

Mihăescu 
Bogdan 

SC "AUTO MOTO INVEST" SRL 9 
Bacău, Calea Moldovei nr.191, tel 

0234/577712, e-mail: 
skoda@automotoinvest.ro 

Ing. Ţucu Iulius 

TOYOTA AUTO BEST CENTER 
BACĂU 

7 
Bacău, str. Republicii, nr. 161C, 

tel/fax 0234/550560 e-mail: 
vanzari@bacau.toyota.ro 

Măciucă 
Constantin 

S.C. SERVICE ŢIRIAC AUTO 4 
com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/208500 
Bălăiţă Ada 

a X-a P3 
învăţământ 
profesional  

Tinichigiu 
vopsitor auto 

19 

S.C. DEDEMAN S.A. 6 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

Ghilasă Adrian 

S.C. CYBERNET AUTO INVEST 
S.R.L. 

4 

Calea Moldovei 239, 600353 
Bacău, tel 0234/518604, fax 

0234/577831, 
cybernet@autocenter.ro 

Mihăescu 
Bogdan 

SC "AUTO MOTO INVEST" SRL 4 
Bacău, Calea Moldovei nr.191, tel 

0234/577712, e-mail: 
skoda@automotoinvest.ro 

Ing. Ţucu Iulius 

TOYOTA AUTO BEST CENTER 
BACĂU 

2 
Bacău, str. Republicii, nr. 161C, 

tel/fax 0234/550560 e-mail: 
vanzari@bacau.toyota.ro 

Măciucă 
Constantin 
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S.C. SERVICE ŢIRIAC AUTO 3 
com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/208500 
Bălăiţă Ada 

a XI-a P1, P2 
învăţământ 
profesional  

Mecanic auto 23+23 

S.C. DEDEMAN S.A. 16 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

Ghilasă Adrian  

S.C. CYBERNET AUTO INVEST 
S.R.L. 

8 

Calea Moldovei 239, 600353 
Bacău, tel 0234/518604, fax 

0234/577831, 
cybernet@autocenter.ro 

Mihăescu 
Bogdan 

 

SC "AUTO MOTO INVEST" SRL 8 
Bacău, Calea Moldovei nr.191, tel 

0234/577712, e-mail: 
skoda@automotoinvest.ro 

Ing. Ţucu Iulius  

S.C. SERVICE ŢIRIAC AUTO 8 
com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/208500 
Bălăiţă Ada  

KLASS AUTO 6 
Bacău, Str. Arinilor nr.1C, fax 

0234/522777, e-mail: 
contact@klassautomoto.ro 

Mihăilă Mihaela  

a XI-a P2 
învăţământ 
profesional  

Tinichigiu 
vopsitor auto 

20 

S.C. "DEDEMAN AUTOMOBILE" 
BACĂU 

7 
Bacău, str. Republicii, nr. 185, 

tel/fax 0234/576345 e-mail: 
service@dedeman.ro 

Ghilasă Adrian  

S.C. CYBERNET AUTO INVEST 
S.R.L. 

5 

Calea Moldovei 239, 600353 
Bacău, tel 0234/518604, fax 

0234/577831, 
cybernet@autocenter.ro 

Mihăescu 
Bogdan 

 

SC "AUTO MOTO INVEST" SRL 5 
Bacău, Calea Moldovei nr.191, tel 

0234/577712,  
e-mail: skoda@automotoinvest.ro 

Ing. Ţucu Iulius  

S.C. SERVICE ŢIRIAC AUTO 3 
com. Nicolae Bălcescu , jud. 
Bacău, DN2, km. 279, tel./fax. 

0234/208500 
Bălăiţă Ada  
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ELECTROMECA
NIC 

a IX-a P4 
învăţământ 
profesional  

Electromecanic 
utilaje şi instalaţii 

industriale 
29 

S.C. ELMET INTERNATIONAL 
S.R.L. 

14 Bacău Str. Constantei, 1,  
Ing. Vornicelu 

Florin Ion 

Colaborare 
pentru 

elaborarea 
curriculumului 
în dezvoltare 

locală 
 

S.C. ELECTROSERVICE SRL 
BACĂU 

15 

Bacau, Strada Mărăşti 16, cod 
600332, judet Bacau; tel. 0234 

552598 Fax: 0234 553464, 
e-mail office@els-bacau.ro 

Aron Pavel 

a X-a P4 
învăţământ 
profesional  

Electromecanic 
utilaje şi instalaţii 

industriale 
24 

S.C. ELECTROTEHNO SRL 
BACĂU 

10 

Bacau, Strada Republicii 166, cod 
600303, judet Bacau; tel. 0234 

575376 Fax: 0234 573548,e-mail 
office@electrotehno.ro 

Holdea Vasile 

S.C. ELECTROSERVICE SRL 
BACĂU 

14 

Bacau, Strada Mărăşti 16, cod 
600332, judet Bacau; tel. 0234 

552598 Fax: 0234 553464, 
e-mail office@els-bacau.ro 

Aron Pavel 

a XI-a P3 
învăţământ 
profesional  

Electromecanic 
utilaje şi instalaţii 

industriale 
15 

S.C. ELECTROTEHNO SRL 
BACĂU 

9 

Bacau, Strada Republicii 166, cod 
600303, judet Bacau; tel. 0234 

575376 Fax: 0234 573548,e-mail 
office@electrotehno.ro 

Holdea Vasile 

S.C. ELECTROSERVICE SRL 
BACĂU 

6 

Bacau, Strada Mărăşti 16, cod 
600332, judet Bacau; tel. 0234 

552598 Fax: 0234 553464, 
e-mail office@els-bacau.ro 

Aron Pavel 

ECONOMIC 

a IX- a   16 
Practica se desfăşoară în 
atelierele şi laboratoarele 

unităţii şcolare 
    

a X- a   16 
Practica se desfăşoară în 
atelierele şi laboratoarele 

unităţii şcolare 
    

a XII- a 
Tehnician în 

activitați 
economice 

16 SC. VAMINA SRL , Bacău 16 
Bulevardul Unirii, nr. 102, e-mail: 
accalineicamelia@gmail.com, tel: 

0744761413 

Acălinei 
Camelia 
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TURISM ŞI 
ALIMENTAȚIE 

a IX- a, a X- a   35 
Practica se desfăşoară în 
atelierele şi laboratoarele 

unităţii şcolare 
    

a XI- a 
Tehnician în 
gastronomie 

22 

SC PASAJ GRUP SRL 11 str. Mărăşeşti 122 tel: 0744393824 Ciuche Ion  

SC Cava Impex SRL, Bacău 11 Str. 9 Mai, nr. 25, tel: 0769096700 
Grădinaru 
Constantin 

 

a IX- a  
învăţământ 
profesional 

Ospătar 
(chelner), 

vânzător în 
unităţi de 

alimentaţie 
publică 

28 

S.C. AEROSTAR S.A. 5 
Str. Condorilor, 9, Bacau, 

600302, tel 0744.790962 

Ing. Voicu 
Valerian 

 

S.C. COMPLEX HOTELIER 
DECEBAL S.A. 

5 
tel 0234.570020/ 0234.581590, e-

mail: office@hoteldecebal.ro 
Ing. Ivanov 

Cezar 
 

S.C. STORM INVEST S.R.L. 
PENSIUNEA MOLDAVIA 

4 
tel 0744.398676/          

0234.579629, e-mail: 
pensiuneamoldavia@yahoo.com 

Adm. Nicolau 
Doina 

 

Bucătar 

S.C. AEROSTAR S.A. 5 
Str. Condorilor, 9, Bacau, 

600302, tel 0744.790962 

Ing. Voicu 
Valerian 

 

S.C. COMPLEX HOTELIER 
DECEBAL S.A. 

5 
tel 0234.570020/ 0234.581590, e-

mail: office@hoteldecebal.ro 
Ing. Ivanov 

Cezar 
 

S.C. STORM INVEST S.R.L. 
PENSIUNEA MOLDAVIA 

4 
tel 0744.398676/ 0234.579629, e-mail: 

pensiuneamoldavia@yahoo.com 
Adm. Nicolau 

Doina 
 

a X- a  
învăţământ 
profesional 

Ospătar 
(chelner), 

vânzător în 
unităţi de 

alimentaţie 
publică 

23 

SC PASAJ GRUP SRL 12 str. Mărăşeşti 122 tel: 0744393824 Ciuche Ion  

Bucătar SC Cava Impex SRL, Bacău 11 Str. 9 Mai, nr. 25, tel: 0769096700 
Grădinaru 
Constantin 

 

a XI- a  
învăţământ 
profesional 

Ospătar 
(chelner), 

vânzător în 
unităţi de 

alimentaţie 
publică 

24 

SC PASAJ GRUP SRL 14 str. Mărăşeşti 122 tel: 0744393824 Ciuche Ion  

Bucătar SC Cava Impex SRL, Bacău 10 Str. 9 Mai, nr. 25, tel: 0769096700 
Grădinaru 
Constantin 
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NOTĂ: 

1) Coloana 1 se completează pentru toate domeniile de pregătire din oferta şcolii 

2) Coloana 2 se completează pentru toate clasele/anii de studii  

3) Pentru fiecare clasă/an de studii şi calificare se completează rând separat pentru fiecare agent economic/instuţie publică cu care este încheiata convenţie pentru practica elevilor în anul şcolar 2011-
2012 

Se introduc rânduri suplimentare dacă este nevoie 

La clasele a IX-a şi a X-a nu se completează calificarea 

4) În coloana 4 se înregisitrează numărul total de elevi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de pregătire şi clasă/an de studii 

5) Pentru fiecare clasă/an de studii şi calificare se completează rând separat pentru fiecare agent economic/instuţie publică cu care este încheiata convenţie pentru practica elevilor în anul şcolar 2011-
2012 

Se introduc rânduri suplimentare dacă este nevoie 

6) În coloana 6 se înregisitrează numărul de elevi pentru care este încheiată convenţie pentru practica elevilor din anul şco lar 2011-2012 (distinct pentru fiecare domeniu,  
calificare, clasă/an de studii şi partner de practică) 

9) În coloana 9 se menţionează aspecte relevante privind parteneriatul pentru practică (de ex. disponibilitatea de a angaja absolvenţi, angajarea de absolvenţi din seriile anterioare,  
stimulente/sprijin pentru elevi acordate de partenerul de practică etc.) 
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ANEXA 3.4. 

Condiţii de învăţare 

 

Regiunea: N -E 

Judeţul: Bacău 

Unitatea IPT: C.T. „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE DE UNITATEA  ÎPT, anul şcolar 2017 - 2018 

 

A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 
 

Unitatea şcolară  Localitatea 

Mediul de 
rezidenţă  
(Urban / 
Rural) 

  

Autorizaţii de 
funcţionare 

2017/2018 1)  
(DA/NU) 

  

Dacă s-a 
realizat 

evaluarea 
riscului la 
locul de 

muncă în 
şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi  

Observaţii 

Rampe de 
acces 

(DA/NU) 

Grupuri 
sanitare 
adaptate 
(DA/NU) 

Colegiul Tehnic 

„DUMITRU 

MANGERON” 

Bacău 

Bacău Urban 

DA DA 

Nivel mic 

(acceptabil) 

instrument 

de evaluare 

3,45% 

(metoda 

Darabont) 

DA 

 

- La clădirile 

reabilitate 

(Corp B, 

Ateliere)-DA 

- pentru 

celelalte 

clădiri (Corp 

A, Cantină, 

Cămin)-NU 

  

Autorizaţie de funcţionare şi profil de activitate: nr 

21489/801/26.02.2016 eliberată de primăria 

municipiului Bacău 

prelungire 

 

Autorizaţie sanitară de funcţionare internat şcoală: nr. 

1640/12.10.2017 
 

Autorizaţie sanitară de funcţionare cantină: nr. 

1640/12.10.2017 
 

Autorizaţie sanitară de funcţionare: corp A, corp B, 

corp ateliere şcoală, sală de sport şi cabinet medical nr. 

1641/12.10.2017 
 

Autorizaţie sanitară de funcţionare Şcoala gimnazială 

“Ion Luca”: nr. 1406/22.02.2016   
 

Autorizaţie sanitară de funcţionare GPN nr. 20: nr. 

1407/24.02.2016   
 

Autorizaţie sanitară de funcţionare GPP Letea: nr. 

1289/02.11.2015   
 

NOTĂ 
1) Se trec toate autorizaţiile de funcţionare: sanitară, sanitar-veterinară, PSI, ISCIR, etc.şi situaţia obţinerii 
acestora pentru anul şcolar monitorizat. În cazul în care şcoala nu are autorizaţia sanitară de funcţionare 
la rubrica observaţii se menţionează motivul. 
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B. ATELIERE ŞI LABORATOARE   

   

Unitatea şcolară Localitatea 

Domeniul de 
formare 

profesională/ 
profilul 1) 

Dotare minimă 
necesară în 

raport cu 
cerinţele 

standarului de 
pregătire 

profesională 2)  
(DA/NU) 

Ateliere şi 
laboratoare la 

nivelul 
standardelor 
moderne de 
pregătire 3) 

(DA/NU) 

Observaţii 4) 

Colegiul Tehnic 

„DUMITRU 

MANGERON” Bacău 

 Bacău 
Comerţ/Servicii DA DA 

Proiect Primăria 

Bacău  

Electric/Tehnic DA DA 

Programul Phare 

2001-Coeziune 

economică şi 

socială-Învăţământ 

profesional şi tehnic 

(TVET)  

Mecanică/Tehnic DA DA 

Programul Phare 

2001-Coeziune 

economică şi 

socială-Învăţământ 

profesional şi tehnic 

(TVET)  

Comerţ/Servicii DA DA 

Proiect POSDRU 

CIS 2014 – finanţare 

nerambursabilă din 

fonduri europene 

 
 
NOTĂ 
1) Se înscriu pe rânduri separate pentru fiecare domeniele de formare profesională (la ŞAM/an de 
completare), respectiv profilele (la liceul tehnologic) din oferta şcolii în ordinea din HG privind Nomenclatorul 
calificărilor în vigoare. 
2) Se apreciază prin DA sau NU, după caz, pentru fiecare domeniu/profil dacă şcoala dispune de atelierele 
şi laboratoarele necesare cel puţin la nivelul minim de dotare în raport cu SPP.  
3) Se apreciază prin DA sau NU, după caz, pentru fiecare domeniu/profil în parte dacă atelierele şi 
laboratoarele asigură condiţii de pregătire (amenajare + echipare) la nivelul standardelor actuale în 
domeniu. 
4) În situaţia în care şcoala a fost cuprinsă într-un program de investiţii în ultimii 5 ani, se menţionează 
numele programului (ex. Phare TVET, Program MECT-campusuri şcolare, Program MECT pentru ŞAM, 
etc.) pentru fiecare domeniu/profil care a fost inclus în programul respectiv. 
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ANEXA 3.5.  

Situaţie privind reabilitarea unităţii ÎPT 
 

Regiunea: N-E 

Judeţul: Bacău 

Unitatea IPT: C.T. „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

PROGRAME DE REABILITARE ÎN CARE A FOST CUPRINSĂ UNITATEA 

ŞCOLARĂ* 

 

Nr. crt.  Unitatea şcolară  Anul reabilitării1) 
Programul prin care a fost/va fi 

reabilitată2) 
 

1. 

Colegiul Tehnic 

„DUMITRU 

MANGERON” 

Bacău 

2006 
Program Phare TVET 2004-2006 – reabilitare 

corp B  

2007 
Program finanţat de Consiliul local Bacău - 

reabilitare corp A  

2009 
Program finanţat de Consiliul local - reabilitare 

– modernizare cămin internat (proiect nr. 

12/2009) 

 

 

 
*Vor fi consemnate programele de reabilitate realizate începând cu anul 2005. 

 

 

NOTA 
1) Se trece anul în care a fost reabilitată sau anul estimat cînd va fi reabilitată pentru unităţile şcolare 

cuprinse în Programe aprobate sau în curs de derulare. 

2) Se vor trece: Program Phare TVET 2001-2003, Program Phare TVET 2004-2006, Program 

Guvernamental pt dezvoltarea Campusurilor şcolare, Program Guvernamental pt dezvoltarea SAM, 

Alte programe (se menţionează care, de ex: Program finanţat de Consiliul local) 

 

 

 

 

  



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

 170 

 ANEXA 10.1.  

 

 

Date demografice 

 

Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII – a 

 

Judeţ, Localitate 

ANUL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Judeţul Bacău 216919 218635 223844 222099 221611 210940 205786 

Localitatea 

Bacău 101115 100951 102086 100581 101869 97565 98956 

 

Sursa: ISJ/ISMB  

1) Localitatea în care este situată şcoala 

2) Celelalte localităţi, evidenţiate distinct, care sunt relevante pentru aria de recrutare a elevilor 

  

 

 

 

Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala la data de 1 iulie 2013 

pe grupe de vârstă 

 

Judeţul, 

Localitatea 

Total, masculin, 

feminin, urban, 

rural 

Pondere 

Ponderi pe grupe de vârstă(%) 

0-14  

ani 

15-19 

ani 

20-24 

ani 

25-29 

ani 

30-64 

ani 

Judeţul  Bacău 

Total, din care: 100.00% 16.52 5.89 7.39 7.52 49.22 

Masculin 49.51% 17.09 6.08 7.67 7.82 50.01 

Feminin 50.49% 15.97 5.70 7.12 7.22 48.45 

Localitatea 

Bacău 

Total, din care: 100.00% 14.10 4.29 6.94 8.51 55.38 

Masculin 47.72% 15.27 4.57 7.28 8.75 54.64 

Feminin 52.28% 13.03 4.05 6.63 8.28 56.05 

 

Sursa: TEMPO INSSE 
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ANEXA 10.4 

 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR – ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA" Bacău 

Sursa: date furnizate ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA" Bacău 

 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
     

a I-a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

a II-a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

a III-a  

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

a IV - a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
     

a V-a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

aVI-a 

Total şcoală 1 - -      

masculin 1 - -      

feminin - - -      

urban** 1 - -      

rural** - - -      

aVII-a  

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

a VIII - 

a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR - C.T. "D. Mangeron" Bacău 

Sursa: date furnizate C.T."Dumitru Mangeron" Bacău 

 

 

RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE  3 ANI, 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ*  MECANIC 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
    

a IX-a 

Total şcoală - - - 1,21     

masculin - - - 1,21     

feminin - - - -     

urban** - - - -     

rural** - - - 1,31     

a X-a 

Total şcoală - - - -     

masculin - - - -     

feminin - - - -     

urban** - - - -     

rural** - - - -     

a XI-a 

Total şcoală - - - -     

masculin - - - -     

feminin - - - -     

urban** - - - -     

rural** - - - -     

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi 

elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE  3 ANI, 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ*  ELECTROMECANIC 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
     

a IX-a 

Total şcoală 9,37% - -      

masculin 9,37% - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** 9,37% - -      

a X-a 

Total şcoală  - 10,52      

masculin  - 10,52      

feminin  - -      

urban**  - -      

rural**  - 12,50      

a XI-a 

Total şcoală   -      

masculin   -      

feminin   -      

urban**   -      

rural**   -      

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi 

elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE  3 ANI, 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ*  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
     

a IX-a 

Total şcoală  - -      

masculin  - -      

feminin  - -      

urban**  - -      

rural**  - -      

a X-a 

Total şcoală   -      

masculin   -      

feminin   -      

urban**   -      

rural**   -      

a XI-a 

Total şcoală   -      

masculin   -      

feminin   -      

urban**   -      

rural**   -      

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt şcolarizaţi 

elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL* TEHNIC 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
 

a IX-a 

Total şcoală 1.39% 0.37% 3.57% - 7,69% 3,44% -  

masculin 21.47% 0.37% 3.57% - 7,69% 3,44% -  

feminin - - - - - - -  

urban** - - - - - - -  

rural** 1.70% 4.65% 4.65% - 7,69% 3,44% -  

a X-a 

Total şcoală    - 2,5% - -  

masculin    - 2,5% - -  

feminin    - - - -  

urban**    - - - -  

rural**    - 2,5% - -  

a XI-a  

Total şcoală 6.45% 5.37%  - - - -  

masculin 6.12% 5.61%  - - - -  

feminin 7.69% -  - - - -  

urban** 7.01% 7.14%  - - - -  

rural** - 5.33%  - - - -  

a XII - 

a 

Total şcoală 2.85% 4.71% 3.00% - - - -  

masculin 3.29% 5.26% 3.00% - - - -  

feminin - - - - - - -  

urban** - 4.40% 1.00% - - - -  

rural** 4.61% 5.00% 2.00% - - - -  

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL*  SERVICII 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
 

a IX-a 

Total şcoală 2.04% 2.04% 6,66% - 27,26% - 22,50  

masculin - - - - 13,63% - 28,57  

feminin 3.70% 2.77% 12,04% - 13,63% - 15,78  

urban** - - 12,50% - - - 12,50  

rural** 2.50% 2.77% 9,09% - 27,26% - 29,16  

a X-a 

Total şcoală - - - - - - -  

masculin - - - - - - -  

feminin - - - - - - -  

urban** - - - - - - -  

rural** - - - - - - -  

a XI-a  

Total şcoală 4.90% 2.32% - - - - -  

masculin 4.16% - - - - - -  

feminin 3.84% 3.22% - - - - -  

urban** 5.88% - - - - - -  

rural** 3.03% 3.33% - - - - -  

a XII - 

a 

Total şcoală - - 2.77% - - - -  

masculin - - - - - - -  

feminin - - 3.84% - - - -  

urban** - - - - - - -  

rural** - - 4.00% - - - -  

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU, PROFILUL*   R.N.P.M 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
     

a IX-a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

a X-a 

Total şcoală 11,76% - -      

masculin - - -      

feminin 11,76% - -      

urban** - - -      

rural** 11,76% - -      

a XI-a  

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

a XII - 

a 

Total şcoală - - -      

masculin - - -      

feminin - - -      

urban** - - -      

rural** - - -      

 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA ABANDONULUI LA LICEU – SERAL  

 

Clasa  Criteriul 

2015 - 2016 2016 - 2017 

RNPM 

RD 

Tehnic 

Tehnic 
RD RP 

a IX-a 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

urban** - - - - 

rural** - - - - 

a X-a 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

urban** - - - - 

rural** - - - - 

a XI-a  

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

urban** - - - - 

rural** - - - - 

a XII - a 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

urban** - - - - 

rural** - - - - 

a XIII - a 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

 urban* - - - - 

rural* - - - - 

A XIV-a 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

 urban* - - - - 

rural* - - - - 
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RATA ABANDONULUI LA ÎNVAŢĂMÂNT POSTLICEAL  

 

ANUL  Criteriul 

2015 - 2016 2016 - 2017 

SERVICII TEHNIC SERVICII TEHNIC 

I 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

urban** - - - - 

rural** - - - - 

II 

Total 

şcoală 
- - - - 

masculin - - - - 

feminin - - - - 

urban** - - - - 

rural** - - - - 

 

RATA ABANDONULUI LA ÎNVAŢĂMÂNT ADS – Primar 

  

Nivel Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
  

I 

Total şcoală 83% 86% 68,4%   

masculin 17% 86% 55,5%   

feminin 66% 100% 80%   

urban** 75% 86% 100%   

rural** 8% - -   

II 

Total şcoală 75% 95% 45,45%   

masculin 75% 80% 50%   

feminin - 100% 33,33%   

urban** - 95% 50%   

rural** 75% - -   

III 

Total şcoală 50% 67% 28,5%   

masculin 50% 75% 25%   

feminin - 50% 33,3%   

urban** 50% 67% 100%   

rural** - - -   

IV 

Total şcoală 61% 86% 37,50%   

masculin 56% 60% 50%   

feminin 5% 100% -   

urban** 44% 86% 50%   

rural** 17% - -   
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RATA ABANDONULUI LA ÎNVAŢĂMÂNT ADS – Gimnazial 

 

Anul Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
  

I 

Total şcoală 61,11% 47% 42,22%   

masculin 44,44% 47% 50%   

feminin 16,67% - 23,07%   

urban** 50% 47% 44,44%   

rural** 11,11% - 38,88%   

II 

Total şcoală 57,14% 46% 57,57%   

masculin 42,86% 46% 54,54%   

feminin 14,28% - 63,63%   

urban** 57,14% 46% 47,61%   

rural** - - 75%   

III 

Total şcoală 50% 38% 40%   

masculin 33,33% 38% 55,55%   

feminin 16,67% - 16,66%   

urban** 33,33% 38% 100%   

rural** 16,67% - -   

IV 

Total şcoală 76,92% 60% 41,66%   

masculin 61,54% 57,14% 50%   

feminin 15,38% 66,67% 25%   

urban** 53,85% 60% 44,44%   

rural** 23,07% - 33,33%   
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ANEXA 10.5. 

Rata de promovare 

RATA DE PROMOVARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA" Bacău 

Sursa: date furnizate ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA" Bacău 

 

RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

    

a I-a Total şcoală 100% 100% 100%     

 

masculin 100% 100% 100%     

feminin 100% 100% 100%     

urban** 100% 100% 100%     

rural** 0% 0% 0%     

a II-a Total şcoală 100% 100% 100%     

 

masculin 100% 100% 100%     

feminin 100% 100% 100%     

urban** 100% 100% 100%     

rural** 0% 0% 0%     

a III-a  Total şcoală 96% 100% 100%     

 

masculin 96% 100% 100%     

feminin 100% 100% 100%     

urban** 96% 100% 100%     

rural** 0% 0% 0%     

a IV - a Total şcoală 96% 100% 100%     

 

masculin 100% 100% 100%     

feminin 96% 100% 100%     

urban** 96% 100% 100%     

rural** 0% 0% 0%     

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
 



COLEGIUL TEHNIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

 183 

 
                              

   RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-
2017 

    

a V-a 

Total 

şcoală 
100% 100% 100%     

masculin 100%  100%     

feminin 100%  100%     

urban** 100%  100%     

rural** 0%  0%     

a VI-a 

Total 

şcoală 
94% 96% 94%     

masculin 94%  94%     

feminin 94%  94%     

urban** 94%  94%     

rural** 0%  0%     

a VII-a  

Total 

şcoală 
94% 85,30% 94%     

masculin 94%  94%     

feminin 100%  100%     

urban** 94%  94%     

rural** 0%  0%     

a VIII - a 

Total 

şcoală 
86% 94,73% 86%     

masculin 86%  86%     

feminin 100%  100%     

urban** 86%  86%     

rural** 0%  0%     

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 
* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA DE PROMOVARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI 

DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ*  MECANIC 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-
2017 

    

a IX-a 

Total şcoală 84.21% 90.90% 88%     

masculin 84.21% 90.90% 88%     

feminin - - -     

urban** 5% 9.87% 7.31%     

rural** 79.21% 81.03% 92.69%     

a X-a 

Total şcoală - 100% 92.85%     

masculin - 100% 92.85%     

feminin - - -     

urban** - 6.25% 12.67%     

rural** - 93.75% 87.33%     

a XI-a 

Total şcoală - 97.44% 97.87%     

masculin - 97.44% 97.87%     

feminin - - -     

urban** - 7.35% 6.25%     

rural** - 89.94% 93.72%     
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL*  TEHNIC 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

a IX-a 

Total 
şcoală 

59.71% 60.71% 68.58% 78.22% 94.74% 93.33%  90% 

masculin 59.60% 60.60% 69.51% 78.22% 94.74% 93.33% 89.47% 

feminin 61.50% 62.50% 25.00% - - - 100% 

urban** 74.00% 75.00% 72.72% 81.82% 30.76% 13.79% 31.90% 

rural** 62.26% 63.26% 69.61% 77.22% 63.98% 79.54% 68.10% 

a X-a 

Total 
şcoală 

81.31% 80.31% 85.22% 71.70% 100% 90.90% 84.62% 

masculin 82.51% 81.51% 86.74% 71.15% 100% 90.90% 84.62% 

feminin 53.50% 52.50% 50.00% 100% - - - 

urban** 78.77% 77.77% 85.71% 100% 42.50% 42.10% 15.31% 

rural** 81.73% 80.73% 85.10% 68.42% 57.50% 48.80% 84.61% 

a XI-a  

Total 
şcoală 

93.98% 92.98% 87.35% 96.61% 100% 100% 100% 

masculin 92.30% 91.30% 87.95% 100% 96.67% 100% 100% 

feminin 99.8% 100% 75.00% - 3.33% - - 

urban** 91.59% 92.59% 100% 100% 25.65% 21.43% 38.89% 

rural** 93.53% 93.33% 98.94% 96.72% 74.35% 78.57% 61.11% 

a XII - a 

Total 
şcoală 

89.38% 90.38% 98.67% 94.64% 95.24% 96.67% 100% 

masculin 60.43% 61.53% 97.93% 96.23% 95.24% 96.67% 100% 

feminin 98.5% 100% 92.59% 66.67% - - - 

urban** 87.00% 88.00% 100% 100% 7.52% 30% 33.34% 

rural** 91.45% 92.59% 96.80% 96% 87.72% 66.67% 66.66% 

a XIII - a 

Total 

şcoală 
95.29% 96.29% 100% - - - - 

masculin 96.15% 96.15% 100% - - - - 

feminin 97% 100% - - - - - 

 urban* 98.5% 100% 100% - - - - 

rural* 91.65% 92.85% 100% - - - - 

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  

PROFILUL* SERVICII 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

a IX-a 

Total 
şcoală 

72.92% 77.77% 70.83% 92% 83.34% 84% 92.31% 

masculin 81.92% 83.33% 60.00% 100% 16.66% 81.82% 100% 

feminin 65.38% 75.76% 73.68% 88.89% 66.68% 85.72% 85.71% 

urban** 77.78% 69.23% 75.00% 100% 9.10% 23.07% 65% 

rural** 70.00% 72.22% 56.67% 88.23% 74.24% 76.93% 35% 

a X-a 

Total 
şcoală 

93.48% 85.29% 78.26% 94.12% 85.71% 83.34% - 

masculin 100% 83.33% 66.67% 66.67% 22.86% 75% - 

feminin 91.43% 87.50% 83.87% 100% 62.85% 85.72% - 

urban** 100% 80.00% 85.72% 100% 36.36% 26.32% - 

rural** 89.47% 84.00% 71.74% 93.75% 49.35% 73.68% - 

a XI-a  

Total 
şcoală 

95.65% 100% 100% 97.23% 95.65% 100% 93.75% 

masculin 90.48% 100% 100% 100% 39.13% 100% 100% 

feminin 100% 100% 100% 96.15% 56.52% 100% 90.91% 

urban** 88.24% 100% 100% 100% 27.27% 38.10% 35.30% 

rural** 87.88% 100% 100% 95% 68.38% 61.90% 64.70% 

a XII - a 

Total 
şcoală 

97.06% 100% 63.87% 96.97% 87.50% 100% 91.67% 

masculin 92.86% 100% 50.00% 94.45% 22.92% 100% 83.33% 

feminin 100% 100% 69.23% 100% 64.58% 100% 100% 

urban** 100% 100% 71.42% 100% 17.30% 7.69% 42.86% 

rural** 87.50% 100% 64.00% 95.23% 70.20% 92.31% 57.14% 

 
* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU,  
PROFILUL* R.N.P.M 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2014-
2015 

 2015-
2016 

2016-
2017 

    

a IX-a 

Total şcoală - - 100%     

masculin - - 100%     

feminin - - 100%     

urban** - - 35%     

rural** - - 65%     

a X-a 

Total şcoală 85.71% - 83.30%     

masculin 33.33% - 80%     

feminin 52.38% - 85.70%     

urban** 23.53% - 16%     

rural** 62.18 - 84%     

a XI-a  

Total şcoală 100% 94.45% -     

masculin 37.50% 100% -     

feminin 62.50% 90.90% -     

urban** 60% 23.07% -     

rural** 40% 76.93% -     

a XII - a 

Total şcoală 100% 93.75% 100%     

masculin 28.57% 100% 100%     

feminin 71.43% 87.5% 100%     

urban** 20% 61.11% 44.45%     

rural** 80% 38.89% 55.55%     
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* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi 

* *După mediul de rezidenţă al elevilor 
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU - SERAL Tehnic 

Clasa  Criteriul 2015 - 2016 2015 - 2016 

a IX-a 

Total 
şcoală 

- - 

masculin - - 

feminin - - 

urban** - - 

rural** - - 

a X-a 

Total 
şcoală 

100% - 

masculin 100% - 

feminin 100% - 

urban** 100% - 

rural** - - 

a XI-a  

Total 
şcoală 

97.22% 97% 

masculin 100% 94.4% 

feminin 93.33% 100% 

urban** 80.95% 73% 

rural** 19.05% 27% 

a XII - a 

Total 
şcoală 

96% 79.4% 

masculin 93.33% 78.9% 

feminin 100% 80% 

urban** 25.71% 57.82% 

rural** 74.29% 43.18% 

a XIII - a 

Total 

şcoală 
- 100% 

masculin - 100% 

feminin - 100% 

 urban* - 77.78% 

rural* - 22.22% 

A XIV-a 

Total 

şcoală 
100% - 

masculin 100% - 

feminin 100% - 

 urban* 100% - 

rural* - - 
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RATA DE PROMOVARE LA ÎNVAŢĂMÂNTUL POSTLICEAL  

 

ANUL  Criteriul 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

SERVICII TEHNIC SERVICII TEHNIC SERVICII TEHNIC 

I 

Total 

şcoală 
100% 66.67% - 100% 87.5% 52.10% 

masculin 23.53% 66.67% - 100% 100% 50% 

feminin 76.47% - - 100% 94.4% 66.60% 

urban** 100% 66.67% - 100% 100% 100% 

rural** - - - - - - 

II 

Total 

şcoală 
- 100% 100% 100% - 92.80% 

masculin - 91.67% 100% 100% - 91.60% 

feminin - 8.33% 100% - - 100% 

urban** - 100% 100% 50% - 66.67% 

rural** - - - 50% - 33.33% 
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ANEXA 10.6  

RATA DE SUCCES 

 

 

RATA DE SUCCES LA TESTELE NAŢIONALE ÎN ANUL 2017 

 

Nivel  
Naţional,    
Regiunea Nord Est 
Judeţul Bacău 

Învăţământ primar 

Numărul absolvenţilor 

de învăţământ 

gimnazial 

Numărul elevilor 

care au promovat 

testele naţionale 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

Şcoala Gimnazială “Ion Luca” Bacău 36 14 22 10 

   

  

Regiunea de dezvoltare 

Judeţul Bacău 

Ponderea elevilor care au 

promovat testele naţionale 
  

  

Pondere 

Total*** 
Pondere  

feminin**** 
  
  

Total la nivel naţional 76,90% -     

Şcoala Gimnazială “Ion Luca” Bacău 100% 100%     
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL 2017 

 

 

 

 

Nivel  
Naţional,    
Regiunea Nord Est 
Judeţul Bacău 

Învăţământ liceal 

Numărul absolvenţilor 

de învăţământ liceal 
Numărul elevilor care au promovat 

examenul de bacalaureat 

Total tehnologic Total tehnologic 

Colegiul Tehnic Dumitru Mangeron 83 83 19 19 

  

 
 

 

 

Sursa: www.edu.ro/Raport rezultate finale bacalaureat sesiunea I 

 Ponderea elevilor care au promovat examenul de 

bacalaureat 

 Total Liceu tehnologic 

Total la nivel naţional 79.2%  

Jud. Bacău 84 %  

Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” 79.1% 79.1% 
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

120 148  115  85 160 69 83 

Pe sexe 
masculin 79 96 94 68 100 49 55 

feminin                  41 52 21 17 60 20 28 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

48 55  30 16 68 28 22 

din alte 
localităţi, din 
care: 

72  93  85 69 92 41 61 

urban 4  12  15 3 5 2 10 

rural                         68  81  70 66 87 39 51 

Promovaţi 
la examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

8  10  18 11 33 8 19 

Pe sexe 
masculin 7  5  9 5 18 4 11 

feminin                  1  5  9 6 15 4 8 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

6  3  3 2 3 1 9 

din alte 
localităţi, din 
care: 

2  7  15 9 30 7 10 

urban -  4  5 3 5 2 2 

rural                         2  3  10 6 25 5 8 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
bacalaureat 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

6,66% 6,75%  22,78%  36,66% 47,14% 36,36% 50.00 

Pe sexe 
masculin 8,86%  5,20%  11,39% 22,72% 41,86% 36,36% 47.83 

feminin                  2,44%  9,61%  11,39% 75% 60% 36,36% 53.33 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

12,50%  5,45%  16,67% 40% 45,50% 40,00% 47.37 

din alte 
localităţi, din 
care: 

2,77%  7,52% 83,33%  36% 50,84% 77,27% 52.63 

urban 0,00%  33,33%  27,78% 37,50% 37,50% 50,00% 66.87 

rural 29,40% 3,70% 55,56% 35,29% 49,02% 31,25% 50.00 
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 
ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

120 148 106 85 160 69 83 

Pe sexe 
masculin 78 96 85 68 100 49 55 

                 
feminin 

42 52 21 17 60 20 28 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

38 55 30 16 68 29 22 

din alte 
localităţi, din 
care: 

82 93 76 69 92 40 61 

urban 13 12 15 3 5 3 10 

rural                         69 81 61 66 87 37 51 

Promovaţi 
la examenul 
de certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

107 114 85 46 118 55 67 

Pe sexe 
masculin 69 71 65 37 72 39 48 

feminin                  38 43 20 9 46 16 19 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

32 42 25 8 58 24 21 

din alte 
localităţi, din 
care: 

75 72 60 38 60 31 46 

urban 12 9 11 3 5 3 8 

rural                         63 63 49 35 55 28 38 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

89,16 77,03 80,19 54,12% 73,75% 79,71% 80,72% 

Pe sexe 
masculin 88,46 73,95 76,47 34,56% 72% 79,59% 87,27% 

                 
feminin 

100 82,69 95,24 19,56% 76,67% 80% 67,86% 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

84,21 76,36 83,84 17,39% 85,29% 82,75% 95,45% 

din alte 
localităţi, din 
care: 

9,14 77,42 78,95 82,60% 62,51% 77,5% 75,41% 

urban 92,30 75,00 73,34 6,52% 100% 100% 80,00% 

                        
rural 

91,30 77,70 80,33 76,09% 63,21% 75,67% 74,51% 
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR LA 
ŞCOALA PROFESIONALĂ  

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 L
A

 S
A

M
 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

- -   - 38 29 38 67 

Pe sexe 
masculin -  -  - 38 29 38 67 

feminin                  -  -  - - - - - 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

-  - -  5 5 3 24 

din alte 
localităţi, din 
care: 

-  -  - 33 24 35 43 

urban -  - -  - - - 10 

rural                         -  - -  33 24 35 33 

Promovaţi 
la examenul 
de certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

-  -  - 38 29 37 67 

Pe sexe 
masculin -  - -  38 29 37 67 

feminin                  -  -  - - - - - 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

-  - -  5 5 3 24 

din alte 
localităţi, din 
care: 

-  - -  33 24 34 43 

urban -  - -  - - - 10 

rural                         - -   - 33 24 34 33 

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

- -  -  100 100% 97,37% 100% 

Pe sexe 
masculin - -  -  100 100% 97,37% 100% 

feminin                  -  - -  - -  100% 

După 
mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

- -  -  100 100% 100% 100% 

din alte 
localităţi, din 
care: 

-  -  100 100% 97,14% 100% 

urban -  -  - - - 100% 

rural                         -  -  100 100% 97,14% 100% 
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR LA ANUL DE 
COMPLETARE/ STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2010-
2011 
AC 

2011-
2012 
SPP 

2012-
2013 
SPP 

2013-
2014 
SPP 

2014-
2015 
SPP 

2015-
2016 

2016-
2017 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 P

R
O

F
E

S
IO

A
N

L
E

 L
A

 A
N

U
L

 D
E

 C
O

M
P

L
E

T
A

R
E

 

Absolvenţi 

Total absolvenţi, din 
care : 

42 14 13  - 6 -  

Pe sexe 
masculin 42 14 13  - 4 -  

feminin - - -  - 2 -  

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al 
elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

7 - -  - 5 -  

din alte 
localităţi, 
din care: 

35 14 13  - 1 -  

urban 2 2 -  - - -  

rural                    33 12 13  - 1 -  

Promovaţi 
la examenul 
de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

42 11 13  - 6 -  

Pe sexe 
masculin 42 11 13  - 4 -  

feminin - - -   2 -  

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al 
elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

7 - -  - 5 -  

din alte 
localităţi, 
din care: 

55 11 13  - 1 -  

urban 2 2 -  - - -  

rural                         33 9 13  - 1 -  

Ponderea 
absolvenţilor 
promovaţi la 
examenul 
de 
certificare 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

100 78,57 100 - 100% -  

Pe sexe 
masculin 100 78,57 100 - 100% -  

feminin 100 - -  - 100% -  

După 
mediul 
de 
rezidenţă 
al 
elevilor  

din 
localitatea 
unde este 
situată 
şcoala 

100 - -  - 100% -  

din alte 
localităţi, 
din care: 

100 78,57 100 - 100% -  

urban 100 100 -  - - -  

rural                         100 81,81 100 - 100% -  
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ANEXA 10.7. 

 

Numar elevi/cadru didactic 
 

 

 

Nivel de învăţământ 

Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

 

Preşcolar     11.00 11.00 11.11  

Primar     18.20 20.56 24.57  

Gimnazial     17.10 16.45 15.83  

Liceal 11.61 11.70 11.77 10.55 11.54 10.64 10.12  

Profesional şi tehnic 6.03 8.26 11.27 11.71 11.63 10.96 13.91  

Postliceal     26.88 20.95 33.00  

Şcoală de maiştrii         

         

 

 

 

Sursa: baza de date a şcolii 
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ANEXA 10.8.  

 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2016 -2017 
(situaţia la data de sept. 2017) 

Unitatea IPT:C.T.„Dumitru Mangeron” Bacău 

Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestionare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor, 
rezultatele din ancheta realizată de diriginţi.) 

Nivelul de 
calificare  

Domeniul de 
pregătire (la SAM 
şi anul de compl.) 

/ Profilul la 
lic.tehn. 

Calificarea 

Nr. 
absovenţi 
(distinct 

pe fiecare 
nivel, 

domeniu 
/ profil şi 
calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria 
afacere 

(inclusiv 
ca 

persoană 
fizică 

autorizată 
sau ca 

producător 
agricol)  

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

Şcoala 
profesională 

(niv.3) 

Mecanică 
Mecanic auto 27 14 24 - 3 - - - 

Tinichigiu vopsitor auto 19 10 12 - 2 - - - 

Electromecanic 
Electromecanic utilaje şi instalaţii 

comerciale, electrocasnice şi din 

industria alimentară 

22 10 19 - 3 - - - 

TOTAL pentru nivelul 3         

Liceu 
tehnologoic 

(niv.4) 

Economic Tehnician în activităţi economice 11 5 10 - - - 1 Plecat în străinătate 

Electric Tehnician în instalaţii electrice 21 4 19 - 2 - - - 

Mecanic Tehnician proiectant CAD 10 3 7 - - - - - 

Mecanic Tehnician în transporturi 9 2 6 - - - 1 Plecat în străinătate 

 
Servicii Tehnician în gastronomie 8 1 8 - - - -  

RNPM Tehnician  în industria alimentară 9 6 8 - - - -  

 Electromecanic Tehnician electromecanic 15 2 15 - - - - - 
TOTAL pentru nivelul 4         
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Situaţia în procente          

Aceleşi tabel cu procentajul pe fiecare categorie, raportat la numărul de absolvenţi pe fiecare nivel de calificare, domeniu/profil şi calificare. 

Nivelul de 
calificare  

Domeniul de 
pregătire (la SAM 
şi anul de compl.) 

/ Profilul la 
lic.tehn. 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 

şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria 
afacere 

(inclusiv 
ca 

persoană 
fizică 

autorizată 
sau ca 

producător 
agricol)  

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi 
în evidenţele 
AJOFM  (dar 
care nu sunt 
angajaţi, nu 

au venituri şi 
se află în 
căutarea 

unui loc de 
muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

Scoala 
profesională 
(niv.3) 

Mecanică 
Mecanic auto 27 51.8% 88.8% - 11.11% - - - 

Tinichigiu vopsitor auto 19 52.6% 63.1% - 10.5% - - - 

 
Electromecanic 

Electromecanic utilaje şi instalaţii 

comerciale, electrocasnice şi din 

industria alimentară 

22 45.4% 86.3% - 13.6% - - - 

TOTAL pentru nivelul 3         

Liceu 
tehnologoic 
(niv.4) 

Economic Tehnician în activităţi economice 11 45.4% 90.9% - - - 9%  

Electric Tehnician în instalaţii electrice 21 19.0% 90.4% - 9.5% - -  

Mecanic Tehnician proiectant CAD 10 30% 70% - - - -  

Mecanic Tehnician în transporturi 9 22.2% 66.6% - - - 11.1%  

Servicii Tehnician în gastronomie 8 12.5% 100% - - - -  

RNPM 
Tehnician  în industria 
alimentară 

9 66.6% 88.8% - - - -  

Electromecanic Tehnician electromecanic 15 13.3% 100% - - - -  

TOTAL pentru nivelul 4         
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