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Partea I - CONTEXTUL 

   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 Liceul Tehnologic „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: Liceul Tehnologic „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. 

Liceul Tehnologic „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 Liceului Tehnologic „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 
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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. 

Această aliniere a managementului educaţional şi a calităţii educaţiei din Liceul Tehnologic 

„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 

 

         Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” din  Bacău (denumire provenită din Colegiul Tehnic 

„Dumitru Mangeron”, conform ordinului MEN 4484/27.08.2018) 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 licee, Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” şi 

Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” este singura unitate 

şcolară care în oferta educaţională are incluse pentru filiera tehnologică, nivelul 4 de pregătire, 

următoarele calificări profesionale: 

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

Tehnician transporturi; 

 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, liceul asigură şcolarizarea elevilor pentru 

următoarele calificări profesionale:  

 profil tehnic, domeniul Mecanică, calificările profesionale: Mecanic auto şi Tinichigiu – 

vopsitor auto;  

 profil tehnic, domeniul Electromecanică, calificările profesionale: Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale; 

 profil servicii, domeniul Turism şi alimentaţie, calificările profesionale: Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de alimentaţie publică şi Bucătar; 

 profil servicii, domeniul Comerţ, calificarea profesională Comerciant - Vânzător. 

În anul şcolar 2018-2019, la învăţământul postliceal, nivel 5 de calificare, s-a finalizat 

şcolarizarea elevilor pentru: 

 profilul servicii, domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea profesională Tehnician 

nutriţionist. 

Unitatea şcolară oferă posibilităţi de şcolarizare şi pentru: 

- Învăţământ preşcolar (prin Grădiniţa cu Program prelungit ”Letea” Bacău şi Grădiniţa cu 

program normal nr. 20 Bacău); 

- Învăţământ primar şi gimnazial - Şcoala Gimnazială ”Ion Luca” Bacău. 

Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” îşi propune să atragă, 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 
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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.  

 Începând cu anul şcolar 2014 – 2015, Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, în prezent liceu 

tehnologic, 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. 

Liceul Tehnologic „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 Liceului Tehnologic „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 

 

Liceul Tehnologic „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; 

 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 şcolare aprobate la nivel local. 

 Începând cu anul şcolar 2018-2019, colegiul primeşte denumirea de Liceul Tehnologic 

„Dumitru Mangeron” Bacău, conform OMEN 4484/27.08.2018. 
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1.2.3. Domeniile de operare ale şcolii 

 

În septembrie 2018 la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” - Bacău erau înscrişi 1317 

elevi pentru cursurile de zi (preşcolar, 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 2018-2019 Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” din Bacău a asigurat 

pregătirea elevilor în următoarelor profiluri şi specializări: 

I. Învăţământ liceal zi şi seral: 

 profilul tehnic, domeniul mecanică, calificările profesionale: Tehnician proiectant 

CAD, Tehnician transporturi; 

 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. 

 

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. 

 Domeniul Comerţ, calificarea profesională Comerciant vânzător. 

 

III. Învăţământ postliceal 

 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. 
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Pe lângă profilurile şi specializările precizate mai sus Liceul Tehnologic „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 2018 - 2019 oferta educaţională propusă a Liceului Tehnologic „Dumitru 

Mangeron” din Bacău este prezentată mai jos.  

 

OFERTA ŞCOLARĂ 

2018 – 2019 

 

Grădiniţa cu program prelungit Letea 

- 3 grupe de grădiniţă: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare. 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 20 

- 3 grupe de grădiniţă: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare. 

 

Şcoala Gimnazială „Ion Luca”  -   1 clasă pregătitoare; 

-   1  clasă a V-a. 
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Liceu şi Şcoală profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul şcolar 2018-2019, la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” au fost înscrişi 1317 

elevi (Anexa 3.1)  din care 780 din mediul urban şi 537 din mediul rural.  
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Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” din Bacău are următoarea structură de personal: 

 

An şcolar 
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 

2018 - 2019 143 86 20 37 

2019 - 2020 143 86 20 37 

 

Structura personalului didactic în conformitate cu gradele didactice în învăţământ este: 

 

1.3. Principalele rezultate obţinute în  anul  şcolar 2018 – 2019   
 

Liceul Tehnologic „D. Mangeron” a continuat şi în anul şcolar 2018-2019 tradiţia premiilor la 

olimpiadele şcolare de specialitate.  

Succesele remarcabile ale elevilor la Olimpiada Tehnică, obţinute între anii 2010 – 2019: 

 

ETAPA  NAŢIONALĂ ETAPA  JUDEŢEANĂ 

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 

An şcolar 

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 - 

2018-2019 86 49 4 14 9 9 1 

2019-2020 86 46 4 15 11 10 - 
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2015 - 2016 

GALEŞ ADRIAN – locul 10  

2015 -  2016 

GALEŞ ADRIAN - premiul I  

GUŢU DANIEL – menţiune 

NESTER MIHAI – menţiune 

 2016-2017 

TODERAŞC MĂDĂLIN (XI B) – premiul III 

SUMĂNARU SEBASTIAN (XI B) – Menţiune  

CHICOŞ NARCIS (XI B)– Menţiune 

GUŢU DANIEL (XII D) – premiul II 

 2017-2018 

PERCIC CHIRIL (XI B) - premiul II; 

TERTEA DANIEL (XI B) - premiul III; 

TODERAŞC MĂDĂLIN (XII B) - premiul II. 

2018-2019 

COSTACHE MIHAIL (XI A) – menţiune 

 

2018-2019 

COSTACHE MIHAIL (XI A) - premiul I; 

SAVIN ALEXANDRA (XI A) - premiul II; 

 

Succesele remarcabile ale elevilor la Concursul profesional, calificarea profesională Mecanic 

auto, obţinute între anii 2017 – 2019: 

ETAPA  NAŢIONALĂ ETAPA  JUDEŢEANĂ 

 2017 - 2018 

BACIU IONUŢ - premiul II  

2018 – 2019 

DOBRIN DAMIAN – menţiune  

2012 - 2013 

DOBRIN DAMIAN - premiul I  

TOMOZEI ALEXANDRU – menţiune  

 

1.3.1. Rezultate deosebite ale elevilor obţinute în anul şcolar trecut (2018-2019) 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “DUMITRU MANGERON”  BACĂU 

Învăţământul liceal şi profesional 

 

 Catedra tehnică 

 Olimpiada din Aria curriculară tehnologii 

La faza judeţeană a olimpiadei, elevii au obţinut următoarele rezultate: 

- Costache Mihail (XI A) - premiul I; 

- Savin Alexandra (XI A) - premiul II; 

Profesorii care au pregătit elevii: Lavinia Buşcă, Carmen Cristea şi Mihaela Cosmescu. 

 Concursul profesional – calificarea mecanic auto 

- Dobrin Damian (11P2) - premiul II; 

- Tomozei Alexandru (11P1) – menţiune. 

Cadrele didactice care au pregătit elevii: Mihai Gurămultă, Maria Bîrgu, Carmen Cristea, Ioan Moisă 

şi Costică Parîng. 

 Concursul ”Ştiu şi aplic”, etapa judeţeană 

S-au obţinut următoarele premii: 

Locul I – Savin Georgiana Alexandra, Popescu Andrei-Ştefan; 

Locul II - Piştea Anton, Oprea George – Alexandru, Marcu Ionuţ şi Tomozei Alexandru; 

Locul III - Lipan Eduard Claudiu Ştefan, Dumitru Cosmin – Ionuţ, Negruţ Mădălin, Radu Obreja; 

Menţiune - Pătraşcu Diac Gerard, Lupu Alin, Budău Alexandru, Hodorog Luka, Iordăchescu Eduard 

şi Grosu Marian; 

Elevii au fost coordonaţi de prof. Carmen Cristea şi Maria Bîrgu. 
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Elevii Piştea Anton şi Popescu Andrei Ştefan au obţinut premiul special I la faza naţională a 

Concursului „Ştiu şi aplic” – coordonator prof. Carmen Cristea. 

 Concursul Judeţean „Desen tehnic şi infografică” – ediţia a VIII-a, Liceul Tehnologic „D. 

Mangeron” Bacău 

Premiul I (Sibeşteanu Dorel), premiul al II-lea (Costache Mihail) şi menţiune (Popescu Andrei) la 

clasa a XI-a şi premiul al II-lea (Tertea Daniel), premiul al III-lea (Percic Chiril) la clasa a XII-a – 

coordonator prof. Lavinia Buşcă; 

 Concursul Judeţean „Creativitate şi tehnologie” Oneşti, 18 aprilie 2019 

Premiul I (Sibeşteanu Dorel), premiul al III-lea (Costache Mihail) şi menţiune (Savin Alexandra) la 

clasa a XI-a şi premiul al III-lea (Tertea Daniel), menţiune (Percic Chiril) la clasa a XII-a – prof. 

coordonator Lavinia Buşcă; 

 Coordonarea echipelor de elevi în cadrul proiectului educativ „PROIECTEZĂ-ŢI CARIERA”, 

Concursul local „Invenţii şi inventatori” – Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău, aprilie 

2019 – prof. Mitică Manea, Tania Radu, Mihaela Pădure, Carmen Cristea, Lavinia Buşcă; 

 Concursul Regional pentru elevi “TEHNIUM” – Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” 

Târgovişte, mai 2019, Secţiunea Cultură Tehnică: premiul I – elevii Sidor Cosmin Iulian (10P3), 

Benedic Alexandru Marian (9P3) şi Bejan Cosmin (9P3) şi premiul al III-lea – elevii Pricope Petru 

(10P1) şi Iacob Lucian Marian (9P2) – prof. coordonator Mitică Manea; 

 Concursul regional „Infotehnica” – premiul I - elevii coordonaţi de prof. Maria Bîrgu. 

 Concursul judeţean „ Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” - elevii: Pătraşcu-

Diac Gerard, Lupu Alin, Negruţ Mădălin – Ionuţ, Obreja Radu-Florin (10A), Savin Georgiana-

Alexandra, Popescu Andrei-Ştefan, Dumitru Cosmin – Ionuţ, Lipan Eduard Claudiu Ştefan (11A); 

Piştea Anton, Oprea George – Alexandru (12 B) – prof. îndrumător Carmen Cristea  şi Maria Bîrgu; 
 

 Catedra servicii 

 Olimpiada din Aria curriculară tehnologii 

La faza judeţeană a olimpiadei, elevul David Cristian, clasa a XI-a a obţinut premiul al III-

lea. Profesorii care au pregătit elevul: Teodora Găman şi Mihaela Neacşu. 

La faza judeţeană a Concursului pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad, s-au obţinut 

următoarele premii: 

 Premiul I : Percic Ion – clasa a X-a B  -  Contabilitate Generală, premiul II : Jalbă Magdalena – clasa a IX-a C 

– Bazele contabilităţii şi Turculeţ Nicoleta – clasa a XI-a C – Marketingul Afacerii, premiul III: Dobândă 

Patricia – clasa a X-a C – Protecţia Consumatorului, menţiune: Percic Ion, clasa a X-a B – Contabilitate 

Generală şi Dobândă Patricia, clasa a X - a C – Protecţia Consumatorului 

 Menţiune – Târgul firmelor de Exerciţiu desfăşurat la Centrul de Afaceri Bacău – elevii clasei a XI-a C pentru 

Cel mai bun site al FE Mobline. 

 

 Catedra matematică 

 Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”,  faza judeţeană, Colegiul Economic „Ion 

Ghica”, Bacău,  

Premiul I - Tîrgoală Dina, clasa a XII-a A - prof. coordonator Marius Dragomir; 

Menţiune – David Cristian, clasa a XI-a C – prof. Florinela Boboc. 

 

 Catedra de limbi străine 

 Concurs “Recognize...” în cadrul evenimentului “Valentine's Dy vs. Dragobete”, profesor 

coordonator Nicoleta Apostu, unde au fost implicaţi elevi ai liceului; 

 Concurs Interjudeţean de Limba Engleză TECHNO-VOC, ediţia a II-a, 20 aprilie 2019, Piatra 

Neamţ – elevul Tudosă Alin, clasa a XII-a B – menţiune, prof. coord. Maria Mocanu. 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION LUCA’’ (STRUCTURĂ) - BACĂU 

 

 Comisia metodică a educatorilor 

 

 Activităţi: 

„La mulţi ani, Românie dragă!” – Ziua Naţională a României -  activităţi cultural-artistice 

„Vine, vine, Moş Crăciun!’’ 

„Micul creştin” – activitati practice şi vizită la biserica din cartier; 

„Arbori şi păsări” – Ziua mondială a păsărilor şi arborilor –  drumeţii în împrejurimi; 

“Cel mai bun sportiv” (intreceri sportive) 

1 Iunie – Ziua Internaţională a copilului – activităţi recreative, jocuri ale copilăriei 

 
 Comisia metodică a învăţătorilor 

 

 Concursul Comper Comunicare - Etapa I şi a-II-a 

Premiul I – 1 elev, premiul II – 4 elevi, premiul III – 8 elevi (prof. înv. primar. Sava Cătălina- clasa a 

II-a A);  

Premiul I - 7 elevi , premiul II - 5 elevi, premiul III - 2 elevi - (prof. înv. primar. Fulga Daniela –

Ancuţa - clasa a II a B); 

Premiul I – 17 elevi, premiul II - 3elevi, premiul III - 3elevi, (prof. înv. primar Leahu Laura-Elena –

clasa a IV-a); 

Premiul I - 21 elevi , premiul II - 5 elevi, premiul III - 4 elevi, ( înv. Coşa Valentina – clasa a III- a); 

Premiul I - 12 elevi , premiul II – 2 elevi, premiul III – 3 elevi (prof. înv. primar Buşilă Ştefania-

Laura – clasa a I-a). 

 Concurul Comper Matematica- Etapa 1 şi a-II-a 

Premiul I: 2 elevi, premiul II – 2 elevi, premiul III – 4 elevi (prof. înv. primar Sava Cătălina – clasa a 

II-a A); 

Premiul I: 5 elevi, premiul II - 5 elevi, premiul III - 4 elevi (prof. înv. primar Fulga Daniela -Ancuţa-

clasa a II a B); 

Premiul I: 15 elevi, premiul II – 6 elevi, premiul III - 4elevi, (prof. înv. primar Leahu Laura-Elena –

clasa a-IV-a); 

Premiul I -20 elevi , premiul II - 7 elevi, premiul III - 3 elevi (înv. Coşa Valentina – clasa a III-a), 

Premiul I - 6 elevi, premii II - 6 elevi, premiul III - 3 premii, menţiune – 3 elevi (prof. înv. primar 

Buşilă Ştefania-Laura – clasa a I-a). 

  Concursul Gazeta Matematica - Etapa I şi a – II-a 

Premiul I: 3 elevi, premiul II - 1 elev, premiul III - 5 elevi, menţiune - 1elev (prof. înv. primar Leahu 

Laura - Elena – clasa a I-a); 

Premiul I - 2 elevi, premiul II - 2 elevi, premiu III – 1 elev (prof. înv. primar Buşilă Ştefania – Laura 

– clasa a I-a); prof.înv.primar: Coşa Valentina clasa a - III-a- 1 elev cu 100 puncte,  2 elevi cu câte 

95 puncte. 

 Concursul ,,Amintiri din copilărie”- Etapa I  şi a-II-a inscrisi 10 elevi- premiul I- 4 elevi, premiul al 

II-lea- 3 elevi, premiul al III-lea 3 elevi. prof. înv. primar Fulga Daniela – Ancuţa - clasa a II a B); 

prof. înv.primar: Coşa Valentina clasa a III-a- 2 elevi locul I, 3 elevi locul II, 2 elevi locul III; 

 Concursul ,,Micii Olimpici”- Etapa I şi a-II-a  inscrisi 11 elevi - premiul I- 5 elevi, premiul al II-

lea- 3 elevi, premiul al III-lea 3 elevi. prof. înv. primar Fulga Daniela – Ancuţa - clasa a II a B), prof. 

înv. primar Coşa Valentina-clasa a-III-a, locul I-3 elevi, locul II-5 elevi, locul III-2 elevi, menţiune-1 

elev;             

 Concursul ,,Jurnalul exploratorului isteţ”- Etapa I 

locul II - 10 elevi, locul III - 1 elev, prof. înv. primar Coşa Valentina - clasa a-III-a 

locul I – 2 elevi, prof. înv. primar Buşilă Ştefania-Laura clasa I. 

 Concursul ,,Discovery”- Etapa I şi a-II-a  înscrişi 9 elevi 

Premiul I - 3 elevi, premiul al II-lea - 3 elevi, premiul al III-lea 3 elevi, prof. înv. primar Fulga 

Daniela – Ancuţa - clasa a II a B 
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 Concursul ,,Formidabilii”- Etapa I şi a-II-a, înscrişi 7 elevi: 

Premiul I - 3 elevi, premiul al II-lea - 2 elevi, premiul al III-lea - 2 elevi, prof. înv. primar Fulga 

Daniela, clasa a II a B) 

 

LICEUL TEHNOLOGIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU 

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 2018-2019, Şcoala gimnazială „Ion Luca”, structură a Liceului Tehnologic 

„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 24 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, 13 au susţinut evaluarea 

naţională. 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 

21 21 - 8 13 

 

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 

Limba şi literatura 

română  
- - 2 7 5 7 

Matematică 3 7 4 5 1 1 

 

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

rezultate bune şi foarte bune, ei fiind coordonaţi la limba şi literatura română de prof. Popa Monica 

Daniela şi la matematică de prof. Ambrosie Rareş. 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. 
Săptămâna prevenirii 

traficului de persoane 

Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Bacău 

90 

Radu Tania, Buşcă Lavinia 

Aaniţei Paraschiva 

Neacşu Mihaela 

2.  Excursie Maramureş Fundaţia Comunitară 45 
Danciu Alina, Durac Ciprian 

Mocanu Maria, Boboc Florinela 
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3.  
Excursie 

Ceahlău 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

45 

Neacşu Mihaela,Ursu Adrian, 

Danciu Alina, Mocanu Maria, 

Dragomir Marius 

4.  Ziua Armatei Române 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

106 
Medvedev Oana,  

Nanu Valentin 

5.  

Festivalul 

cinematografic 

internaţional 

Teatrul Municipal 

Bacău 
20 Apostu Nicoleta 

6. 

BALULUI 

BOBCILOR 

 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

250 

Neacşu Mihaela, Codreanu 

Andreea, Gaman Teodora, 

Chiriac Laura,Vornicu Ioana 

7. 

Atelier de creaţie şi 

colocviu: “19 days 

activism” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Laura, Spătaru 

Liliana, Nanu Valentin, Corlade 

Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

8. 
Workshop: “Trăim într-

o lume periculoasă?” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Andreea-Laura, 

Spătaru Liliana, Nanu Valentin, 

Corlade Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

9. 

“Obiectivele globale. 

Opriţi violenţa şi 

abuzurile asupra 

copiilor” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Andreea-Laura, 

Spătaru Liliana, Nanu Valentin, 

Corlade Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

10. 

Similitudini privind 

violenţa surprinsă în 

literatură şi violenţa din 

realitatea contemporană 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Laura, Spătaru 

Liliana, Nanu Valentin, Corlade 

Eduard, Durac Ciprian, Neacşu 

Mihaela, Gaman Teodora, 

Bîrgu Maria, Cristea Carmen, 

Văidenu Claudia, Vornicu 

Ioana 

11. 

Workshop, expoziţie de 

postere, referate: 

“Schools for SDG’s - 

Ziua Internaţională de 

Prevenire a Abuzului 

asupra Copilului ” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Laura, Spătaru 

Liliana, Nanu Valentin, Corlade 

Eduard, Durac Ciprian, Neacşu 

Mihaela, Gaman Teodora, 

Bîrgu Maria, Cristea Carmen, 

Văidenu Claudia, Vornicu 

Ioana 

12. Impactul violenţei Cadrele didactice ale 200 Grigoraş Ionica, Dragomir 
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asupra tinerilor colegiului şi elevii 

colegiului 

Marius, Chiriac Andreea-Laura, 

Spătaru Liliana, Nanu Valentin, 

Corlade Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

13. 

Relaţia dintre 

absenteism şi nivelul 

stimei de sine 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Andreea-Laura, 

Spătaru Liliana, Nanu Valentin, 

Corlade Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

14. 
Fenomenul BULLYNG 

în şcoli 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius Chiriac Andreea-Laura, 

Spătaru Liliana, Nanu Valentin, 

Corlade Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

15. 

STOP DROGURILOR 

-STOP TRAFICULUI 

DE PERSOANE 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 

Grigoraş Ionica, Dragomir 

Marius, Chiriac Andreea-Laura, 

Spătaru Liliana, Nanu Valentin, 

Corlade Eduard, Durac Ciprian, 

Neacşu Mihaela, Gaman 

Teodora, Bîrgu Maria, Cristea 

Carmen, Văidenu Claudia, 

Vornicu Ioana 

16. 
CUPA MANGERONA 

la FOTBAL 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 Consiliul elevilor 

17. 

Zilele Colegiului 

Tehnic “Dumitru 

Mangeron” 

 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

250 
Cadrele didactice ale colegiului şi 

elevii colegiului 

18. 

Vizionare piesă de 

teatru ” Dragă Elena 

Sergheevna” 

Teatrul George 

Bacovia 
130 Dragomir Marius 

19. 

Zilele muzicii 

instrumentale 

”Saxofonul Romantic” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

20 Apostu Nicoleta 

20. 
Conferinţă ”Greşesc, 

deci exist!” 

Asociaţia Mutatis 

Mutandis 
30 Apostu Nicoleta 

21. 
Concurs ”Cea mai Cool 

clasă de Crăciun” 

Cadrele didactice ale 

colegiului 
120 Neacşu Mihaela 

22. 
Proiectul ”Dă block 

agresivităţii!” 

Asociaţia Salvaţi 

Copii 
150 Radu Tania 

23. 

Proiectul 

educational,,Ziua 

nationala de 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

200 
Ghirvu Geanina,  

Medvedev Oana 
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comemorare a 

Holocaustului In 

Romania'' 

24. 

Proiect educaţional de 

voluntariat ”Dăruieşte un 

zâmbet, fii şi tu Moş 

Crăciun!” 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

250 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

25. Olimpiada deşeurilor 

CCRRebat Ro SRL, 

CCR Logistics 

Systems Ro SRL 

180 Dragomir Marius 

26. Bal Halloween 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

60 
Neacşu Mihaela 

Codreanu Andreea 

27. 
Faptele mele şi 

consecinţele acestora 

Prim-procuror Ştefan 

Gheorghe Daniel 
60 

Neacşu Mihaela 

Bălan Gabriela 

28. 

Jandarmul – prietenul 

care la nevoie se 

cunoaşte 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Jardameria Română 

64 Corlade Iulia 

29. 
Experimentul lui 

Eratostene 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

150 

Radu Tania, Popescu Mariana, 

Boboc Florinela 

Medvedev Oana, Şulea 

Luciana, Stoica Gabriela, 

Timofte Iolanda, Pricop 

Vasilica, Cristea Carmen 

Gălbează Carmina, Pădure 

Mihaela, Buşcă Lavinia, 

Gaman Teodora 

Popa Daniela 

30. 
Proiect educativ CODE 

WEEK 2018 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

150 

Radu Tania, Popescu Mariana, 

Dragomir Marius 

Pădure Mihaela, Boboc 

Florinela, Ghirvu Geanina 

31. 

Proiect Glorie eternă 

eroilor patriei, cinste şi 

onoare veteranilor de 

război 

ANVR Bacău 150 

Nanu Valentin, Medvedev 

Oana, Ursu Adrian, Durac 

Ciprian, Antohe Lenuţa, 

Corlade Eduard, Leibu Angela, 

Bălan Gabriela 

32. 
De dragobete iubeşte 

româneşte! 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

450 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

33. Săptămâna Şcoala altfel 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

450 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

34. 1 Iunie – Ziua copilului 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

450 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

35. Târgul Mărţişorului 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

250 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

36. Târg de Paşti 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

250 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

37. Stop dependenţei de Cadrele didactice ale 250 Cadrele didactice ale colegiului 
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internet! colegiului şi elevii 

colegiului 

şi elevii colegiului 

38. 
Târgul firmelor de 

exerciţiu 

Gaman Teodora 

Neacşu Mihaela 
50 

Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

39. Târgul Plăcintelor 

Cadrele didactice ale 

colegiului şi elevii 

colegiului 

250 
Cadrele didactice ale colegiului 

şi elevii colegiului 

40. 
Apicultura – între 

tradiţie şi modernitate 

Asociaţia 

Crescătorilor de 

Albine (A.C.A.) – 

Filiala Judeţeană 

„Apicola” Bacău 

250 

Medvedev Oana; Spataru 

Liliana; Chiriac Laura; Bîrgu 

Maria; Nanu Valentin 

41. Armonia naturii 

Muzeul de Stiintele 

Naturii ,,Ion Borcea'' 

Bacău 

150 

Director,Corlade Iulia; prof. 

Birgu Maria; prof.Grigoras 

Ionica; prof.Medvedev Oana; 

prof.Corlade Eduard; prof.Durac 

Ciprian; prof.Vaideanu Claudia; 

prof.Budau Monica; prof.Pricop 

Vasilica; prof.Coca Violeta; 

prof.Ursu Adrian; prof.Chiriac 

Laura; prof.Manea Mitica si 

prof.Nanu Valentin 

42. 
Cupa Mangeron Fotbal 

– Ediţia a II-a 
Consiliul elevilor 400 Consiliul elevilor 

 

Consiliul elevilor 

În anul şcolar 2018-2019, activitatea Consiliului Elevilor s-a concretizat prin organizarea de 

întâlniri cu  liderii claselor, unde s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, 

drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea 

activităţilor existente 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 de a constitui Consiliul Elevilor pentru 

anul şcolar 2018-2019. Pentru aceasta 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 vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi 

întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

 

Comitetul de părinţi 

În luna octombrie 2018 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2018-2019 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 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor si 

imbinarea activitatilor curriculare cu 

Cadrele 

didactice 

Permanent 
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standardelor 

de calitate. 

cele extracurriculare 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

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 

planului de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabilul 

cu activitatea 

educativă 

Conform 

Protocoalelor 

de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 

diriginţilor , 

Psihologul 

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 

ofertei CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 

(lecţii deschise, interasistenţe, etc.) 

Responsabilii de 

catedră 

Conform 

planurilor de 

activitate 

4. Monitorizarea 

şi 

controlul 

activităţii 

pentru 

creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

instructiv educative. 

Conducerea Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

Conducerea 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 



21 

 

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 

2018- 2019; 

2. Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând 

termene şi responsabilităţi; 

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 2018-2019 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, atât la liceu, şcoală profesională, cât şi la clasele de învăţământ gimnazial; 

 Instruirea profesorilor 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 eficient. 

 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 interioară).   

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

ALTE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

 Şcoala gimnazială  „Ion Luca” 

         Proiecte educative cum ar fi:  Vizionare piese de teatru în şcoală sau în afara şcolii, 1 

decembrie-Ziua României, Mirajul Crăciunului, Ziua Unirii, Halloween, Ziua Limbilor Europeene, 

Hai să dăm mână cu mână”,”Tradiţii şi obiceiuri de iarnă”, ”Primim zâmbete”- proiect educational în 

colaborare cu şcoala ”Maria Montessori”,Bacau, „Centenar-Celebrăm România”1918-2018,” 

Dăruieşte un zâmbet”- proiect voluntariat,” Cartea călătoare”- proiect tematic, Ziua mondială a 

educaţiei,” 25 Octombrie-ziua armatei”,”Happy Halloween”- proiect tematic, Concurs de desene 

„Consumi lactate, creşti sănătos!” unde elevii au obţinut premii I, II,III şi menţiuni. În Săptamâna 

15-19 aprilie 2019 dedicată activităţilor extraşcolare, am organizat o multitudine de activităţi printre 

care: excursie tematică la Suceava cu elevii claselor V-VIII, proiect educaţional „Căsuţa păsărelelor” 

în parteneriat cu Vivariu Bacău, etc.. 

Activităţi tematice desfăşurate la nivelul fiecărei clase, activităţi de voluntariat, activităţi în 

colaborare cu Poliţia de proximitate, Activităţi de simulare în caz de incendiu sau cutremur, 

concursuri sau olimpiade organizate la nivel de clasă sau materie, concursuri organizate şi oferite de 

Ministerul Educaţiei, activităţi desfăşurate în colaborare cu biblioteca şcolii,activităţi în colaborare 
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cu Poliţia oraşului nostru , „Valentine,s Day sau Dragobetele - simbol al prieteniei!”,” Ziua 

Internaţională a Femeii”, „Ziua Mărţişorului în lume”,Activitate extraşcolară „Vizionăm, ne distrăm 

şi învăţăm”în parteneriat cu S.C Limbi Europene SRL, Proiect de voluntariat cu titlul „Implică-te, 

toţi vom câştiga!” (perioada de desfăşurare aprilie-iunie 2018, proiect de activitate cu titlul „Mai 

buni, mai toleranţi, mai…altfel în Săptămâna Luminată”, proiect educaţional „Glorie eternă eroilor 

patriei,cinste şi onoare veteranilor de război” (perioada de desfăşurare octombrie 2018-mai 2019, 

organizarea unei bune desfăşurări a activităţii de încheiere a anului şcolar cu titlul „ Prin muncă şi 

înţelepciune vei câştiga”(iunie 2019), etc. 

Elaborarea la începutul semestrului I a planificării tuturor activităţilor ce vor fi desfăşurate în 

„Săptămâna Altfel” (aprilie 2019), o săptămână ce va cuprinde o gamă largă şi variată de activităţi 

extraşcolare propuse în timpul semestrului I de către elevii şcolii noastre şi de către părinţii acestora 

şi care au drept scop dezvoltarea unor aptitudini sau valori umane. 

 

 Liceul Tehnologic  „Dumitru Mangeron” 

 Proiectul internaţional ”Eratosthenes Experiment” - 24.09.2018 – prof. coordonator Tania 

Radu;  participarea elevilor însoţiţi de cadrele didactice din şcoală; 

 Participare cu elevii liceului la proiectul internaţional ”World’s Largest Lesson”, ”19 zile de 

prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor” (07-09.11.2018); 

 Participare la proiectul ”D.A.R.” – Dăruieşte, Ajută, Respectă – proiect social pentru elevii 

CSEI nr. 1 Bacău (prof. coordonator Gabriela Bălan); 

 Semimaraton „Aleargă pentru educaţie”, Budău Alexandru, Duma-Dombi Cristian, Vasilache 

Adrian, clasa 10 P2, profesor coordonator Tania Radu. 

 Europe Code WEEK 2018 – „Ora de Programare” – prof. coordonator T. Radu; 

 Dependenţa de Internet” în parteneriat cu organizaţia „Salvaţi copiii”- februarie-mai 2019 cu 

elevii, profesor coordonator Tania Radu; 

 Concursul „Aleg conştient. Stop dependenţa de Internet.”- elevii claselor 9A, 12B, 10P4, 

11P1, 11P4 şi diriginţii lor - prof. coordonator T. Radu; 

 „Dă BLOCK agresivităţii” în parteneriat cu organizaţia „Salvati copiii”- octombrie-

decembrie 2018 - prof. coordonator T. Radu; 

 Proiectul RoboFriend în parteneriat cu asociaţia A.P.E.L.L., proiect finanţat prin Fondul 

Ştiinţescu de Fundaţia Comunitară Bacău, ianuarie-mai 2019 (coordonator prof. Radu Tania); 

 Participare la evenimentul „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, ediţia a XIII-a, 28.09.2018, 

organizat la Universitatea „V.Alecsandri” Bacău; 

 Organizarea de vizite la E-ON distribuţie România în Delgaz Grid SA Bacau (prof. Mihaela 

Pădure), la Societatea Industries Yield SRL Bacău; 

 Participarea şi însoţirea elevilor la workshop-ul educaţional organizat în colaborare cu 

Facultatea de Inginerie a Universităţii „V. Alecsandri” Bacău, moderat de domnul inginer 

Eugen Herghelegiu, în data de 12 martie 2019 – coordonator prof. Lavinia Buşcă; 

 Participare la programele de pe platforma JARomania: Educaţie pentru orientare 

profesională, Succesul profesional, Alimentaţie sănătoasă, sport, prevenţie; 

 În cadrul proiectului „Săptămâna Europeană a Mobilităţii” – participare la activitatea 

dedicată „Săptămânii Europene a Mobilităţii”, Bacău, 16-22 septembrie 2018 – prof. Mitică 

Manea; 

 Coordonarea echipelor de elevi în cadrul proiectului educativ „PROIECTEZĂ-ŢI 

CARIERA”, Concursul local „Invenţii şi inventatori” – Liceul Tehnologic „Dumitru 

Mangeron” Bacău, aprilie 2019; 

 Concursul Regional pentru elevi “TEHNIUM” – Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” 

Târgovişte, mai 2019, Secţiunea Cultură Tehnică: premiul I – elevii Sidor Cosmin Iulian 

(10P3), Benedic Alexandru Marian (9P3) şi Bejan Cosmin (9P3) şi premiul al III-lea – elevii 

Pricope Petru (10P1) şi Iacob Lucian Marian (9P2) – prof. coordonator Mitică Manea; 

 Concursul regional „Infotehnica” – premiul I - elevii coordonaţi de prof. Maria Bîrgu. 
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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 2018-2019 s-a reuşit realizarea următoarelor lucrări de reparaţii şi investiţii, 

respectiv achiziţii: 

Sumele alocate de Primăria Bacău au fost destinate următoarelor cheltuieli: 

 Cheltuieli materiale – 1.285.825 lei (utilităţi,reparaţii curente, etc.); 

 Asistenţă socială – 77.243 lei 

 Burse – 115555..660000  lei;  

 Investiţii – 30.168 lei 

TOTAL = 1.548.836 lei 

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

 cheltuieli de personal – 8.925.81  lei;       

 burse – 559922..995500  lei; 

 transport elevi – 113311..555599  lei; 

 olimpiade şcolare – 2211..335522 lei; 

 proiect ROSE – 1188..336655 lei; 

TOTAL = 9.689.407 lei 

Din activitatea de autofinanţare s-au făcut următoarele cheltuieli: 

 masă elevi – 229966..002255  lei; 

 cheltuieli materiale – 9911..663388  lei; 

 obiecte de inventar – 2299..339999  lei; 

 cărţi, publicaţii – 950 lei; 

 Reparaţii curente – 16.314 lei 

TOTAL = 434.326 lei 

DDOOTTĂĂRRII  RREEAALLIIZZAATTEE  ÎÎNN  AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22001188--22001199  

TTIIPPUURRII  DDEE  AACCHHIIZZIIŢŢIIII 
SSUUMMEE    

RREEPPAARRTTIIZZAATTEE   

OOBBIIEECCTTEE  DDEE  IINNVVEENNTTAARR  ((AAUUTTOOFFIINNAANNTTAARREE))  

- Calculatoare+multifuncţional 

- Table şcolare 

- Unităţi calculatoare 

- Aspirator Grădiniţa cu Program prelungit Letea 

- Calculatoare 

- Obiecte inventar necesare funcţionării 

- Cărţi, publicaţii 

- Saltele grădiniţă 

- Feţe de masă 

  

  

  

  

  

  

2266..336655,,0000  lleeii  

995500,,0000  lleeii  

22446611,,0000  lleeii  

557733,,0000  lleeii  

TTOOTTAALL  2277..331155,,0000  lleeii  

IINNVVEESSTTIIŢŢIIII  ŞŞII  LLUUCCRRĂĂRRII  DDEE  RREEPPAARRAAŢŢIIII  

((AAUUTTOOFFIINNAANNTTAARREE))  
  

--  Lucrări instalaţii electrice cămin  

--  Documentaţie ISU – aviz incendii  
1166..331144,,0000  lleeii  

3300..116688,,0000  lleeii  

TTOOTTAALL  4466..448822,,0000  lleeii  
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IINNVVEESSTTIIŢŢIIII  ŞŞII  LLUUCCRRĂĂRRII  DDEE  RREEPPAARRAAŢŢIIII  DDEE  LLAA  BBUUGGEETTUULL  

LLOOCCAALL  SSUUMMEE  RREEPPAARRTTIIZZAATTEE   

- Igienizare şi reparaţii liceu plata SC BOGA PREST SRL; 

- Dezinsecţie, deratizare; 

- Reparaţii clasele pregătitoare; 

3355..116688,,1155  lleeii  

88..886611,,6600  lleeii  

2255..118811,,2255  lleeii  

TTOOTTAALL  6699..221111,,0000  lleeii  

  

PPrrooiieecctt  RROOSSEE  SSUUMMEE  RREEPPAARRTTIIZZAATTEE   

- Materiale  

- Obiecte logistică  

- Dulap  

22..336655,,0000  lleeii  

1155..550000,,0000  lleeii  

550000,,0000  lleeii  

TTOOTTAALL  6699..221111,,0000  lleeii  

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%;  

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;  
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      - 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;  

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

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 inserţie profesională;  
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 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 independente.  

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 

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”  
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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.  

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 
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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)  

 

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).  
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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. 

 

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.  

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 
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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;  

 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 

La nivel regional, pentru regiunea NORD-EST în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-

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

investi, a lucra şi a locui!” .  

Obiectivul general urmărit fiind derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere 

economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să 

conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni aleRomâniei;  
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Ţinta propusa anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap 

de locuitor la nivel regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel naţional şi 37% 

din valoarea indicatorului la nivel comunitar. 

În scopul atingerii obiectivelor propuse de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul fiecărui judeţ, 

Strategii de Dezvoltare socio-economică. 

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. Cresterea 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  

 

La nivel judeţean, conform Strategiei dedezvoltare a judeţului Bacău: document-cadru 

pentru perioada deprogramare 2014-2020, viziunea de dezvoltare a Judeţului Bacău este: „Bacău se 

va poziţiona, la orizontul anului 2020, în topul cel mai atractive 10 judeţe din România pentru 

investitori şi turişti, cu o economie competitive, deschisă şi durabilă, bazată pe specializare 

inteligentă şi pe forţă de muncă înalt calificată, şi cu oinfrastructură modernă, accesibilă tuturor 

locuitorilor. Judeţul Bacău va oferi locuitorilorsăi un nivel ridicat de calitate a vieţii şi servicii 

educaţionale, medicale, sociale şi culturale de înaltă calitate, precum şi o administraţie 

publică orientată către nevoile cetăţenilor, care se vor implica activ în viaţa comunităţilor din care 

fac parte”. 

 

Obiectivele şi indicatorii la nivel judeţean, conform PLAI 2019, sunt: 

 

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

pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. 

2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la 

programe de formare continuă. 
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3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială. 

4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în 

formare. 

5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în 

formare. 

6. Dezvoltarea  învăţământului profesional şi a celui dual pentru a creşte numărul 

absolvenţilor cu o calificare profesională care se integrează mai rapid pe piaţa muncii, 

ca urmare a stagiilor de practică derulate la agenţii economici. 

7. Construirea parteneriatelor dintre unităţile administrativ – teritoriale, operatorii 

economici şi a unităţile şcolare din IPT pentru construirea învăţământuluiprofesional 

dual adaptat tuturor solicitărilor pieţei muncii. 

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA ÎPT JUDEŢEAN (conform PLAI 2019) 

Concluzii  Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

 

CONCLUZII DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT 

Concluzii desprinse din 

contextul european de politici în 

educaţieşi formare profesională 

 

 Creştereaşanselor de ocupare a absolvenţilor de 

învăţământ profesional; 

 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale 

 Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă 

 Promovarea şanselor egale pentru participare la piaţa 

muncii 

 Creştereaimplicăriişcolilordin ÎPT în programe de 

măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă. 

 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 muncădin 2020 vor fi pentru calificări 

de nivel mediu rezultate din programe de educaţieşi formare 

profesională) 

Concluzii desprinse din 

asumarea contribuţiei ÎPT 

pentru îndeplinirea celor 3 

priorităţi din Strategia Europa 

2020 pentru creştereinteligentă, 

durabilăşi inclusivă 

 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţieişi 

piaţa muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în 

planificarea ofertei de educaţieşi formare profesională. 

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor 

(EQF); 

 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, 

prinînvăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau 

informală, a competenţelor solicitate pentru angajare în 

formarea continuăşi pe piaţa muncii. 

 Dezvoltarea de sisteme educaţionaleşi 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. 

 Susţinereaşi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul 

vieţiiprin implementarea şi diversificarea programelor în 

domeniul educaţiei adulţilor 

Concluzii desprinse din 

contextual demografic 

 

 Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe 

termen lung trebuie săţină cont implicaţiile scăderii 

demografice, îndeosebi a populaţieişcolare, în paralel cu 

fenomenul de îmbătrânire demografică. 
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 Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice 

princreşterea 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 noiletehnologii 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.)). 

Resursele materiale şi 

condiţiile de învăţare 

 

 Necesitatea derulării programelor de dotare cu 

echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate. 

 Identificarea unităţilorşcolare 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 judeţşi regiune, aprobate de 

structurile parteneriale locale şi regionale 

 Înfiinţarea consorţiilorşcolareîn 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 şcolilorIPT 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, respectiva traseului de pregătire. 
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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 diminuareaşi 

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 

Rata de tranziţie în 

învăţământul liceal  

 Asigurarea accesului la educaţie, la serviciile de 

orientare şi consiliere. 

 Stabilirea ţintelormăsurabile privind ratele de tranziţie 

laurmătorul nivel de calificare în perspectiva 2020 (rata 

abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%), şi cel 

puţin 35% dintineri (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 

diminuareaşi 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 

puţinînvăţământul secundar 

inferior 

 Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare (în special cei dincategorii defavorizate). 

 Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi 

încurajarea progresului individual. 

 Încurajarea participăriitinerilor la o formă de educaţie 

astfel încât ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 

de ani care au absolvit cel puţinînvăţământul 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 vieţiidintre România şi UE (participare de 

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

 Derularea de proiecte cu finanţare europeană princare 

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 

inserţieiprofesionale a absolvenţilor. 

 Colaborarea între AJOFM şi ISJ în vederea verificării 

bazelor de date dinşomaj cu noile trasee şi finalităţi ale 

sistemului de educaţieşi formare profesională. 

 Realizarea de protocoale de colaborare AJOFM - ISJ 

pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor 

 Monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor 

prin parteneriatul AJOFM - ISJ 



35 

 

Rata de inserţie aabsolvenţilor 

la 6 luni de laabsolvire, pe 

niveluri deeducaţie. 

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 competenţelorşi alte informaţii utile privindfinalităţile 

sistemului de educaţieşi formare profesională. 

 Sondaje proprii efectuate direct de cătreşcoli. 

 Sondaje reprezentative pentru reţeaua şcolară la nivel 

local/ regional prinintermediul unor organizaţii / instituţii 

specializate. 

 Accesarea proiectelor POSDRU 

privindinserţiaprofesională sau derularea acestora în regiunea 

NE în colaborare cu alte regiuni. 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT 

Evoluţia planurilor de 

şcolarizare. 

Analiza ofertei curente. 

Ţinte pe termen mediu pe 

domenii de pregătire. 

Oferta şcolilordin ÎPT pentru 

formarea adulţilor. 

Reţeleşcolare. 

Parteneriatul cu 

Întreprinderile. 

 

 Adaptarea ofertei la cerinţelepieţei 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 reţeleşcolareşi dezvoltarea reţelelor 

şcolare existente. 

 O mai buna colaborarea a şcolilorIPT cu 

agenţiieconomici 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, Liceul Tehnologic „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 1. : Asigurarea calităţii învăţământului cu accent pe dezvoltarea competenţelor-

cheie şi formarea competenţelor specifice. 

PRIORITATEA 2: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele 

pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.  

PRIORITATEA 3: Creşterea participării la programe de formare profesională continuă prin reţeaua 

IPT. Formarea continuă a  cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi 

competenţele cerute pe piaţa muncii.   

PRIORITATEA 4: Promovarea imaginii şcolii şi dezvoltarea instituţională prin promovarea 

parteneriatului intern şi extern, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a programelor 

finanţate,  proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor  profesionale 

şi personale obţinute. 

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare şi informare privind cariera. 

PRIORITATEA 6: Asigurarea condiţiilor de infrastructură şi dotare a şcolii. 
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Partea a II- a - ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1  Analiza mediului extern 

2.1.1.  Date demografice  

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, ponderea judeţelor după numărul populaţiei rezidente la 1 iulie 2018 era 

următoarea: Iaşi 24,7%, Suceava 19,5%, Bacău 18,3%, Neamţ 13,9%, Botoşani 11,9% şi 

Vaslui de 11,7%. Ponderea populaţiei rezidente a judeţului Bacău a înregistrat o scădere de 

la 18,6% la 1 iulie 2012 la 18,3% la 1 iulie 2018. De fapt, singurul judeţ care a înregistrat o 

creştere a populaţiei rezidente în această perioadă a fost judeţul Iaşi (+2,3%, respectiv 

un +17.876 persoane rezidente). Judeţul Bacău a cunoscut în această perioadă o scădere a 

populaţiei rezidente cu 4,0% (-24.285 persoane), prin urmare şi o reducere a ponderii în 

Regiunea de Nord-Est cu 1,6%. 

Aceeaşi tendinţă o are şi populaţia legală din judeţul Bacău. Dacă la nivelul Regiunii 

de Nord-Est aceasta a crescut în ultimii opt ani cu 2,1% (+81.118 persoane cu domicilul 

legal), în judeţul Bacău a scăzut cu 1,5% (-11.566 persoane). Aceasta, în paralel cu 

creşterea populaţiei legale din judeţele: Iaşi (+9,13%, rspectiv +78.488 persoane), Vaslui 

(+5,6%, respectiv +26.222 persoane) şi Suceava (+2,7%, respectiv +19.969 persoane). 

Ponderea populaţiei legale din judeţul Bacău în total regiune, era de 18,7% la 1 iulie 2018. 
 

Tabel nr. 2.1. Populaţia rezidentă la 1 iulie în judeţele regiunii Nord-Est, în 
perioada 2012-2018 (număr persoane) 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018* 

Regiunea 

NORD-

EST 

 
 
3.286.81
2 

 
 
3.277.41
2 

 
 
3.274.11
1 

 
 
3.265.08
9 

 
 
3.248.74
6 

 
 
3.231.01
8 

 
 
3.209.20
6 Bacău 612.18

6 
608.50
8 

605.81
5 

602.66
8 

598.14
6 

593.44
3 

587.90
1 Botoşani 408.56

7 
404.82
2 

401.28
7 

397.05
2 

392.56
8 

387.82
2 

382.36
1 Iaşi 774.12

4 
778.38
3 

784.59
6 

788.22
5 

789.39
9 

790.70
7 

792.00
0 Neamţ 466.64

4 
463.48
4 

460.83
4 

457.65
1 

453.69
0 

449.39
9 

444.48
3 Suceava 632.98

5 
632.04
1 

631.58
7 

630.62
1 

629.11
5 

627.46
9 

625.61
6 Vaslui 392.30

6 
390.17
4 

389.99
2 

388.87
2 

385.82
8 

382.17
8 

376.84
5 *: date provizorii 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 

Tabel nr. 2.2. Populaţia după domiciliu la 1 iulie în judeţele regiunii Nord-Est, în 
perioada 2011-2018 (număr persoane) 

  
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018* 

Regiunea 

NORD-

EST 

 
 

3.878.10
1 

 
 

3.880.69
8 

 
 

3.890.88
8 

 
 

3.908.25
7 

 
 

3.929.80
6 

 
 

3.937.24
7 

 
 

3.948.38
6 

 
 

3.959.21
9 Bacău 753.61

9 
751.91
9 

750.09
4 

748.40
2 

749.34
7 

747.10
0 

745.45
6 

742.05
3 Botoşani 466.70

1 
464.59
0 

462.58
1 

460.06
5 

458.04
8 

455.65
0 

453.74
0 

452.32
8 Iaşi 865.58

6 
872.34
7 

885.25
2 

901.59
0 

916.59
9 

926.36
1 

935.74
1 

944.07
4 Neamţ 587.47

3 
585.62
2 

583.51
9 

580.93
3 

579.45
0 

576.89
6 

573.89
5 

569.85
1 Suceava 737.71

0 
738.98
2 

740.32
3 

740.86
1 

745.10
7 

747.68
9 

750.69
1 

757.67
9 Vaslui 467.01

2 
467.23
8 

469.11
9 

476.40
6 

481.25
5 

483.55
1 

488.86
3 

493.23
4 *: date provizorii 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 
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Din păcate, toate judeţele Regiunii de Nord-Est au o populaţie rezidentă mai mică decât 

populaţia legală, ceea ce înseamnă că regiunea furnizează atât populaţie şcolară cât şi forţă de 

muncă, altor regiuni din ţară sau altor state. La 1 iulie 2018, populaţia rezidentă a Regiunii de 

Nord-Est era cu 750.013 persoane mai mică decât populaţia legală, ceea ce este similar cu lipsa 

populaţiei unui judeţ foarte mare. Cea mai mare diferenţă dintre populaţia rezidentă şi populaţia 

legală o cunoaşte judeţul Bacău (-154.152 persoane), urmat de judeţele: Iaşi (-152.074 persoane), 

Suceava (-132.063 persoane), Neamţ (-125.368 persoane), Vaslui (-116.389 persoane) şi 

Botoşani (-69.967 persoane). 

 
Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) şi sexe 

 
Populaţia legală a judeţului Bacău la 1 iulie 2018 era estimată la 742.053 locuitori, din 

care 351.612 locuiau în mediul urban (47,4%) şi 390.441 în mediul rural (52,6%). Din total, 

49,5% erau persoane de sex masculin cu domiciliul în judeţul Bacău şi 50,5% de sex feminin, 

revenind în medie uşor peste 102 femei la 100 bărbaţi. 

Ponderea populaţiei urbane a judeţului Bacău cunoaşte o uşoară tendinţă de creştere, de la 

47,3% la 1 iulie 2011, la 47,4% la 1 iulie 2017, în paralel cu scăderea treptată a ponderii 

ruralului. Pe total judeţ, populaţia legală din urban s-a diminuat în ultimii opt ani cu 4.742 

locuitori, faţă de o reducere cu 6.824 locuitori în mediul rural. 

Pe sexe, modificările sunt oarecum diferite. Populaţia legală masculină din urban 

cunoaşte o scădere cu 2.989 persoane în aceşti ani, în timp ce populaţia legală feminină din 

urban scade cu 1.753 persoane. Aceste modificări, au condus la o diminuare a ponderii populaţiei 

masculine din urban (de la 45,99% la 1 iulie 2011 la 45,96% la 1 iulie 2018), în timp ce 

ponderea populaţiei feminine din urban a înregistrat o creştere (de la 48,56% la 1 iulie 2011 la 

48,78% la 1 iulie 2018). 

Dezechilibrul pe sexe este diferit între cele două medii de viaţă. Dacă în mediul urban 

putem vorbi de un excedent de peste 8 femei în medie la fiecare 100 bărbaţi, în mediul rural 

situaţia este inversă, vorbind de un deficit de peste 3 femei în medie la fiecare 100 de barbaţi, la 

momentul 1 iulie 2018. 

Tabel nr. 2.3. Populaţia după domiciliu la 1 iulie pe sexe şi medii de rezidenţa în judeţul 

Bacău, în perioada 2011-2018 (număr persoane) 
 

Sexe 
Medii 
de 
rezidenţ

ă 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018* 

 

Total 

Total Judeţ 753.61
9 

751.91
9 

750.09
4 

748.40
2 

749.34
7 

747.10
0 

745.45
6 

742.05
3 Urban 356.35

4 
354.33
1 

352.80
7 

352.17
9 

353.75
5 

352.34
6 

352.21
4 

351.61
2 Rural 397.26

5 
397.58
8 

397.28
7 

396.22
3 

395.59
2 

394.75
4 

393.24
2 

390.44
1  Total Judeţ 373.24

6 
372.16
0 

371.26
9 

370.33
0 

370.70
4 

369.50
0 

368.71
4 

366.97
5 
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Masculin Urban 171.64
2 

170.41
8 

169.56
8 

169.17
2 

169.89
1 

169.06
5 

168.99
9 

168.65
3 Rural 201.60

4 
201.74
2 

201.70
1 

201.15
8 

200.81
3 

200.43
5 

199.71
5 

198.32
2  

Feminin 

Total Judeţ 380.37
3 

379.75
9 

378.82
5 

378.07
2 

378.64
3 

377.60
0 

376.74
2 

375.07
8 Urban 184.71

2 
183.91
3 

183.23
9 

183.00
7 

183.86
4 

183.28
1 

183.21
5 

182.95
9 Rural 195.66

1 
195.84
6 

195.58
6 

195.06
5 

194.77
9 

194.31
9 

193.52
7 

192.11
9 *: Date provizorii 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 
În profil teritorial, populaţia legală a judeţului Bacău este repartizată în 93 de 

localităţi, din care: 3 municipii, 5 oraşe şi 85 de comune. În judeţ există un număr de 491 

sate, din care 5 aparţin de municipii şi oraşe. 

La 1 iulie 2018, din cele 85 comune, doar trei aveau o populaţie legală peste 10 mii locuitori: 

Dofteana (11.236 locuitori), Nicolae Bălcescu (10.105 locuitori) şi Mărgineni (10.024 locuitori) . 

Un număr de 2 comune aveau între 9 şi 10 mii locuitori (Sascut şi Oituz), 2 comune aveau între 8 

şi 9 mii locuitori (Răcăciuni, Poduri), 5 comune aveau între 7 şi 8 mii locuitori, 4 comune între 6 

şi 7 mii locuitori, 16 comune între 5 şi 6 mii locuitori, 14 comune între 4 şi 5 mii locuitori, 18 

comune între 3 şi 4 mii locuitori, 17 comune între 2 şi 3 mii locuitori, iar 4 comune, cele mai mici, 

aveau sub o mie de locuitori (Iteşti cu 1.523 locuitori, Izvorul Berheciului cu 1.629 locuitori, 

Onceşti cu 1.647 locuitori şi Dămieneşti cu 1.887 locuitori). 

Dacă pe total judeţ populaţia legală a înregistrat în aceşti 8 ani o scădere cu 1,5% (-

11.566 persoane), există şi un număr de 21 localităţi, toate din mediul rural, care au înregistrat 

creşteri. Cum era de aşteptat, cele mai mari creşteri s-au observat în comunele limitrofe marilor 

aglomerări urbane, în timp ce în partea de est, cea mai săracă a judeţului, s-au observat scăderi 

mai mari ale populaţiei. 

Astfel, cele mai mari creşteri relative le-au cunoscut, în ordine descrescătoare, comunele: 

Hemeiuşi (+25,5%, respectiv +1.227 locuitori), Letea Veche (+17,4%, respectiv +1.064 

locuitori), Măgura (+15,3%, respectiv +703 locuitori), Săuceşti (+11,2%, respectiv +551 

locuitori) şi Mărgineni (+7,6%, respectiv +705 locuitori). 

La polul opus, cele mai mari scăderi relative de populaţie legală în această perioadă s-au 

înregistrat în: Motoşeni (-12,5%, respectiv -471 locuitori), Huruieşti (-10,7%, respectiv -277 

locuitori), Vultureni (-10,1%, respectiv -224 locuitori), Negri (-9,8%, respectiv -304 locuitori), 

Glăvăneşti (-8,8%, respectiv -314 locuitori), Filipeni (-8,6%, respectiv -207 locuitori), Solonţ (-

8,4%, respectiv -325 locuitori). 

În total, un număr de 69 localităţi ale judeţului au înregistrat scăderi ale populaţiei legale, 

acestea incluzând şi 6 localităţi urbane. 

Municipiul Bacău a cunoscut o creştere a populaţiei legale cu 0,6%, respectiv cu 1.138 

persoane în ultimii 8 ani analizaţi. 

Tabel nr. 2.4. Populaţia după domiciliu la 1 iulie pe localităţi în judeţul Bacău, în 

perioada 2011-2017 (număr persoane) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 
Judeţ Bacău 753.619 751.919 750.094 748.402 749.347 747.100 745.456 742.053 

MUNICIPIUL BACAU 196.248 195.362 195.022 195.509 197.621 197.244 197.501 197.386 
MUNICIPIUL 
MOINESTI 

 
25.322 

 
25.149 

 
24.987 

 
24.813 

 
24.807 

 
24.642 

 
24.486 

 
24.271 

MUNICIPIUL ONESTI 54.880 54.302 53.755 53.303 52.967 52.400 51.849 51.281 

ORAS BUHUSI 21.611 21.426 21.240 21.043 21.061 21.032 21.644 22.319 

ORAS COMANESTI 24.751 24.622 24.405 24.219 24.121 23.968 23.780 23.658 

ORAS DARMANESTI 14.805 14.777 14.794 14.774 14.818 14.786 14.762 14.680 
ORAS SLANIC 
MOLDOVA 

 
5.265 

 
5.255 

 
5.235 

 
5.206 

 
5.176 

 
5.158 

 
5.135 

 
5.101 

ORAS TIRGU OCNA 13.472 13.438 13.369 13.312 13.184 13.116 13.057 12.916 

AGAS 6.420 6.396 6.347 6.319 6.258 6.213 6.168 6.068 

ARDEOANI 2.560 2.543 2.519 2.504 2.503 2.475 2.454 2.432 

ASAU 7.375 7.330 7.287 7.197 7.177 7.123 7.048 6.976 

BALCANI 8.294 8.263 8.221 8.199 8.160 8.107 8.058 7.947 
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BERESTI-BISTRITA 2.163 2.163 2.199 2.209 2.235 2.234 2.230 2.205 

BERESTI-TAZLAU 5.807 5.803 5.778 5.755 5.738 5.734 5.707 5.629 

BERZUNTI 5.491 5.471 5.438 5.396 5.384 5.360 5.347 5.307 

BIRSANESTI 5.028 4.987 4.951 4.899 4.870 4.829 4.766 4.689 

BLAGESTI 7.573 7.587 7.611 7.615 7.626 7.637 7.659 7.590 

BOGDANESTI 2.828 2.831 2.856 2.859 2.864 2.864 2.839 2.808 

BRUSTUROASA 3.551 3.554 3.554 3.549 3.531 3.505 3.491 3.449 

BUCIUMI 3.099 3.164 3.204 3.253 3.235 3.232 3.241 3.242 

BUHOCI 5.289 5.250 5.240 5.206 5.221 5.152 5.144 5.113 

CAIUTI 5.456 5.454 5.474 5.493 5.451 5.411 5.402 5.374 

CASIN 3.896 3.965 4.005 3.973 3.978 4.006 4.036 4.003 

CLEJA 7.301 7.299 7.255 7.185 7.181 7.182 7.124 7.035 

COLONESTI 2.324 2.301 2.290 2.275 2.305 2.299 2.317 2.285 

CORBASCA 5.789 5.736 5.684 5.622 5.604 5.575 5.565 5.514 

COTOFANESTI 3.564 3.567 3.574 3.589 3.614 3.625 3.649 3.632 

DAMIENESTI 1.982 1.978 1.950 1.959 1.937 1.927 1.912 1.887 

DEALU MORII 2.993 2.963 2.917 2.887 2.848 2.816 2.799 2.746 

DOFTEANA 11.270 11.325 11.325 11.330 11.322 11.312 11.284 11.236 

FARAOANI 5.723 5.672 5.658 5.617 5.590 5.545 5.477 5.446 

FILIPENI 2.420 2.396 2.369 2.338 2.309 2.274 2.254 2.213 

FILIPESTI 4.690 4.716 4.703 4.740 4.704 4.677 4.643 4.624 

GAICEANA 3.018 2.964 2.957 2.944 2.911 2.861 2.829 2.814 

GHIMES-FAGET 4.972 4.933 4.905 4.901 4.922 4.887 4.813 4.778 

GIOSENI 4.071 4.141 4.150 4.188 4.213 4.235 4.277 4.279 

GIRLENI 7.046 7.060 7.065 7.076 7.059 7.118 7.083 7.097 

GLAVANESTI 3.587 3.557 3.513 3.446 3.394 3.352 3.303 3.273 

GURA VAII 5.540 5.471 5.415 5.356 5.320 5.270 5.199 5.128 

HELEGIU 7.101 7.022 6.951 6.849 6.809 6.716 6.655 6.624 

HEMEIUS 4.759 4.888 5.083 5.214 5.414 5.625 5.816 5.986 

HORGESTI 5.392 5.443 5.453 5.512 5.571 5.614 5.619 5.645 

HURUIESTI 2.593 2.560 2.519 2.483 2.457 2.412 2.370 2.316 

ITESTI 1.487 1.507 1.519 1.507 1.503 1.523 1.514 1.523 
IZVORU 
BERHECIULUI 

 
1.707 

 
1.704 

 
1.704 

 
1.680 

 
1.683 

 
1.687 

 
1.653 

 
1.629 

LETEA VECHE 6.125 6.354 6.463 6.646 6.792 7.018 7.118 7.189 

LIPOVA 3.191 3.211 3.225 3.215 3.206 3.208 3.211 3.187 

LIVEZI 5.587 5.592 5.579 5.580 5.586 5.562 5.576 5.529 

LUIZI-CALUGARA 5.511 5.507 5.478 5.429 5.388 5.355 5.294 5.219 

MAGIRESTI 4.465 4.450 4.443 4.395 4.373 4.323 4.283 4.235 

MAGURA 4.608 4.777 4.850 4.947 5.040 5.152 5.223 5.311 

MANASTIREA CASIN 5.658 5.646 5.603 5.559 5.534 5.507 5.478 5.437 

MARGINENI 9.319 9.570 9.690 9.764 9.839 9.918 9.967 10.024 

MOTOSENI 3.755 3.672 3.586 3.518 3.471 3.445 3.372 3.284 

NEGRI 3.104 3.070 3.027 2.992 2.952 2.914 2.864 2.800 

NICOLAE BALCESCU 10.028 10.065 10.079 10.115 10.106 10.090 10.100 10.105 

ODOBESTI 2.455 2.466 2.472 2.452 2.453 2.479 2.480 2.474 

OITUZ 9.625 9.598 9.602 9.577 9.552 9.483 9.370 9.310 

ONCESTI 1.747 1.727 1.710 1.697 1.685 1.664 1.669 1.647 

ORBENI 3.988 3.966 3.970 3.959 3.950 3.963 3.940 3.896 

PALANCA 3.548 3.519 3.517 3.491 3.492 3.457 3.463 3.423 

PARAVA 3.436 3.449 3.420 3.413 3.425 3.401 3.380 3.368 

PARINCEA 4.009 3.997 3.986 3.950 3.936 3.913 3.896 3.828 

PARJOL 6.728 6.653 6.634 6.632 6.574 6.507 6.442 6.337 

PINCESTI 4.471 4.469 4.462 4.427 4.419 4.432 4.438 4.380 

PIRGARESTI 5.019 4.985 4.974 4.920 4.891 4.862 4.840 4.809 

PLOPANA 3.532 3.516 3.489 3.445 3.407 3.393 3.355 3.285 

PODU TURCULUI 5.246 5.260 5.237 5.223 5.165 5.105 5.060 4.987 
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PODURI 8.173 8.204 8.183 8.166 8.148 8.139 8.084 8.038 

PRAJESTI 2.453 2.489 2.467 2.403 2.358 2.347 2.306 2.252 

RACACIUNI 8.259 8.267 8.285 8.317 8.352 8.375 8.384 8.400 

RACHITOASA 5.117 5.103 5.058 4.997 4.939 4.881 4.829 4.760 

RACOVA 3.595 3.578 3.613 3.613 3.594 3.583 3.574 3.553 

ROSIORI 2.374 2.389 2.394 2.367 2.368 2.397 2.400 2.379 

SANDULENI 4.756 4.749 4.730 4.710 4.681 4.663 4.658 4.633 

SARATA 2.146 2.177 2.197 2.196 2.202 2.242 2.238 2.247 

SASCUT 10.262 10.311 10.237 10.161 10.107 10.008 9.931 9.810 

SAUCESTI 4.914 5.050 5.260 5.346 5.416 5.433 5.440 5.465 

SCORTENI 3.168 3.144 3.131 3.104 3.096 3.075 3.053 3.031 

SECUIENI 2.313 2.296 2.315 2.312 2.305 2.317 2.298 2.299 

SOLONT 3.887 3.828 3.789 3.765 3.713 3.680 3.650 3.562 

STANISESTI 4.892 4.903 4.867 4.826 4.780 4.709 4.674 4.655 

STEFAN CEL MARE 5.149 5.215 5.228 5.246 5.234 5.266 5.260 5.238 

STRUGARI 2.570 2.575 2.585 2.589 2.570 2.567 2.529 2.481 

TAMASI 3.047 3.075 3.085 3.072 3.100 3.116 3.109 3.083 

TATARASTI 2.609 2.557 2.559 2.519 2.491 2.469 2.436 2.411 

TIRGU TROTUS 5.740 5.751 5.772 5.744 5.720 5.683 5.689 5.641 

TRAIAN 3.153 3.151 3.127 3.131 3.160 3.168 3.161 3.134 

UNGURENI 3.919 3.925 3.949 3.908 3.928 3.925 3.908 3.893 

URECHESTI 3.840 3.800 3.796 3.786 3.770 3.762 3.732 3.674 

VALEA SEACA 4.284 4.311 4.337 4.341 4.358 4.376 4.417 4.397 

VULTURENI 2.228 2.203 2.173 2.167 2.127 2.100 2.052 2.004 

ZEMES 5.103 5.054 5.011 4.967 4.938 4.908 4.866 4.795 

*: Date provizorii 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 

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). Această tendinţă se poate observa urmărind atât datele din tabelele 

următoare cât şi figurile grafice. Un grafic deosebit de relevant în acest sens este piramida 

vârstelor, în care se poate observa atât îmbătrânirea populaţiei, cât şi dezechilibrele existente pe 

sexe şi diferenţele dintre cele două medii de viaţă. 

Tabel nr. 2.5. Populatia rezidenta la 1 iulie pe grupe de varsta în judeţul Bacău, 

în perioada 2012-2018 (număr persoane)  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Total 612.18
6 

608.50
8 

605.81
5 

602.66
8 

598.14
6 

593.44
3 

587.90
1 0- 4 ani 33.071 31.784 31.588 31.989 32.542 33.472 33.198 

5- 9 ani 37.180 36.839 36.401 35.869 34.872 33.403 32.674 
10-14 ani 39.298 38.771 38.188 37.646 37.275 37.030 36.680 
15-19 ani 38.698 39.058 39.051 39.000 38.912 38.432 37.805 
20-24 ani 35.447 34.628 34.870 35.319 35.625 36.036 36.185 
peste 25 428.49

2 
427.42
8 

425.71
7 

422.84
5 

418.92
0 

415.07
0 

411.35
9 *: date provizorii 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table) 

 

 

 

 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Tabel nr. 2.6. POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de varsta în 

judeţul Bacău, în perioada 2011-2018 (număr persoane)  
 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018* 

Total 753.61
9 

751.91
9 

750.09
4 

748.40
2 

749.34
7 

747.10
0 

745.45
6 

742.05
3 0- 4 ani 40.041 38.830 37.358 35.761 36.498 35.969 35.460 33.759 

5- 9 ani 42.172 42.162 42.118 41.566 41.132 40.270 39.329 38.176 
10-14 ani 44.154 44.034 43.347 42.459 42.405 42.256 42.269 42.305 
15-19 ani 46.401 44.566 44.186 44.122 44.066 43.760 43.779 43.089 
20-24 ani 59.987 57.255 53.872 51.142 47.329 45.796 44.078 43.783 
peste 25 520.86

4 
525.07
2 

529.21
3 

533.35
2 

537.91
7 

539.04
9 

540.54
1 

540.94
1 *: date provizorii 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table) 

 
Structura etnică 
 

La nivelul regiunii Nord-Est, datele furnizate de INS, 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 mare comunitate de etnie romă şi maghiară din regiune, aspect care impune acţiuni 

concentrate pentru integrariişi convieţuirii cu aceştia. 
 
 

Tabel nr. 2.9. Populaţia stabilă după etnie în judeţul Bacău, 
la recensământul din 2011 

Etnii Numar 

persoane 

Total 616.16

8 Români 558.50

7 Maghiari 4.208 
Romi 15.284 
Ucraineni 30 
Germani 99 
Turci 51 
Ruşi-Lipoveni 36 
Tătari 5 
Sârbi 4 
Slovaci * 
Bulgari 3 
Croaţi - 
Greci 37 
Italieni 91 
Evrei 43 
Cehi 3 
Polonezi 14 
Chinezi 6 
Armeni 29 
Ceangai 829 
Macedoneni 4 
Alta etnie 296 
Informaţie nedisponibilă 36.588 

* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)Sursa: 

tabele INS http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2 
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Figura nr. 2.11. 
 

Structura populaţiei stabile după etnie la recensământul din 2011 

 
Mişcarea migratorie 
 

La ultimul recensământ al populaţiei au fost înregistrate un număr de 57.340 de persoane 

plecate în străinătate pentru o perioadă îndelungată şi, care deşi aveau domiciliul legal în judeţul 

Bacău, nu mai făceau parte din populaţia rezidentă a acestuia. Din acest punct de vedere, judeţul 

Bacău se situa pe primul loc în ţară la acel moment. Din păcate, în afara recensămintelor nu 

dispunem de date statistice oficiale cu privire la migraţia reală, marea majoritate a celor plecaţi 

nefiind înregistraţi şi în documentele evidenţei populaţiei.  

 

Tabel nr. 2.10. Migraţia internă cu domiciliu în judeţul Bacău, în perioada 2010-2017 (număr 

persoane) 
 
  

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Stabiliri 9.690 10.335 10.329 11.224 10.691 11.184 10.859 10.487 
Plecări 10.511 11.378 11.267 11.841 11.741 12.456 11.988 12.058 
Sold -821 -1.043 -938 -617 -1.050 -1.272 -1.129 -1.571 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 
 
 
Tabel nr. 2.11. Migraţia internaţională definitivă în judeţul Bacău, în perioada 2010-2017 

(număr persoane) 
 
  

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Imigranţi 290 759 903 2.340 1.222 1.075 2.382 1.964 
Emigranţi 415 438 479 434 592 856 880 1.062 

Sold -125 321 424 1.906 630 219 1.502 902 
Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 

Urmărind datele oficiale privind migraţia internaţională definitivă, cea bazată pe 

înregistrări oficiale, se constată un sold pozitiv în ultimii şapte ani, dar din păcate, cu toate 

acestea, migraţia reală este în defavoarea judeţului Bacău. Cei mai mulţi îşi păstrează 

domiciliul în judeţ, dar îl părăsesc pentru studii sau la lucru, fie în afara acestuia în ţară, fie în 

străinătate, motiv pentru care populaţia rezidentă este mult mai mică decât cea legală. 
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Proiecţii demografice 
 

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% (-204,2mii locuitori) până în 2025comparativ cu anul 2010 (anexa 1b). 

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%). 
 

Până în anul 2015, raportul dintre tineri şi vârstnici (Figură 1Evoluţia raportului tineri-

vârstnici 2010-2025 în judeţul Bacău (mii pers.).) s-a menţinut favorabil tinerilor, după care 

raportul s-a schimbat, procesul de îmbătrânire a populaţiei accentuându-se. 

 

Pentru judeţul Bacău prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de 

Statistică la 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%). 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. 

Populaţia rezidentă şcolară pe grupe de vârstă, proiectată pe judeţele regiunii în anii 

2030 şi 2060, reprezentată grafic mai jos, evindeţiază: 
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- 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 

prognozele 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%). 
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Tabel 1 Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară varianta constantă 

Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolarăvarianta constantă  
Grupe de vârstă Mii persoane Modificare 2060/2011 

 

2011 

 

2030 

 

2060 
Absolut

ă (mii) 

Relativ

ă (%) 
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 
 
 

Tabelul 9 bis - Populaţia şcolara pe niveluri de educaţie (inclusiv învatamântul 

particular) 

 

Judeţ 

Bacău 

 

Total 

 

 

Preşcolar 

 
 

Primar şi gimnazial 

 

 

 

 

Liceal 

 

 
 

Profesional 

şi de 
ucenici 

 

 
 

Postliceal 

şi de 

maiştri 

 

 

 
 

Superior  
 

Anii 

şcolari 

 

Total 

 

Primar 

(cl.I-

IV) 

 

Gimnazial 
(cl.V-VIII) 

Învăţă 
mântul 
special 

(cl.I-

VIII) 

           

2011 / 
2012 

 
114971 

 
22386 

 
57832 

 
28452 

 
29011 

 
369 

 
26802 

 
276 

 
1786 

 
5889 

2012 / 
2013 

 
112668 

 
18696 

 
61215 

 
32143 

 
28671 

 
401 

 
24796 

 
880 

 
2092 

 
4989 

2013 / 
2014 

 
109431 

 
18038 

 
60260 

 
31941 

 
27953 

 
366 

 
23338 

 
1124 

 
2089 

 
4582 

2014 / 
2015 

 
108735 

 
17399 

 
59179 

 
31537 

 
27279 

 
363 

 
21617 

 
2153 

 
2237 

 
4345 

2015 / 

2016 

 
105779 

 
16953 

 
57773 

 
30722 

 
26690 

 
361 

 
19899 

 
2955 

 
2175 

 
4229 

2016 / 
2017 

 
104170 

 
16535 

 
56409 

 
29983 

 
26063 

 
363 

 
19339 

 
3495 

 
2299 

 
4085 
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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) 

 

 

Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a 

dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii 

corespunzătoare în capitalul uman; 
Reorganizarea reţelei şcolare din perspectiva 
reducerii numărului de elevi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scăderea naturală prognozată a 

populaţiei tinere va fi agravată de 
migraţia internă şi 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, adăugarea de noi 
calificări în oferta educaţională a şcolilor din IPT în 
raport cu cerinţeţe pieţei muncii. 

Reduceri semnificative ale 
populaţieide vârstă şcolară (în 2060 

faţă de anul 2014 -2015): 

➢ 6  - 10 ani: ponderea populaţiei 

scade cu 26%; 

➢ 11  -14 ani: ponderea populaţiei 

scade cu 29%; 

➢ 15-18 ani: ponderea populaţiei 

scade cu 30%; 

➢ 19  – 23 ani:ponderea populaţiei 

scade cu 22%; 

Măsuri la nivelul reţelei şcolare: 
 Optimizarea alocării resurselor 

financiareprin 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 prinformarea 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) 

 

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 
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De reţinut! 
 fenomenul de ruralizare va avea impact în sistemul de educaţie şi formare 

profesională, 

propunerile de plan de şcolarizare trebuie să includă în analiza şi distribuţia 

reţelei aspectele demografice, constatate şi menţionate; 

 în situaţia prognozată a scăderii demografice, se recomandă analiza resurselor –

spaţiilor şcolare - în vederea utilizării lor ca exemplu - FPC, alte forme şi 

alternative; 

 sistemul educativ necesită măsuri remediale care să susţină educaţia şi formarea 

în rândul persoanelor din grupuri dezavantajate, în sprijinul incluziunii 

sociale şi dezvoltarea conştiinţei privind contribuţia individuală la susţinerea 

societăţii în procesul de integrare în societate; 

 sunt necesare analize şi măsuri privind cauzele migraţiei; 

 

2.1.2. Principalii indicatori economici 
 
a.  Produsul intern brut (PIB) şi principalii indicatori economico-sociali 
 

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 3.1., fig. 3.1. şi 3.2.), ceea ce subliniază apropierea 

judeţului Bacău de evoluţia de ansamblu a economiei româneşti. 
 

Tabelul 3.1. 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 

                                                                  

                                                                        Fig. 3.1. Evoluţia comparativă a PIB,2015 – 2020 
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Tabelul nr. 3.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în perioada 2015 - 2019 
 
 

Total regiune Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava
 Vaslui  

2015 

Creşterea reală a PIB 2.7 

PIB/Locuitor (euro)                                      4867 

Numărul mediu de salariaţi 2.8 

Rata şomajului înregistrat - % 6.3 

Câştigul salarial mediu net lunar 

(lei/salariat) 1562 

Câştigul salarial mediu net lunar 8.7 

2016 

Creşterea reală a PIB 5.0 

PIB/Locuitor (euro)                                      5191 

Numărul mediu de salariaţi 3.4 

Rata şomajului înregistrat - % 6.4 

Câştigul salarial mediu net lunar 

(lei/salariat) 1746 

Câştigul salarial mediu net lunar 11.8 

2017 

Creşterea reală a PIB 5.5 

PIB/Locuitor (euro)                                      5610 

Numărul mediu de salariaţi 4.9 

Rata şomajului înregistrat - % 5.8 

Câştigul salarial mediu net lunar 

(lei/salariat) 1978 

Câştigul salarial mediu net lunar 13.3 

2018 

Creşterea reală a PIB 5.7 

PIB/Locuitor (euro)                                      6085 

Numărul mediu de salariaţi 4.7 

Rata şomajului înregistrat - % 5.5 

Câştigul salarial mediu net lunar 

(lei/salariat) 2151 

Câştigul salarial mediu net lunar 8.7 

2019 

Creşterea reală a PIB 6.0 

PIB/Locuitor (euro)                                      6606 

Numărul mediu de salariaţi 4.6 

Rata şomajului înregistrat - % 5.3 

Câştigul salarial mediu net lunar 

(lei/salariat) 2334 

Câştigul salarial mediu net lunar 8.5 

 

 

2.5 

5032 

4.2 

6.6 

 
1581 

8.7 

 

5.5 

5406 

3.7 

6.7 

 
1758 

11.2 

 

5.5 

5864 

4.7 

6.3 

 
1973 

12.2 

 

6.0 

6394 

4.6 

6.0 

 
2148 

8.9 

 

6.3 

6976 

4.5 

5.7 

 
2320 

8.0 

 

 

1.3             3.8          1.2            2.8            2.3 

3895          6257       4504         4602         3646 

1.6             1.8          5.8            1.0            2.0 

4.9             4.5          6.1            6.5           11.2 

 
1491          1798       1359         1489         1387 

10.7            9.0          6.7           10.1           6.4 

 

5.4             5.5          2.5            5.4            4.5 

4191          6665       4701         4918         3882 

3.6             3.4          3.1            3.3            3.1 

5.5             4.5          5.8            6.2           11.4 

 
1699          1982       1514         1681         1588 

14.0           10.2        11.4          12.9          14.5 

 

5.3             5.7          5.5            5.2            5.8 

4547          7166       5092         5291         4217 

5.2             5.0          4.6            4.9            5.3 

4.5             4.2          5.4            5.1           10.4 

 
1955          2246       1690         1914         1830 

15.0           13.3        11.6          13.9          15.2 

 

5.6             5.8          5.5            5.4            5.7 

4953          7731       5524         5719         4588 

5.0             4.8          4.1            4.7            5.1 

4.0             4.1          5.0            4.9           10.0 

 
2157          2440       1794         2090         2001 

10.4            8.7          6.2            9.2            9.4 

 

5.9             6.1          5.8            5.6            5.9 

5399          8353       5996         6183         4995 

4.9             4.7          4.0            4.7            5.0 

3.8             4.0          4.7            4.5            9.7 

 
2352 2663 1936 2267 2161 

9.0 9.1 7.9 8.5 8.0 
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Tabelul nr. 3.3. Principalii indicatori economico-sociali în 2020, pentru judeţele regiunii 

Nord-Est 
- modificări procentuale - 

 
Total 
regiune 

 
 

Bacău 

 
 

6.4 

7581 

4.4 

5.5 

2473 

6.6 

 
 

Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui 
 

2020 

Creşterea reală a PIB 6.1 

PIB/Locuitor (euro)                                                 7143 

Numărul mediu de salariaţi 4.3 

Rata şomajului înregistrat - % 5.0 

Câştigul salarial mediu net lunar (lei/salariat)        2497 

Câştigul salarial mediu net lunar 7.0 

 

 

6.0           6.2         5.9             5.7            6.0 

5856        8989      6485         6666         5412 

4.6           4.3         4.0             4.2            4.5 

3.6           3.8         4.5             4.0            9.6 

2521        2852      2071         2428         2307 

7.2 7.1 7.0 7.1 6.8 

 

Continuând analiza principalilor indicatori economico-sociali,în perioada 2015 – 

2019, conform tabelului 3.2 şi 3.3., 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. 

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. 

 

b.  Firmele din judeţ. Dinamică, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime; unităţi 

locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii 
 

Numărul de unităţi locale active, în judeţul Bacău a fost în anul 2017 de 12.121 unităţi, 

cu 1.912 unităţi mai multe decât în anul 2011 (+18,7%) şi cu 542 unităţi mai multe decât în anul 

2016 (+4,7%). 

Cele mai multe unităţi locale active, pe activităţi ale economiei naţionale, conform Caen 

Rev. 2, în judeţul Bacău au fost în anul 2017 în activitatea Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor (4.298 unităţi), fiind urmată de secţiunea Industria 

prelucrătoare (1.238 unităţi), Construcţii (1.215 unităţi), Activităţi profesionale, ştiintifice şi 

tehnice (1.015 unităţi). 

La polul opus, cele mai puţine unităţi locale active în anul 2017 din judeţul Bacău s-au 

regăsit în următoarele secţiuni Caen Rev. 2: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, Industria extractivă, Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, Învăţământ, Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative. 
 
Tabelul nr. 3.4. Unităţi locale active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de 

secţiune CAEN Rev.2 şi clase de mărime după numărul de salariaţi în judeţul Bacău 

număr 
 

CAEN Rev.2 

 

Clase de mărime 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 
 

Total 10.209 10.792 10.995 11.380 11.394 11.579 12.121 

0-9 persoane 8.911 9.484 9.646 10.046 10.019 10.225 10.759 

10-49 persoane 1.057 1.061 1.114 1.097 1.147 1.107 1.127 
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Total 50-249 persoane 205 208 198 202 196 214 202 

250 persoane si 
peste 

 

36 

 

39 

 

37 

 

35 

 

32 

 

33 

 

33 

 

 

A Agricultură, 

silvicultură şi pescuit 

Total 303 315 329 357 373 390 399 

0-9 persoane 260 277 286 307 326 341 344 

10-49 persoane 39 33 38 43 37 38 47 

50-249 persoane 3 4 4 7 9 10 7 

250 persoane si 
peste 

 

1 

 

1 

 

1 

 

: 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 

B Industria extractivă 

Total 28 26 21 22 22 21 21 

0-9 persoane 16 15 12 15 14 11 16 

10-49 persoane 8 7 6 4 5 7 3 

50-249 persoane 3 2 2 2 3 2 1 

250 persoane si 
peste 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

: 

 

1 

 

1 

 

 

C Industria 

prelucrătoare 

Total 1.109 1.162 1.159 1.200 1.195 1.179 1.238 

0-9 persoane 783 842 834 873 859 859 906 

10-49 persoane 234 222 233 232 242 223 233 

50-249 persoane 73 79 76 77 78 81 84 

250 persoane si 
peste 

 

19 

 

19 

 

16 

 

18 

 

16 

 

16 

 

15 
 

D Producţia şi 

furnizarea de energie 

electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat 

Total 31 13 10 14 9 11 9 

0-9 persoane 24 7 5 8 5 7 4 

10-49 persoane 2 2 2 1 2 2 3 

50-249 persoane 2 2 2 4 1 1 1 

250 persoane si 
peste 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

E Distribuţia apei; 

salubritate, gestionarea 

deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

Total 59 68 84 88 89 84 90 

0-9 persoane 37 47 55 63 60 51 56 

10-49 persoane 13 12 19 15 19 20 21 

50-249 persoane 6 6 8 8 8 11 11 

250 persoane si 
peste 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2  

 

 

 
 

F Construcţii 

Total 993 1.034 1.083 1.134 1.135 1.152 1.215 

0-9 persoane 786 826 901 961 953 971 1.053 

10-49 persoane 163 167 142 141 156 151 141 

50-249 persoane 39 36 34 29 24 28 18 

250 persoane si 
peste 

 

5 

 

5 

 

6 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 
 

G Comerţ cu ridicata 

şi cu amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor 

Total 4.275 4.476 4.509 4.554 4.418 4.274 4.298 

0-9 persoane 3.891 4.087 4.099 4.141 4.000 3.875 3.892 

10-49 persoane 339 345 369 372 377 352 357 

50-249 persoane 44 41 37 36 36 41 43 

250 persoane si 
peste 

 

1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

 

 

H Transport şi 

depozitare 

Total 634 653 680 747 765 800 888 

0-9 persoane 570 583 592 659 675 699 791 

10-49 persoane 58 64 80 79 82 90 87 

50-249 persoane 4 4 6 7 6 9 8 

250 persoane si 
peste 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

I Hoteluri şi 

restaurante 

Total 477 527 547 558 574 563 570 

0-9 persoane 405 456 470 488 493 488 492 

10-49 persoane 65 65 71 63 76 70 71 

50-249 persoane 7 6 6 7 5 5 7 

 Total 237 253 260 262 287 354 402 

0-9 persoane 220 233 237 242 265 329 378 
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J Informaţii şi 

comunicaţii 

10-49 persoane 14 16 19 16 18 21 21 

50-249 persoane 3 3 2 3 3 4 3 

250 persoane si 
peste 

 

: 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

: 

 

: 

 

K Intermedieri 

financiare şi asigurări 

Total 184 214 228 246 262 297 307 

0-9 persoane 180 206 220 238 252 289 297 

10-49 persoane 3 7 8 8 10 8 10 

50-249 persoane 1 1 : : : : : 
 

L Tranzacţii 

imobiliare 

Total 241 258 253 268 268 288 321 

0-9 persoane 233 249 242 259 261 281 315 

10-49 persoane 8 9 11 9 7 7 6 
 

M Activităţi 

profesionale, 

ştiintifice şi tehnice 

Total 800 862 874 909 931 974 1.015 

0-9 persoane 767 824 842 880 898 936 975 

10-49 persoane 33 38 32 28 31 37 39 

50-249 persoane : : : 1 2 1 1 
 

N Activităţi de 

servicii 

administrative şi 

activităţi de servicii 

suport 

Total 282 327 335 373 373 398 409 

0-9 persoane 234 275 279 319 324 348 363 

10-49 persoane 31 32 39 37 31 34 33 

50-249 persoane 16 19 15 15 16 14 11 

250 persoane si 
peste 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

P Învăţământ 

Total 74 82 86 90 89 98 107 

0-9 persoane 64 76 80 84 83 92 98 

10-49 persoane 10 6 6 6 6 6 9 

Q Sănătate şi 

asistenţă socială 

Total 229 242 255 262 286 343 406 

0-9 persoane 209 221 231 234 254 317 375 

10-49 

persoane 

18 18 21 25 30 23 28 

50-249 

persoane 

2 3 3 3 2 3 3 

Total 66 73 79 85 92 106 135 

0-9 persoane 59 64 68 74 81 96 124 

10-49 

persoane 

6 8 9 9 9 7 8 

50-249 

persoane 

1 1 2 2 2 3 3 

Total 187 207 203 211 226 247 291 

0-9 persoane 173 196 193 201 216 235 280 

10-49 

persoane 

13 10 9 9 9 11 10 

50-249 

persoane 

1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: baza de date INS Tempo-online(http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table) 

 

Comparativ cu anul 2011, numărul unităţilor locale active din judeţul Bacău a crescut cu 

1.912 unităţi (+18,7%), cele mai mari creşteri regăsindu-se în activităţile: Activităţi de 

spectacole, culturale şi recreative (+104,5%), Sănătate şi asistenţă socială (+77,3%), Informaţii şi 

comunicaţi (+69,6%), Intermedieri financiare şi asigurări (+66,8%), Alte activităţi de servicii 

(+55,6%), Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

(+52,5%), Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+45,0%), 

Învăţământ (+44,6%) şi Transport şi depozitare (+40,1%). 

Nu toate activităţile din economia judeţului au înregistrat creşteri ale numărului de unităţi 

locale active faţă de anul 2011. Astfel, în 2017 faţă de 2011 au funcţionat mai puţine unităţi 

locale active în: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat (-71,0%) şi în Industria extractivă (-25,0%). 

Faţă de anul 2016, numărul unităţilor locale active din judeţul Bacău a crescut cu 542 

unităţi (+4,7%), cele mai mari creşteri regăsindu-se în activităţile: Activităţi de spectacole, 

culturale şi recreative (+27,4%), Sănătate şi asistenţă socială (+18,4%), Alte activităţi de servicii 

(+17,8%), Informaţii şi comunicaţii (+13,6%), Tranzacţii imobiliare (+11,5%), Transport şi 

depozitare (+11,0%), Învăţământ (+9,2%), Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare (+7,1%). 
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Cele mai mari scăderi ale numărului de unităţi locale active faţă de anul 2016 s-au 

înregistrat în: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat (-18,2%). 

Structura unităţilor locale active, pe secţiuni şi clase de mărime după numărul de salariaţi 

nu s-a modificat considerabil în perioada 2011-2017, procentele deţinute de unităţi în funcţie de 

clasa de mărime fiind în anul 2017 de: 88,8% unităţi locale active cu 0-9 persoane, 9,2% unităţi 

locale active cu 10-49 persoane, 1,7% unităţi locale active cu 50-249 persoane şi doar 0,3% 

unităţi cu peste 250 persoane. 

Personalul din unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, 

din judeţul Bacău a fost în anul 2017 de 80.724 persoane, cu 1.298 persoane mai puţine decât 

în anul 2011 (-1,6%) şi cu 473 persoane mai multe decât în anul 2016 (+0,6%). În întreaga 

perioadă analizată, 2011-2017, personalul din unităţile locale active din industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii a înregistrat o evoluţie fluctuantă şi nu una clară de scădere 

sau crestere. 

În anul 2017 cel mai mare număr de personal din unităţile locale active din 

industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, în judeţul Bacău, s-a înregistrat în Industria 

prelucrătoare (25.513 persoane), fiind urmată de secţiunile Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (22.607 persoane) şi Construcţii (8.894 

persoane). 

Faţă de anul 2011, personalul din unităţile locale active din industrie, comerţ şi alte 

servicii din judeţul Bacău a scăzut cu 1.298 persoane (-1,6%), cele mai mari scăderi regăsindu-se 

în activităţile: Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat (-59,1%), Industria extractivă (-45,0%), Construcţii (-28,4%) şi Industria 

prelucratoare (-1,2%). 

Cele mai mari creşteri de personal s-au înregistrat în: Sănătate şi asistenţă socială 

(+55,1%), Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale (+25,8%), Transport şi 

depozitare (+17,0%), Hoteluri şi restaurante (+15,1%). 

 

c.  Cifra de afaceri, investiţii brute şi nete pe activitati ale economiei nationale la 

nivel de sectiune CAEN Rev.2 
 

Cifra de afaceri realizată de unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi 

alte servicii, în judeţul Bacău a fost în anul 2017 de 18.958 milioane lei RON preţuri 

curente. Cele mai mari cifre de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, 

comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, conform Caen Rev 2, s-au 

înregistrat în Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 

(10.288 milioane lei), fiind urmată de secţiunile Industria prelucrătoare (4.509 milioane lei), 

Construcţii (1.484 milioane lei). La polul opus, cu cele mai mici cifre de afaceri ale 

unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii în anul 2017 se 

regăsesc următoarele secţiuni Caen Rev.2: Învăţământ (26 milioane lei), Industria extractivă 

(31 milioane lei), Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat (61 milioane lei). 

 

d. Exportul şi importul 
 

Analizând evoluţia exporturilor şi importurilor la nivelul judeţului Bacău, în 

perioada 2011 – 2018, se constată o creştere a valorii acestora, importurile sunt mai mari decât 

exporturile realizate, ceea ce evidenţiază faptul că balanţa de comerţ exterior la nivelul 

judeţului este negativă. 

 

Astfel, la nivelul judeţului Bacău volumul exportului după sediul agentului exportator 

a fost în anul 2018 de 591.304 mii Euro FOB, cu 6,6% mai mare decât anul precedent (respectiv 

cu +36.389 mii Euro) şi în creştere cu 69,6% faţă de anul de început al perioadei analizate 

(respectiv cu +242.624 mii Euro de anul 2011). În ceea ce priveşte volumul importului după 
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sediul agentului importator, acesta a fost în anul 2018 de 865.759 mii Euro CIF, cu 10,4% mai 

mare decât anul precedent (respectiv cu +81.898 mii Euro) şi tot în creştere de 2,2 ori faţă de 

anul 2011 (respectiv cu +463.341 mii Euro faţă de începutul perioadei). 

 

e. Întreprinderile mici şi mijlocii 
 

În anul 2016, la nivel naţional, IMM-urile şi-au orientat principalele abordări 

manageriale în următoarele direcţii (figura 3.8): relaţia cu distribuitorii şi clienţii (44,53%), 

realizarea de produse şi servicii noi (33,39%), relaţia cu furnizorii (30,02%), elaborarea de 

strategii şi politici (19,53%), reducerea costurilor (14,05%), introducerea de noi procese 

tehnologice (12,23%), asigurarea salariaţilor necesari (11,41%), trainingul personalului 

(7,21%), metode de livrare şi logistică (7,12%), obţinerea şi utilizarea de informaţii şi 

cunoştinţe (5,57%), capitalizarea firmei (4,74%), diminuarea numărului de salariaţi (3,19%) 

şi restructurarea procesului de luare a deciziilor (1,92%). 

 
Fig. nr. 3.8. Frecvenţa focalizării asupra unor activităţi cheie la nivelul IMM-urilor, sursa: Carta 

Alba a IMM-urilor din România 2016 

 

Conform studiilor realizate, publicate în Carta Alba a IMM-urilor din România 2016 în 

regiunea Nord Est sunt cele mai mari ponderi mai mari ale IMM-urilor careindică achiziţia de 

tehnică nouă (30,86%), introducerea sistemelor modernede gestiune a calităţii (19,75%), 

informatizarea activităţilor (33,33%) şipregătire intensă a forţei de muncă (32,10%). 
 

f. Observaţii şi concluzii cu privire la 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 
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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 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. 

În funcţie de clasa de mărime a întreprinderilor, putem observa o distribuţie diferită o 

ponderilor acestora în funcţie de domeniul CAEN. Astfel, la nivelul anului 2015, în cadrul 

microîntreprinderilor Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor deţine o pondere de 38,39%, urmată de Clasa M - Activităţi profesionale, 

ştiinţifice şi tehnice 11,91% şi Clasa F – Construcţii cu 8,10%. Şi la nivelul intreprinderilor mici 

Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor deţine 

cea mai mare pondere, de 37,37%, urmată de Clasa C - Industria prelucrătoare cu 19,65% 

respectiv Clasa F – Construcţii, cu 15,89%. Domeniul cu cea mai mare pondere în cadrul 

întreprinderilor mijlocii este Clasa C - Industria prelucrătoare, cu o pondere de 35,11%, urmat de 

Clasa F – Construcţii, cu 18,09% şi la mică diferenţă Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor cu 17,02%. Întreprinderile mari şi foarte 

mari, activează doar în 5 domenii: Clasa C - Industria prelucrătoare, e domeniul predominant cu 

64,29%, urmat de Clasa G - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor, cu 14,29% iar Clasa F – Construcţii , Clasa D - Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi Clasa J - Informaţii şi comunicaţii, 

fiecare cu pondere de 7,14%. (Sursa: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului 

Bacău, 2014 – 2020). 

g.  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 participăriipe 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 măsurădin 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 

vânzareadecvate. 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. 
 

Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău 

De menţionat că datele sunt preluate dinraportările serviciilor publice 

deconcentrate şidin Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Bacău pe 

perioada 2010-2021, aprobată de Consiliul Judeţean Bacău. Conform acestei strategii, 

judeţul Bacău până în anul 2021 va ajunge unul dinprincipalele motoare de dezvoltare 

economică ale Regiunii Nord Est, un nod logistic regional şi un model de creştere 

sustenabilă.Creşterea sa economică, avându-şi avangarda în industria de înaltă tehnologie, se 

va baza pe tradiţia sa industrială, dar va căuta să repare dezechilibrele trecutului, tinzând 

spre convergenţăşi incluziune socială. Trăgându-şi energia din vastul rezervor de talent 

şi cunoaştere al resurselor sale umane, dezvoltarea sa viitoare va fi deopotrivă echitabilă, 

armonioasăşi prietenoasă mediului înconjurător . 
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Obiectivele stabilite prin această strategie : 
 

Obiective strategice verticale: 
 

1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier şi dezvoltarea rurală 

Potenţialul logistic al judeţului Bacău, este un fundament important al acestui obiectiv şi 

reprezintă un avantaj ce poate fi convertit în oportunitatea afirmării sale ca unul din 

centrele regionale de producţie, distribuţie, depozitare şi comercializare a produselor primare 

şi a celor procesate. 

Disparitatea de dezvoltare între urban şi rural este o consecinţă a dependenţei populaţiei 

rurale de o activitate agricolă prea puţin productivă, dar şi a stării nesatisfăcătoare a 

infrastructurii şi utilităţilor de bază în mediul rural. Diversificarea economiei rurale şi 

ameliorarea calităţii infrastructurii de bazăreprezintă priorităţi de grad zero pentru dezvoltarea 

rurală în judeţul Bacău. 

 

2. Dezvoltarea mediului de afaceri local şi accelerarea procesului de reconversie 

industrială 

Viziunea de dezvoltare a judeţului pentru următorul deceniu plasează transformarea 

industrialăşi dezvoltarea mediului de afaceri în centrul creşteriieconomice. 

Evoluţiadinspreindustriile extractive şi de prelucrare petrochimicăînspre industrii intensive în 

tehnologie înaltă, care va angrena şi o dezvoltare sincronă a sectorului CDI, a educaţieişi a 

serviciilor conexe, reprezintă reperul central al acestui obiectiv strategic. Acest obiectiv nu poate 

contribui în mod decisiv la materializarea viziunii de dezvoltare fără ca ponderea cheltuielilor 

CDI, publice şi private, să crească, şi fără ca parteneriatele între universităţişi mediul de afaceri 

să fie întărite. Mediul local de afaceri poate fi dezvoltat prin reducerea unor bariere 

administrative, printr-o atenţie sporităfaţă de nevoile investitorilor, prin sporirea accesului IMM-

urilor la TIC şi servicii de formare pentru resurse umane. 

 

3. Valorificarea resurselor energetice regenerabile 

Acest obiectiv constituie o provocare şi înacelaşi timp o miză importantă pentru 

judeţulBacău, atâtdin punct de vedere al protecţiei mediului şi creştereacalităţiivieţii locuitorilor 

câtşi din perspectiva dezvoltării economice pe care o pot genera. Valorificarea resurselor 

energetice regenerabile este un obiectiv de dezvoltare cheie, aflat înstrânsălegătură cu alte 

obiective de dezvoltare, cum ar fi: protecţia mediului şi socialul. Punerea în aplicaţie a acestui 

obiectiv se fundamentează pe faptul căjudeţulBacău deţine resurse regenerabile, datorităîn 

principal potenţialului său energetic şi respectiv eolian . 

 

4. Promovarea convergenţei economice şi creşterea incluziunii sociale 

Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea de ansamblu a resurselor umane presupune 

acordarea unei atenţii speciale acelor zone care sunt cel mai afectate de evoluţiapieţei de muncă, 

în cazul judeţului Bacăueste cazul mediului rural dinstânga Siretului. 
 

Obiective strategice orizontale : 
 

1. Creşterea productivităţii economiei prin dezvoltarea resurselor umane 

Îmbunătăţirea competenţelor resurselor umane şi creştereamobilităţiişi adaptabilităţii 

angajaţilorreprezintă obiective specifice cheie pentru misiunea creşterii productivităţii 

economice a judeţului Bacău, pentru înfruntarea provocărilor unei pieţe a muncii în permanentă 

schimbare şi pentru asigurarea unei tranziţii line a profesioniştilor dinindustriile în declinşi 

agricultură. 

2. Extinderea capacităţii infrastructurii de a stabiliza economia cu scopul îmbunătăţirii calităţii 

vieţii în judeţul Bacău 

Identificarea extinderii infrastructurii, drept un obiectiv orizontal, apare ca o alegere 

naturalăavândîn vedere impactul multisectorial al activităţii proiectate să ducă la îndeplinirea 
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acestui obiectiv. Fiecare politică din cadrul acestui obiectiv orizontal este orientată către 

sprijinirea obiectivelor verticale . 

3. Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de a contribui la dezvoltarea durabilă a 

judeţului Bacău 

Acest obiectiv este foarte important datorită efectelor sale asupra obiectivelor verticale 

de dezvoltare. O bună performanţă a autorităţilor locale este în măsură să sprijine atât 

dezvoltarea economică locală datorităflexibilităţiiîninterfaţarea cu investitorii potenţiali, câtşi 

o relaţie mai bună cu comunităţile locale. Dezvoltarea localăbazată pe principiile noului 

management public reprezintămijlocul dezvoltării strategice a administraţiei publice Băcăuane. 

4. Imbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie 

În ceea ce priveşte serviciul de sănătate, problema nu este reprezentată de pregătirea 

resursei umane ci mai degrabă de infrastructurăşi modul de remunerare a personalului medical. 

Problema identificată în judeţul Bacău este existenţa unei tendinţe de scădere a populaţiei 

şcolare care poate fi asociată cu o serie de factori care se întind de la tendinţele 

înevoluţia demograficăpână la accesabilitatea la serviciul de educaţie în special în zonele 

din mediul rural.Măsurile de atenuare a acestui fenomen, propuse în strategie, se referă la 

implementarea de proiecte de consiliere a familiilor în care acest fenomen se manifestă.Un 

alt aspect important, care urmăreşte dezvoltarea unor politici specifice prinintermediul 

serviciilor de educaţie este legat de educaţia ecologică.În cadrul acestei politici este 

prevăzută derularea unor proiecte care urmăresc acest aspect. 

5. Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile 

Prinrespectareacalităţii mediului, Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Bacău 

se îndreaptăîn primul rând spre asigurarea şi ameliorarea, acolo unde situaţia o impune, a 

stării de sănătate a locuitorilor şi spre asigurarea unui mediu locuibil sănătos pentru generaţiile 

viitoare 

 

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru îpt 
 

Deşi din punct de vedere statistic domeniul industriei nu este foarte bine reprezentat, 

majoritatea datelor statistice fiind ancorate în perioada 2011 – 2012, sunt prezentaţi totuşi în baza 

Tempo-online INS, o serie de indicatori ce caracterizează evoluţia domeniului, sub forma 

modificărilor procentuale faţă de anul anterior, în intervalul 2014 – 2019, asigurând astfel şi o 

prognoză a evoluţiei viitoare. Astfel pentru agricultură, silvicultură şi piscicultură, după 

revenirea din 2016, se estimează o creştere constantă de 1,9%, în fiecare an din perioada 2017 – 

2019, la nivelul regiunii Nrod-Est. Se remarcă aceeaşi tendinţă şi pentru construcţii, servicii, cea 

mai mare modificare procentuală fiind totuşi la nivelul construcţiilor. 
Tabelul 3.3.1.sursa: INS,Principalii indicatori în profil teritorial, mai 2016, modificari 
procentuale fata de anul trecut 
 

Indicatori 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Agricultură, silvicultură, piscicultură 

Total economie 2.4 -9.4 9.0 1.9 1.9 1.9 

NORD - EST 5.0 -8.6 9.2 2.0 2.0 2.0 

Construcţii 

Total economie 2.3 8.8 5.7 6.0 6.3 6.6 

NORD - EST 2.4 8.8 6.0 6.0 6.5 6.8 

Servicii 

Total economie 2.5 4.7 3.4 3.9 4.1 4.5 

NORD - EST 2.5 4.7 3.3 4.0 4.2 4.6 

Numărul mediu de salariaţi - mii persoane 

Total economie 4507.7 4635 4775 4925 5070 5210 

NORD - EST 499.8 514 532 550 567 583 
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Caracteristicile principale ale economiei judeţului sunt: 

- serviciile – incluzând comerţul şi transporturile– au ajuns la un nivel de creştere, au 

început să stagneze şi industria cunoaşte o tendinţă ascendentă; 

- trend descrescător al ponderii 

construcţiilor; - suprafaţa agricolă 

subvalorificată; 

- resurse conexe agriculturii montane 

nevalorificate; - creşterea numărului de firme şi 

personalul IMM; 

- dinamică încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilorstrăine directe, în mod deosebit 

în industria prelucrătoare, urmată de comerţ, transport, depozitare, comunicaţii. 
 

Diversitatea activităţilor economice:  
Serviciile: 

• Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani 

şi devansând industria în formarea PIB şi a VBA. 

• În cadrul serviciilor se detaşează: 

- Comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de creştere 

în viitor; 

- activităţile de servicii pentru firme 

- Turismul: potenţial turistic moderat, dar care poate fi potenţat, potenţial pentru 

agroturism, turism rural. 
- Telecomunicaţiile: importanţă în creştere, accent pe noile tehnologii în telefonia fixă 

şi mobilă (competenţele IT pentru transferul integrat de date, voce şi imagine). 

Industria: 

- Nevoile de creştere a competitivităţii. 
- Tendinţă de reluare a creşterii contribuţiei industriei (valoric şi procentual) la crearea 

PIB judeţean 

Construcţiile 

- Sector în slab declin ce îşi revine greu din cauza presiunilor fiscale impuse de stat şi 
a reducerii drastice a investiţiilor 

Agricultura: 

- Agricultură de subzistenţă, cu potenţial de diversificare şi dezvoltare; 

- Problematica complexă şi stringentă a ruralului montan din perspectiva 

socio-economică a localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile; 

- Potenţial mare pentru agricultura ecologică; 

- Resurse nevalorificate şi pericolul degenerării zonei 

montane; - Nevoile de modernizare şi eficientizare a 

agriculturii. 
 

Silvicultura: 

- Necesitatea exploatării şi întreţinerii corecte a fondului 

forestier. Mediul: 

- Nevoile de adaptare la standardele UE pentru protecţia mediului 

Prognozele Institutului Naţional de Statistică pentru perioada 2016 – 2019, la 

nivelul Regiunii Nord-Est evidenţiază tendinţa de stagnare a tuturor domeniilor de activitate, 

la un nivel apropiat de 2016, excepţie făcând agricultura, silvicultura şi piscicultura, 

pentru care este preconizată o scădere destul de accentuată. 
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IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT: 
 

Armonizarea planurilor de şcolarizare prin: 

➢ respectarea raportul identificat pe piaţa muncii prinindicatorii economici 

între domeniileindustrie – servicii-resurse; 

➢ reorientarea unităţilor din IPT spre calificările cerute de industrie şi scăderea 

celor care sunt corelate cu domeniul serviciilor; 

➢ diversificarea ofertei de calificări în cadrul fiecărui sector de activitate / domeniu 

de pregătire. 
 

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 I.M.M. reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice 

I.M.M., 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. 
 

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. 

Dezvoltarea Ruralului montan: 

Problematica complexă şi stringentă a ruralului montan, din perspectiva socio-economică 

a localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi dezvoltării durabile, conduce la nevoia unui 

program coerent de măsuri în educaţie şi formare profesională, pe următoarele direcţii prioritare: 

- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 

planificare strategică în ÎPT a reprezentanţilorinstituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru 

ruralul montan; 

- Planificarea şi realizarea unor clase cu profil agromontan; 

- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local; 

- Programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate, cu privire la 

competenţele specifice agriculturii montane. 
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Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici. 
 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Ritmulent de creştere 
economicădin ultimii ani, 
reflectat în dinamică PIB şi a 
productivităţii muncii 

Noi oportunităţişi provocări pentru sistemul de educaţieşi 
formare profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea 
resurselor umane necesare creşterii competitivităţii economice 
regionale. 

Provocăriindusecalitatea de 
membru a Uniunii Europene. 
Dinamicăinvestiţiilor brute şi 

ainvestiţiilorstrăine. 

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile 
tehnologii,calitate, design, marketing, tehnici de vânzare. 
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţecombinate, de exemplu: tehnice 

şicomerciale/economice, tehnice - artistice – IT. 
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu 
întreprinderile. 

Tendinţade creştere a 

ponderiiunor sectoare 
economice (ex.: 
industria,informaţiile şi 
comunicaţiile), înparalel cu 
scăderea ponderii altorsectoare 
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, 

industria), diversitatea activităţilorindustriale, şi nevoile de 

dezvoltare a agriculturii 
Modificări structurale din 
economie evidenţiate prin 
modificări ale ponderilor 
sectoarelor şi activităţilor 
economiei naţionale la 
formarea PIB şi VAB 

Identificarea domeniilor şi profilelor de formare 

profesionalăiniţială prioritare pentru dezvoltarea regională 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită 

(inclusivintersectorială) a forţei de muncă. 

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locala (C.D.L.) 
Ponderea crescândă a IMM. Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru 

diverse. 

Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 

generale solide. 

Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu 

competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe 

antreprenoriale, tehnici de vânzare, marketing etc. 
Adaptăriprin curriculum în dezvoltare locala (C.D.L.). 
Dezvoltarea parteneriatul Şcoală-agenţi economici. 

Respectarea cerinţelor
 de mediu pe 
baza standardelor UE 

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea 

tehnică generală. 
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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. 

Din păcate, toate judeţele Regiunii de Nord-Est au o populaţie rezidenă mai mică decât 

populaţia legală, ceea ce înseamnă că regiunea furnizează atât populaţie şcolară cât şi forţă de 

muncă, altor regiuni din ţară sau altor state. La 1 iulie 2017, populaţia rezidentă a Regiunii de Nord-

Est era cu 715.841 persoane mai mică decât populaţia legală, ceea ce este similar cu lipsa populaţiei 

unui judeţ foarte mare. Cea mai mare diferenţă dintre populaţia rezidentă şi populaţia legală o 

cunoaşte judeţul Bacău (-151.698 persoane). 

 

Ponderea populaţiei rezidente a judeţului Bacău a înregistrat o scădere de la 18,6% la 1 iulie 2012 la 

18,7% la 1 iulie 2018. Dacă la nivelul Regiunii de Nord-Est aceasta a crescut în ultimii opt ani cu 

2,1% (+81.118 persoane cu domicilul legal), în judeţul Bacău a scăzut cu 1,5% (-11.566 persoane). 

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. 

 

 Tabel nr. 2.2 Populatia rezidenta la 1 iulie pe grupe de varsta în judeţul Bacău, în perioada 2012- 

2018 (număr persoane) 
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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). 

 

 

 

Sursa: PLAI 2019, p.88 

 

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. 

 

Migraţia internă şi internaţională a populaţiei la nivel naţional, regional şi judeţean  

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. 

  Urmărind datele oficiale privind migraţia internaţională definitivă, cea bazată pe înregistrări 

oficiale, se constată un sold pozitiv în ultimii şapte ani, dar din păcate, cu toate acestea, migraţia 

reală este în defavoarea judeţului Bacău. Cei mai mulţi îşi păstrează domiciliul în judeţ, dar îl 

părăsesc pentru studii sau la lucru, fie în afara acestuia în ţară, fie în străinătate, motiv pentru care 

populaţia rezidentă este mult mai mică decât cea legală. 

 

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. 

 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 

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  
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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.  

 

 

 

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. 

 

Locuri de muncă vacante pe regiuni de dezvoltare si grupe majore de ocupaţii (ISCO-08) 

 Anii  2011  2012  2013  2014  2015  

 Regiunea NORD-

EST  

Total  4307  3576  3484  4209  5249  

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti 

conducatori ai administratiei publice, conducători şi 

funcţionari superiori  

92  80  119  111  169  

Specialişti in diverse domenii de activitate  926  912  937  1385  1858  

Tehnicieni si alţi specialişti din domeniul tehnic  484  545  280  262  384  

Funcţionari administrativi  330  89  101  159  219  

Lucrători in domeniul serviciilor  631  396  468  562  827  

Lucrători calificaţi in agricultură, silvicultură şi pescuit  13  11  10  20  20  

Muncitori calificaţi şi asimilaţi  490  248  244  301  429  

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi 

operatori 

948  929  966  952  762  

Muncitori necalificaţi  393  366  359  457  581  
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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 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 ocupaţiile din categoria muncitorilor 

necalificaţi (grupa majoră 9). 

Analiza datelor şi informaţiilor prezentate în tabelul 4.12 şi graficele 4.15. şi 4.16, 

evidenţiază în primul rând scăderea destul de puternică a numărului locurilor de muncă vacante de 

la 12.828 în 2011, la nivelul regiunii Nord-Est, până la 5.249 locuri în anul 2015, o scădere de peste 

2 ori. De asemenea datele ne arată că cele mai multe locuri de muncă vacante sunt din categoria 

specialiştilor în diverse domenii de activitate, pe locul 2 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori 

de maşini şi echipamente şi apoi lucrători în domeniul serviciilor. 

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 

 

 

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 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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  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. 

 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. 

În urma analizei situaţiei locuri de muncă vacante, şomaj şi număr de absolvenţi pe cele 

două rute de profesioanlizare în IPT, respectiv ruta progresivă şi liceu tehnologic se observă 

următoarele: 

 

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. 

 

Liceu Tehnologic 

 

Domeniul Servicii – Aşa cum reiese din analiza datelor numărul de locuri de muncă declarat 

 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. 
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este cu mult mai mare decât şomajul şi numărul de absolvenţi ceea ce, încă o dată, conduce la 

concluzia ca acest domeniu este activ şi în trend ascendent ceea ce va influenţa şi planul de 

şcolarizare. 

Domeniul Tehnic înregistrează un număr considerabil de şomeri, în acest domeniu fiind 

raportate calificări ce aparţin următoarelor sectoare: construcţii, mecanică, electronică, electric, 

industrie textilă, materiale de construcţii, fabricarea produselor din lemn, chimie industrială, tehnici 

poligrafice, producţie media.  

Din analiza realizată de AJOFM Bacău rezultă că oferta VET a avut în vedere adaptarea 

reţelei şcolare a învăţământului profesional şi tehnic în raport cu locurile de muncă vacante. Se 

recomandă pentru proiectul planului de învăţământ: 

La şcoala profesională: 

 creşterea cifrei de şcolarizare pe domeniul turism şi servicii; 

 scăderea cifrei de şcolarizare pe domeniul fabricarea produselor din lemn. 

Pentru nivelul 4 de calificare, liceu tehnologic, se recomanda: 

creşterea numărului de clase pentru domeniile electronică şi automatizări, unde agenţii 

economici solicită muncitori cu înalt nivel de calificare. 

 

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 vieţi;   

Consolidarea pregătirii profesionale, în parteneriat activ, eficient cu agenţii de ocupare.  

Dezvoltarea competenţelor de protecţie a mediului, ca răspuns la cerinţele de mediu 

conform standardelor UE:  

Este necesară dezvoltarea de competenţe corespunzătoare protecţiei mediului în cadrul 

pregătirii tehnice generale, pentru toate calificările şi competenţe specializate pentru calificările ce 

presupun activităţi legate de mediu.  

Dezvoltarea mediului rural şi rural - montan:   

În contextul în care, în mediul rural, majoritatea populaţiei este cuprinsă în agricultură de 

subzistenta (punct slab) dar corelat cu potenţialul geografic montan, al regiunii (punct tare) se 

impune realizarea unui program coerent de măsuri în educaţie şi formare profesională, pe 

următoarele direcţii prioritare:   

- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare 



LICEUL TEHNOLOGIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2019 - 2020 66 

strategică în IPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul - montan.  

- Iniţierea/dezvoltarea unor şcoli pilot cu profil agromontan, înzestrate cu o bază materială 

adecvată: fermă didactică, ateliere şcoala şi laboratoare – organizate şi dotate corespunzător, din 

perspectiva agriculturii montane şi pluriactivităţii (cu o componenţă de agroturism inclusă); 

facilităţi de tip campus.  

- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local.  

- Completarea/adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane prin introducerea 

unor noţiuni generale privind economia ruralului montan, şi aspecte practice de gospodărie şi 

alimentaţie (la orele de educaţie tehnologică / componentă de CDS).  

- Programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate, cu privire la competenţele 

specifice agriculturii montane.   

- Programe de orientare şi consiliere adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan (elevi şi 

părinţi, tineri agricultori).  

 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  

-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% 
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-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 2019 pag. 119 

 

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-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, frecvenţă 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 
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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; 

 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:   
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 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:         

o Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;  

o Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice 

economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.);  

o Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.   

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 
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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, prezentată în figura 5.11. 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.  

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). 

 

 

a. La nivelul judeţului indicatorul a înregistrat o evoluţie oscilantă în perioada 2009-2015,  

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 

- 2015: 

 - 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 

 

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 



LICEUL TEHNOLOGIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2019 - 2020 71 

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.  

 

 

    d.Rata de succes 

 

             Date privind rata de succes în perioada 2002-2012 pe baza cărora 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 . 

 

 

 

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%.  

 

 

 

2.1.4.3  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 
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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  

   La nivelul învăţământului liceal tehnologic, rămâne încă în topul preferinţelor 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. 
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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. 

 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. 
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2.2. Analiza mediului intern 

Analiza portofoliului de produse 

Mare                                                               mic 

M Stea („Star”) 

Calificări:  

 Tehnician proiectant CAD 

 Tehnician transporturi 

 Tehnician în activităţi economice 

 Tehnician în gastronomie 

Copil problemă („Problem child”) 

 

Calificări: 

 Tehnician electromecanic; 

 

m 

 

Vacă de muls ( „Cash Cow”) 

Calificări: 

 Mecanic auto 

 Tinichigiu vopsitor auto 

 Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică; 

 Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale; 

 Comerciant vânzător; 

 

Câine („Dog”) 

Calificări: 

 Tehnician în industria 

alimentară; 

 

 

2.2.1. Studiul de nevoi la nivelul unităţii şcolare 

La nivelul Liceului Tehnologic „D. Mangeron”, cu sprijinul consilierului psihopedagog 

Gabriela Bălan, 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: 

CENTRALIZATOR  DE IDENTIFICARE A NEVOILOR  PRIVIND CONSILIEREA 

PSIHOPEDAGOGICĂ  

(PENTRU PĂRINŢI) – se aplică la învăţământul liceal  

APLICAT PE UN NR. DE 15 PĂRINŢI 

În vederea identificării de către profesorul consilier şcolar a nevoilor dumneavoastră de consiliere  şi a intereselor 

dumneavoastră de informare/formare în legătură cu propriul copil şi cu şcoala în care acesta învaţă,  vă rugăm să bifaţi 3 

(trei) aspecte educaţionale pe care aţi doriţi să le abordaţi în întâlnirile cu profesorul consilier şcolar: 

NR. CRT. LISTA DE NEVOI  

1.  Disciplinarea pozitivă a copilului. Eliminarea a anumitor probleme de comportament ale copilului (ex. 

agresivitate, lipsă de cooperare, opoziţionism, nerespectarea regulilor, etc). 
8 

2.  Înţelegerea particularităţilor la vârsta pubertăţii / adolescenţei (schimbările fizice, de personalitate şi de 

relaţionare prin care trec şi cum le pot face faţă, etc) 
5 

3.  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); 

7 

4.  Prevenirea şi depăşirea dificultăţilor şcolare întâmpinate de proprii copii. Strategii eficiente de învăţare;   6 
5.  Sprijinirea copilului în luarea deciziei privind continuarea studiilor sau a alegerii profesiei potrivite.  
6.  Promovarea unui stil de viaţă sănătos  pentru propriul copil ( alimentaţie sănătoasă, hobby-uri, activităţi de 

relaxare etc.)  
4 

7.  Modalităţi eficiente de comunicare / relaţionare cu propriul copil. 5 
8.  Despre presiunea pozitivă şi negativă a grupului /rolul grupului în determinarea calităţii vieţii copilului; 4 
9.  Sprijinirea copilului pentru depăşirea unor situaţii de criză prin controlul emoţiilor şi a gândurilor ; 3 
10.  Sprijinirea copilului pentru a dezvolta relaţii sociale pozitive (colegialitate, prietenie, iubire); 3 
11.  Altele*…………………………………………………………………..  

*dacă sunt şi alte aspecte care vă preocupă, vă rog să le precizaţi. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
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CENTRALIZATOR DE IDENTIFICARE A NEVOILOR  PRIVIND CONSILIEREA 

PSIHOPEDAGOGICĂ  

(PENTRU CADRE DIDACTICE) – se aplică la învăţământul gimnazial şi liceal  

APLICAT 15 C.D. 

Identificaţi 5 aspecte care consideraţi că  trebuie îmbunătăţite la nivelul colectivului de elevi, pe 

următoarele dimensiuni. 
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). 
8 

2.  Înţelegerea particularităţilor la vârsta pubertăţii / adolescenţei (schimbările fizice, de personalitate şi de relaţionare prin 

care trec şi cum le pot face faţă, etc) 
2 

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); 
7 

4.  Prevenirea şi depăşirea dificultăţilor şcolare întâmpinate elevi . Strategii eficiente de învăţare;   10 

5.  Sprijinirea elevului în luarea deciziei privind continuarea studiilor sau a alegerii profesiei potrivite. 3 

6.  Promovarea în rândul elevilor a unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie sănătoasă, hobby-uri, activităţi de relaxare etc.)  4 

7.  Modalităţi eficiente de comunicare / relaţionare cu elevii 6 

8.  Despre presiunea pozitivă şi negativă a grupului /rolul grupului în determinarea calităţii vieţii elevilor; 5 

9.  Sprijinirea elevilor pentru a depăşi anumite situaţii de criză prin controlul emoţiilor şi a gândurilor ; 5 

10.  Sprijinirea elevilor pentru dezvoltarea de relaţii sociale pozitive (de colegialitate, de prietenie, de iubire); 4 

11.  Creşterea la elevi a motivaţiei pentru şcoală / prevenirea  şi combaterea absenteismului şcolar 8 

12.  Strategii de automotivare şi de stimulare a gândirii pozitive la elevi 5 

13.  Cunoaşterea de către elevi a drepturilor şi responsabilităţilor în procesul de dezvoltare personală şi socială 3 

14.  Dezvoltarea încrederii în sine a elevilor 5 

15.  Altele*…………………………………………………………………..  
*dacă sunt şi alte aspecte care vă preocupă, vă rog să le precizaţi. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 

 
CENTRALIZATOR DE IDENTIFICARE A NEVOILOR  PRIVIND CONSILIEREA 

PSIHOPEDAGOGICĂ  

(PENTRU ELEVI) – se aplică la învăţământul gimnazial şi liceal 

APLICAT 20 ELEVI 
 

ACTIVITĂŢILE DE CONSILIERE REPREZINTĂ UN DREPT AL TAU!  Dreptul de a-ţi fi luate în considerare 

nevoile de dezvoltare. Cere-ţi acest drept, bifând 5 teme de care eşti interesat:  
NR. 

CRT. 
LISTA DE NEVOI  

1.  Înţelegerea particularităţilor de vârsta (schimbările fizice, de personalitate şi de relaţionare prin care trec şi cum le pot 

face faţă, etc) 

7 

2.  Prevenirea şi combaterea unor comportamente de risc ( consum de alcool, tutun, nerespectarea regulilor de circulaţie, 

etc); 

5 

3.  Prevenirea şi depăşirea dificultăţilor şcolare. Strategii eficiente de învăţare, managementul stresului, managementul 

timpului;   

6 

4.  Promovarea unui stil de viaţă sănătos ( alimentaţie sănătoasă, hobby-uri, activităţi de relaxare etc.)  8 

5.  Modalităţi eficiente de comunicare / relaţionare pozitivă cu cei din jur. 9 

6.  Despre presiunea pozitivă şi negativă a grupului /rolul grupului în determinarea calităţii vieţii; 6 

7.  Depăşirea unor situaţii de criză prin controlul emoţiilor şi a gândurilor ; 9 

8.  Dezvoltarea relaţiilor sociale pozitive (colegialitate, prietenie, iubire); 7 

9.  Creşterea motivaţiei şcolare / prevenirea absenteismului şcolar 8 

10.  Strategii de automotivare şi de stimulare a gândirii pozitive  6 

11.  Cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor în procesul de dezvoltare personală şi socială 4 

12.  Dezvoltarea încrederii în sine  10 

13.  Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală / Promovarea comportamentului nonviolent;  5 

14.  Îmbunătăţirea comunicării şi a relaţiilor în cadrul familiei; 9 

15.  Orientarea şcolară şi profesională în vederea luării unei decizii corecte privind continuarea studiilor/alegerea unei 

profesii. 

1 

16.  Altele*…………………………………………………………………..  
*dacă sunt şi alte aspecte care vă preocupă, vă rog să le precizaţi. 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
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Priorităţi rezultate din centralizarea nevoilor de consiliere ale beneficiarilor (elevi, cadre 

didactice, părinţi) 

În urma centralizării nevoilor de consiliere a elevilor, au reieşit următoarele: 

 Să relaţionezi bine cu familia şi şcoala; 

 Să-ţi controlezi cât mai bine emoţiile; 

 Să înveţi eficient, economic, creativ; 

 Să te cunoşti mai bine şi să-i cunoşti pe cei din jurul tău; 

 Să-ţi rezolvi conflictele cu tine şi cu alţii; 

 Să te prezinţi cu succes la examene, teze, teste; 

 Să înveţi să trăieşti sănătos.  

 

Priorităţile şi nevoile cadrelor didactice: 

Nevoile de consiliere ale cadrelor didactice se manifestă preponderent prin sprijinul acordat 

în domeniul proiectării şi planificării activităţilor de consiliere şi orientare şcolară. De asemenea se 

colaborează în vederea proiectării şi implementării unor proiecte educative şi de voluntariat ce ajută 

elevii în îndelungatul proces al cunoaşterii şi dezvoltării personale, solicitarea sprijinului în 

rezolvarea nevoilor de consiliere a elevilor, prin identificarea celor care necesită intervenţie şi 

sprijinirea procesului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică individuală sau de grup.  

 

Priorităţile şi nevoile părinţilor: 

Părinţii resimt nevoia de a fi ajutaţi şi îndrumaţi în această perioadă dificilă a adolescenţei 

copiilor lor, prin şedinţe de consiliere individuală la cabinet, precum şi printr-o bună colaborare cu 

şcoala, implicit cu cadrele didactice, în vederea prevenirii, ameliorării şi îmbunătăţirii procesului 

educativ.  

 

Profesorii  psihologi  Balan Gabriela  şi  Antohe  Elena au derulat, în anul şcolar 2018-2019, 

următoarele activităţi: 

 Întocmirea planificărilor de consiliere de grup anuale / semestriale, a programelor de 

consiliere şi a planului managerial 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice; 

 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. 

 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 şi consiliere pentru elevi 

 În anul şcolar 2018-2019, 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: 
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I. Activităţi de consiliere curentă 

     Centralizarea datelor din acest raport a fost făcuta pe perioada:  15.09.2018-01.02.2019 

Tipul activităţii de consiliere 

Beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă 

psihopedagogică (consiliere individuală şi de grup) 

Elevi Părinţi Cadre didactice 

Consiliere individuală (număr de 

persoane distincte care au 

beneficiat de consiliere) 

Nr. Elevi Nr. Părinţi Nr. Cadre didactice 

359 10 8 

Consiliere de grup în cabinet 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Elevi 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Părinţi 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Cadre 

didactice 

16 96 0 0 0 1 

Consiliere de grup în clasă 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Elevi 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Părinţi 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Cadre 

didactice 

10 200 0 0 0 0 

 

  I.A. ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE INDIVIDUALă 

An 

şcolar 

2018-

2019 

Nr. beneficiari ai activităţilor de consiliere individuală 

Număr elevi 
Nr. părinţi 

Nr. cadre 

didactice 
Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Profesional 

5 11 27 4 16 10 8 

 
I.B.1. ACTIVITĂŢI / PROGRAME DE CONSILIERE DE GRUP DIN DOMENIUL 

CONSILIERII PSIHOPEDAGOGICE 

Titlul 

programului/ 

activităţii 

Domeniul 

consilierii 

psihopedagogice 

Locul de 

desfăşurare 

(urban/rural) 

Grup 

ţintă 

Durata 

(număr 

total ore 

derulate) 

Nr. total 

beneficiari 

Nr. 

beneficiari 

care prezintă 

risc pe 

problematica 

vizată 

Te invit să 

mă cunoşti 
D2 Urban PM 2 93 0 

Cu emoţiile 

la poveşti 
D1 Urban PM 18 24 6 

Invăţ să învăţ D3 Urban GM 12 16 8 

Conflictul de 

la A la Z 
D2 Urban GM 12 20 16 

Dezvoltarea 

încrederii în 

sine 

D1 Urban L 6 16 4 

Viitorul 

încotro? 
D4 Urban GM 24 25 25 

VIITORUL 

ÎNCOTRO ? 
D4 Urban PFS 24 23 23 

Să-ţi vorbesc 

despre mine 
D1 Urban PS 9 34 34 

Caracterul D1 Urban GM 9 56 56 



LICEUL TEHNOLOGIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2019 - 2020 78 

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.  

Din raportul anual al doamnei consilier Gabriela Bălan putem desprinde următoarele date 

centralizate: 

Tipul activitatii de consiliere 

Beneficiari ai activitatii cabinetului de asistenta 

psihopedagogica (consiliere individuala si de grup) 

Elevi Parinti Cadre didactice 

Consiliere individuala (numar de 

persoane distincte care au 

beneficiat de consiliere) 

Nr. Elevi Nr. Parinti Nr. Cadre didactice 

92 26 29 

Consiliere de grup in cabinet 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Elevi 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Parinti 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Cadre 

didactice 

7 42 0 0 0 0 

Consiliere de grup in clasa 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Elevi 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Parinti 

Nr. 

Grupuri 

Nr. 

Cadre 

didactice 

8 164 2 29 3 28 

 

I.A. ACTIVITATI DE CONSILIERE INDIVIDUALA 

An 

scolar 

Nr. beneficiari ai activitatilor de consiliere individuala 

Numar elevi Nr. 

parinti 

Nr. 

cadre 

didactice Prescolar Primar Gimnazial Liceal Profesional 

2018-

2019 
0 0 0 46 54 22 24 

 

Activitati 

inregistrate conform 

registrului de 

activitati de la 

cabinetul de 

asistenta 

psihopedagogica 

Numar cazuri inregistrate 

in unitatea scolara 
Indicatori de performanta 

P
re

sc
o

la
r 

P
ri

m
ar

 

G
im

n
az

ia
l 

L
ic

ea
l 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

N
r.

 p
re

sc
o

la
ri

 

co
n

si
li

at
i 

in
d

iv
id

u
al

 

(i
n

 c
ab

in
et

) 

N
r.

 e
le

v
i 

in
v

at
am

an
t 

p
ri

m
ar

 c
o
n

si
li

at
i 

in
d

iv
id

u
al

 (
in

 c
ab

in
et

) 

N
r.

 e
le

v
i 

in
v

at
am

an
t 

g
im

n
az

ia
l 

co
n

si
li

at
i 

in
d

iv
id

u
al

 (
in

 c
ab

in
et

) 

N
r.

 e
le

v
i 

in
v

at
am

an
t 

li
ce

al
 c

o
n

si
li

at
i 

in
d

iv
id

u
al

 (
in

 c
ab

in
et

) 

N
r.

 e
le

v
i 

in
v

at
am

an
t 

p
ro

fe
si

o
n

al
 c

o
n

si
li

at
i 

in
d

iv
id

u
al

 (
in

 c
ab

in
et

) 
N

r.
 p

ar
in

ti
 c

o
n

si
li

at
i 

in
d

iv
id

u
al

 p
e 

p
ro

b
le

m
at

ic
a 

v
iz

at
a 

(i
n

 c
ab

in
et

) 
N

r.
 c

ad
re

 d
id

ac
ti

ce
 

co
n

si
li

at
e 

in
d

iv
id

u
al

 

p
e 

p
ro

b
le

m
at

ic
a 

v
iz

at
a 

(i
n

 c
ab

in
et

) 

a) TESTARE 

PSIHOPEDAGOGI

CA (Ex: teste de 

auto/intercunoastere

, care nu presupun 

licenta; CAS++, etc 

- daca exista 

licenta) 

0 0 0 0 0 0 0 0 21 34 0 0 

b) ORIENTARE 

PRIVIND 

CARIERA 

0 0 0 0 0 0 0 0 38 5 0 6 

c) ALTE 

PROBLEME si 

anume, copii/elevi 

cu: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. randament 

deficitar al invatarii 

/ esec scolar 

0 0 0 13 10 0 0 0 7 7 3 4 

2. tulburari 

specifice de 

invatare (TSI): 

dislexie, disgrafie 

(inclusiv 

disortografia), 

discalculie. 

0 0 0 12 20 0 0 0 8 10 2 5 

3. CES(cu Certificat 

de orientare 

scolara) inregistrat 

in unitatile scolare 

0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 2 4 

4. absenteism 

scolar/ risc de 

abandon scolar 

0 0 0 8 11 0 0 0 5 7 4 4 

5. probleme de 

adaptare la mediul 

scolar 

0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 3 2 

6. dificultati de 

relationare (cu 

adultii, cu 

covarstnicii, etc.) 

0 0 0 2 4 0 0 0 1 2 1 1 

7. comportamente 

agresive/ violente in 

scoala (inclusv 

bullying) 

0 0 0 5 8 0 0 0 3 4 2 2 

8. violenta 

intrafamiliala 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. dificultati in 

dezvoltarea 

emotionala (ex: 

anxietate, 

instabilitate 

emotionala, 

tendinte depresive, 

etc.) 

0 0 0 3 7 0 0 0 2 5 1 2 

10. tentativa de 

suicid 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. consum de 

substante cu risc 

(alcool, droguri, 

etnobotanice) 

0 0 0 3 5 0 0 0 2 4 1 3 

12. risc in 

fenomenul 

traficului de fiinte 

umane 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 

13. risc in ceea ce 

priveste 

comportamentul 

sexual 

0 0 0 3 5 0 0 0 2 4 2 2 

14. elevi cu parinti 

plecati la munca in 

strainatate 

0 0 0 32 29 0 0 0 5 3 0 0 

15. risc de 

inadaptare scolara 

pe fondul remigrarii 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. un parinte 

(parinte divortat) 
0 0 0 15 9 0 0 0 9 6 1 3 

17. un parinte (un 

parinte decedat) 
0 0 0 6 7 0 0 0 3 5 2 3 
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18. situatie de risc, 

din sistemul de 

protectie sociala (se 

centralizeaza toti 

copiii din sistemul 

de protectie sociala 

- DGASPC/ONG-

uri/ etc.) 

0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
I.B. ACTIVITATI DE CONSILIERE DE GRUP 

An 

scolar 

Nr. beneficiari ai activitatilor de consiliere de grup in cabinet si in clasa 

Numar elevi Nr. 

parinti 

Nr. 

cadre 

didactice Prescolar Primar Gimnazial Liceal Profesional 

2018-

2019 
0 0 0 167 234 23 12 

 

I.B.1. ACTIVITATI / PROGRAME DE CONSILIERE DE GRUP DIN DOMENIUL CONSILIERII 

PSIHOPEDAGOGICE 

Titlul 

programului/ 

activitatii 

Domeniul 

consilierii 

psihopeda

gogice 

Locul de 

desfasurare 

(urban/ 

rural) 

Grup 

tinta 

Durata 

(numar 

total 

ore 

derulat

e) 

Nr. 

total 

benefic

iari 

Nr. 

beneficiari 

care 

prezinta 

risc pe 

problemati

ca vizata 

EVALUARE - 

numar cazuri 

ameliorate in 

urma 

procesului de 

consiliere 

Nevoile de 

baza ale 

copilului 

D3 Urban PFS 5 36 23 15 

IUBITI-MA 

INTELIGENT 
D2 Urban PFS 5 26 0 0 

ARMONIA 

UNIVERSUL

UI 

D1 Urban L 5 35 0 0 

SCOALA 

ARMONIEI 
D3 Urban L 5 38 0 0 

PASI SPRE 

SUCCES 
D3 Urban GM 16 26 26 26 

IDENTITATE

A 

NEAMULUI 

ROMANESC 

D1 Urban L 5 38 0 0 

 

2.2.2. Predarea şi învăţarea  

Liceul Tehnologic „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.   
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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 L.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; 

 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 
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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; 

 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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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: 

- Biblioteca din cadrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron”: 

 1021 – tehnice; 

 789 - domeniul ştiinţelor; 

 819 - domeniul om şi societate; 

 87 - domeniul igienă şi sănătate; 

 9419 - domeniul limbă şi comunicare; 

 551 - diverse. 

- Biblioteca Şcolii Gimnaziale „Ion Luca” – structură: 

 400 – domeniul ştiinţelor; 

 204 – domeniul om şi societate; 

 32 – domeniul igienă şi sănătate; 

 2576 – domeniul limbă şi comunicare; 

 433 – 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. 
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2.2.4. Rezultatele elevilor   

 

 Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” - Procentajul de promovare la sfârşitul anului 

şcolar 2018-2019 a fost de 94,14% faţă de 86,72%, procent înregistrat la sfârşitul anului şcolar 

2017-2018. 

Se observă o creştere a procentului de promovabilitate, consecinţă a activitaţilor desfăşurate de 

profesori şi diriginţi cu elevii şi părinţii. 

Rezultate examenele de certificare a competenţelor profesionale 2019: 

- profil tehnic şi servicii: 

 nivelul 3: 100 % 

 nivelul 4: 100 % 

 nivelul 5: 100 %. 

 

Clasa Prezenţi Admişi Procent 

11 P 96 96 100% 

XII  50 50 100% 

PL 19 19 100% 

 

 

Situaţia şcolară 2018-2019  

 

Seral si postliceal 

 

 

Nivelul 
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

Promovaţi Repetenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

LICEU ZI 

Clasa a IX-a  66 53 52 1 98,12% 

Clasa a X-a  58 48 46 2 95,83% 

Clasa a XI-a  64 53 49 4 92,45% 

Clasa a XII-a  38 34 34 - 100% 

Total 226 188 181 7 96,28% 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

Învăţământ 

profesional 
368 320 302 18 94,38% 

Total L.T. ”D. 

Mangeron” 
594 508 483 25 95,08% 

 

 

Anul şcolar 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Procentul de 

promovabilitate  
80,25% 87,39% 90,29% 92,68% 90,76% 86,72% 94,14% 
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LICEU - SERAL 

 Înscrişi Rămaşi înscrişi Promovaţi Repetenţi 
% 

promovabilitate 

Clasa a XI-a 66 42 40 2 95,24% 

Clasa a XII-a 52 45 36 9 80% 

Clasa a XIII-a 36 31 30 1 96,77% 

TOTAL 154 116 106 12 91,38% 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

Anul I - - - - - 

Anul II 40 21 21 - 100% 

TOTAL 40 21 21 - 100% 

 

 

Şcoala gimnazială „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 13 14 14 - 100% 

grupa mijlocie 17 18 18 - 100% 

grupa mare 17 17 17 - 100% 

Total 47 49 49 - 100% 

primar 

clasa pregătitoare 32 33 33 - 100% 

clasa I 23 21 21 - 100% 

clasa  a II-a 35 33 33 - 100% 
clasa a III-a 28 27 27 - 100% 

clasa a IV-a 32 32 32 - 100% 

Total 150 146 146 - 100% 

gimnazial 

clasa a V-a 27 26 26 - 100% 

clasa a VI- a 35 34 34 - 100% 

clasa a VII-a 22 22 22 - 100% 

clasa a VIII-a 29 29 28 1 96,55% 

Total 113 111 110 1 99,06% 
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Grădiniţa cu program prelungit ”Letea” Bacău 

 

Nivelul 

Elevi 

înscrişi la 

început 

de an 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului 

Promovaţi Repetenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

preşcolar 
grupa mică 23 21 21 - 100% 

grupa mijlocie 20 18 18 - 100% 

grupa mare 13 17 17 - 100% 

Total 56 56 56 - 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 42 42 15 27 35,71% 

Total 42 42 15 27 35,71% 

gimnazial 

anul I 49 46 13 - 28,26% 

anul II 31 30 21 - 70,00% 

anul III 20 20 11 - 55,00% 

anul IV 15 15 11 - 73,33% 

Total 115 111 56 - 50,45% 

 

Rezultate Bacalaureat 2019 – LT „Dumitru Mangeron” Bacău  

Sesiunea iunie – iulie 
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NR. CANDIDAŢI 

ÎNSCRIŞI 42 35 7 11 24 - 31,43% 

din care:         

PROMOŢIA 2019 18 13 5 8 5 - 61,55% 

PROMOŢII 

ANTERIOARE 24 22 2 3 19 - 13,64% 
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Sesiunea august – septembrie 2019 

 

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 
35 23 12 2 21 - 8,7% 

din care:         

PROMOŢIA 2019 8 6 2 1 5 - 16,67% 

PROMOŢII 

ANTERIOARE 
27 17 10 1 16 - 5,88% 
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NR. CANDIDAŢI 

ÎNSCRIŞI 
 

56 39 17 13 26 - 33,33% 

PROMOŢIA 2019 22 15 7 9 6 - 60,00% 

din care        

a XII-a A 8 4 4 3 2 - 75% 

a XII – a B 7 6 1 4 2 - 66,67% 

a XIII – a S1 2 2 0 1 1 - 50,00% 

a XIII – a S2 3 1 2 1 0 - 100% 
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2.2.5. Calificări şi curriculum  

CDL – uri elaborate de catedra tehnică şi economică din cadrul Liceului Tehnologic 

“Dumitru Mangeron” din Bacău în colaborare cu partenerii sociali şi economici în cursul anului 

şcolar 2017-2018 pentru a fi implementate în anul şcolar 2018-2019: 

 

 „ Întocmirea documentaţiei tehnice” la clasa a IX-a şi „Documentaţia tehnologică” la clasa a 

X-a – prof. Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă;  

 „Sănătatea şi securitatea muncii” – clasa a XI-a, tehnician proiectant CAD – prof. Carmen 

Cristea; 

  „Întocmirea documentaţiei tehnice specifice domeniului auto” - învăţământ profesional, 

clasa a X-a, mecanic-auto – prof. Mihaela Cosmescu şi Lavinia Buşcă; 

 „Întocmirea documentaţiei tehnice specifice lucrărilor de tinichigerie – vopsitorie auto” - 

învăţământ profesional, clasa a X-a, tinichigiu – vopsitor auto – prof. Maria Bîrgu şi Carmen 

Cristea; 

 „Tehnologia lucrărilor electromecanice” - învăţământ profesional, clasa a IX-a, 

electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – prof. Mihaela Pădure;  

 „Mentenanţa sistemelor mecanice” – învăţământ profesional, clasa a X-a, mecanic-auto – 

prof. Mitică Manea şi m.i. Constantin Parîng;  

 „Interpretarea documentaţiei tehnice” – învăţământ profesional, clasa a X-a, tinichigiu-

vopsitor auto – prof. Gheorghe Dodiţă şi m.i. Ioan Moisă;  

  „Întreţinerea, repararea şi diagnosticarea automobilelor” - învăţământ profesional, clasa a 

XI-a, mecanic-auto – prof. Maria Bîrgu şi Mihai Gurămultă, m.i. Ioan Moisă şi Constantin 

Parîng; 

 „Vopsirea automobilului” - învăţământ profesional, clasa a XI-a, tinichigiu vopsitor auto – 

prof. Gheorghe Dodiţă şi m.i. Ioan Petrea; 

 „Instalarea maşinilor şi utilajelor” - învăţământ profesional, clasa a XI-a, electromecanic 

utilaje şi instalaţii industriale – prof. Mihaela Pădure, Mariana Popescu şi Vasile Craiu; 

 Activităţi de organizare în turism şi alimentaţie, la clasa a IX-a liceu, prof. Aaniţei 

Paraschiva; 

 Alimentaţia raţională în secolul XXI, la clasa a X-a liceu; prof. Pricop Vasilica 

 Tehnologii specifice bucătăriei tradiţionale româneşti,  la clasa a XI-a liceu, prof. Aaniţei 

Paraschiva; 

 Organizarea producţiei culinare în concordanţă cu tipurile de meniuri, la clasa a IX-a – 

Învăţământ profesional – prof. Aanitei Paraschiva; 

 Întocmirea meniurilor în restauraţie, la clasa a X-a –Învăţământ profesional, prof. Aaniţei 

Paraschiva; 

 Alimentatia in colectivitati, la clasa a XI-a – Învăţământ profesional – Ospătar(vânzător), 

chelner în unităţi de alimentaţie,  prof. Canelea Daniela 

 Realizarea productiei culinare in unitatile de alimentatie publica, la clasa a XI-a – 

Învăţământ profesional – Bucatar, prof. Negrea Eugenia 

 Alimentaţia omului sănătos, la anul II  Şcoala postliceală-Tehnician nutriţionist, prof. 

Canelea Daniela. 

 

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 
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7. Sisteme de automatizare 

8. Tehnici de măsurare în domeniu 

9. Transportul şi distribuţia energiei electrice 

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 2018 - 2019 

  

Clasa Profilul 

Domeniul de 

pregătire 

profesională 

Domeniul de pregătire 

generală 
Nr. O.M. pentru 

planul cadru 

Nr. O.M. pentru 

planuri 

învăţământ 

Nr. O.M. 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 - 

Clasa 

a XI-a zi 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 
Tehnician în gastronomie 

3412/ 16.03.2009 

Anexa 4 

3501 / 

29.03.2018 

Anexele 1 şi 3 

3501/29.03.2018 

 
Tehnic Mecanică 

Tehnician proiectant 

CAD 

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 
Turism şi 

alimentaţie 
Tehnician în gastronomie 

Clasa 

a XI-a 

seral 

Tehnic Mecanică Tehnician  transporturi 

OMEC 4051/2006 

- - 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 
Tehnician în gastronomie - - 
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Clasa 

a XII-a 

seral 

 

Tehnic Electric 
Tehnician  

electromecanic 
4051 / 24.05.2006 3423 / 18.03.2009 3172 / 30.01.2006 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în industrie 

alimentară 

Clasa 

a XIII  a 

seral 

Tehnic Electric Tehnician electromecanic 4051 / 24.05.2006 3313 / 02.03.2009 3172 / 30.01.2006 

 

 

 

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 

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 

 

3915/18.05.2017 

Anexele 3 şi 4 

 

3915/18.05.2017 

 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecanică 
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 

3152/24.02.2014 3500/ 29.03.2018 3501/ 29.03.2018 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale  

 

Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 
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alimentaţie publică 

Bucătar 

Anul II 

Şc. Postli-

ceală 

 
Transporturi 

Tehnician transporturi 

interne şi internaţionale   4760/26.07.2006 

Turism Tehnician nutriţionist   4760/26.07.2006 

 

 

Curriculum pentru anul şcolar 2019 – 2020  

 

Clasa Profilul 

Domeniul de 

pregătire 

profesională 

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 - 
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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 

Tehnician în 

gastronomie 

3412/ 16.03.2009 

Anexa 4 

3500 / 

29.03.2018 

 

3501/ 

29.03.2018 

 

Economic 
Tehnician în activităţi 

economice 

Tehnic Mecanică Tehnician transporturi 

Clasa 

a XII-a zi 

Tehnic Mecanică 
Tehnician proiectant 

CAD 

3412 / 16.03.2009 

Anexa 4 

3500 / 

29.03.2018 

 

3501 / 

29.03.2018 
Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 

Tehnician în 

gastronomie 

Economic 
Tehnician în activităţi 

economice 

Clasa 

a XI-a 

seral 

Tehnic Electric 
Tehnician  

electromecanic 

OMEC 4051/2006 

- - 

Servicii 

Resurse naturale 

şi protecţia 

mediului 

Tehnician în industria 

alimentară - - 

Clasa 

a XII-a 

seral 

 

Tehnic Mecanic Tehnician  transporturi 

4051 / 24.05.2006 

3500 / 

29.03.2018 

 

3501/ 

29.03.2018 

 
Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Industrie 

alimentară 

Tehnician în industrie 

alimentară 

Clasa 

a XIII  a 

seral 

Tehnic Electric 
Tehnician 

electromecanic 4051 / 24.05.2006 3423 / 18.03.2009 

 

 

3172 / 30.01.2006 
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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 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 

Servicii 

Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

Bucătar 

Comerţ Comerciant vânzător 

 

 

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 

Servicii 
Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

Bucătar 

Clasa 

a XI-a înv. 

prof. 

 

 

 

Tehnic 

Mecanică 
Mecanic auto 

3152/24.02.2014 3500/ 29.03.2018 3501/ 29.03.2018 

Tinichigiu vopsitor auto 

Electromecanică 
Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale  

 

Servicii Turism şi 

alimentaţie 

Ospătar (chelner), 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 

Bucătar 
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2.2.6. Resurse umane 

Elevii 

Distribuţia efectivelor de elevi la Liceul Tehnologic ”Dumitru Mangeron”, din anul şcolar 

2018/2019, în funcţie de filieră, profil/domeniu, specializare/calificare profesională se prezintă după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

 

Nivel 

 

Filiera 

Profil/ 

domeniu 

Specializare/ 

Calificare 

profesională 

 

Număr clase 

Nr. 

elevi 

1. 
Liceal

/zi 

Tehnologică 

Tehnic Mecanică  

a IX-a 

1 25 

Servicii 
Turism şi alimentaţie 1 20 

Economic 1 21 

Tehnologică 

Tehnic Mecanică  

a X-a 

1 21 

Servicii 
Turism şi alimentaţie 1 19 

Economic 1 18 

Tehnologică 

Tehnic  
Mecanică/Tehnician 

proiectant CAD 

a XI-a 

1 23 

Servicii 

Turism şi alimentaţie 

/Tehnician în 

gastronomie 

1 20 

Economic 1 21 

Tehnologică 

 

 

 

Servicii 

Turism şi alimentaţie 

/Tehnician în 

gastronomie 

a XII-a 

1 18 

Tehnic 

Mecanică/Tehnician 

proiectant CAD 
0,5 12 

Mecanică/Tehnician în 

transporturi 
0,5 8 

2. 
Liceal

/seral 

Tehnologică 

 

Tehnic 

 

Mecanică/Tehnician 

transporturi 
a XI-a S1 1 34 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară/Tehnician în 

industrie alimentară  

a XI-a S2 1 32 

 

Tehnologică 

 

Tehnic 

Electromecanică/ 

Tehnician 

electromecanic 

a XII-a S1 1 27 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Industrie 

alimentară/Tehnician în 

industrie alimentară 

a XII-a S2 1 25 

Tehnologică Tehnic 

Electromecanică/ 

Tehnician 

electromecanic 

a XIII-a S1 

 
1 18 

Electromecanică/ 

Tehnician 

electromecanic 

a XIII-a S2 1 18 

3. Învăţă Tehnologică Tehnic Mecanic/Mecanic auto 9P1 1 30 
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mânt 

profe 

sional 

Mecanic/Mecanic auto 9P2 1 31 

Mecanic/Tinichigiu – 

vopsitor auto 
9P3 1 32 

Servicii 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 
9P4 

0,5 14 

Bucătar 0,5 14 

Tehnic 

Mecanic/Mecanic auto 10 P1 1 21 

Mecanic/Mecanic auto 10 P2 1 26 

Mecanic/Tinichigiu – 

vopsitor auto 
10 P3 1 18 

Electromecanică/ 
Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

10P4 1 26 

Servicii 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 10P5 

0,5 14 

Bucătar 0,5 15 

Comerţ Comerciant - vânzător 10P6 1 21 

Tehnic 

Mecanic/Mecanic auto 11 P1 1 22 

Mecanic/Mecanic auto 11 P2 1 24 

Mecanic/Tinichigiu – 

vopsitor auto 
11 P3 1 18 

Electromecanică/ 
Electromecanic utilaje 

şi instalaţii industriale 

11P4 1 21 

   Servicii 

Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de 

alimentaţie publică 
11P5 

0,5 13 

Bucătar 0,5 8 

4. 
Post 

liceal 
Tehnologică 

Tehnic 

Transporturi/Tehnician 

transporturi auto interne 

şi internaţionale 

II PL 1 1 15 

Servicii 
Turism şi alimentaţie/ 

Tehnician nutriţionist 
II PL 2 1 25 

TOTAL 34 788 
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Distribuţia efectivelor de elevi la Grădiniţa Letea şi Grădiniţa nr. 20, Şcoala gimnazială ”Ion 

Luca”, din anul şcolar 2018/2019: 

 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar,  

din care 

grupa mică 1 37 zi Limba română 

grupa mijlocie 1 38 zi Limba română 

grupa mare 1 33 zi Limba română 

Total 3 108   

Primar, 

din care  

clasa pregătitoare 1 32 zi Limba română 

clasa I 1 23 zi Limba română 

clasa a  II-a 2 35 zi Limba română 

clasa a  III-a 1 28 zi Limba română 

clasa a  IV-a 1 32 zi Limba română 

Total  6 150   

Gimnaziu,  

din care 

clasa a  V-a 1 27 zi Limba română 

clasa a  VI-a 2 35 zi Limba română 

clasa a  VII-a 1 22 zi Limba română 

clasa a  VIII-a 1 29 zi Limba română 

Total 5 113   

 

În anul şcolar 2018-2019 elevilor şcolii li s-au acordat din fondurile puse la dispoziţie de 

Primăria şi Consiliul Local Bacău: 

Liceul Tehnologic ”Dumitru Mangeron” Bacău: 

- 124 burse de excelenţă; 

- 124 burse de performanţă;  

- 124 burse de merit. 

Şcoala Gimnaziala ”Ion Luca”:  

-  29 burse de excelenţă; 

-  29 burse de performanţă;  

- 29  burse de merit. 

 

Alte burse: 

-Burse profesionale – 328; 

- Burse „Bani de liceu” – 42. 
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Cadre didactice 

 În anul şcolar 2018-2019, în cadrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău 

structura normelor didactice şi a personalului didactic a fost următoarea: 

Norme didactice 
 

 Total 

norme 

Norme 

de bază 

Plata 

cu ora 

Titulari Suplinitori Pensionari Pers. 

asociat 

Pers. 

necalif 

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 - 

2017/2018 97,52 67,19 30,33 78,49 8,56 8,39 2,08 - 

2018/2019 93,91 71,35 22,56 78,12 10,30 3,49 1 1 

 

Situaţia posturilor pe categorii de personal 
 

 
Total norme Profesori 

Maiştri 

instructori 

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

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 

2017/2018 154,52 85,67 11,85 19,5 37,5 

2018/2019 150,91 85,44 8,47 19,5 37,5 

 

Norme pe grade didactice 
 

 Total norme Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Necalificat 

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 - 

2017/2018 97,52 66,73 18,72 6,98 5,09 - 

2018/2019 93,91 58,56 18,64 7,27 8,31 1,13 

 

Personal didactic pe grade didactice 
 

 Total 

personal 

didactic 

Gradul I  

Gradul II 

 

Definitivat 

 

Debutant 

 

Necalificat profesori maiştri 

instructori 

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 - 

2018/2019 86 49 4 14 9 10 - 

2019/2020 86 46 4 15 11 10 - 
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Categorii de personal 
 

 Total 

personal 
Didactic 

Didactic 

auxiliar 
Nedidactic 

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 

2018/2019 143 86 20 37 

2019/2020 143 86 20 37 

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 MEN, 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 2018-2019 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 

 

A. CURSURI PERFECŢIONARE CU CREDITE 

 Curs ,,Educaţie pentru acordarea primului ajutor”, CCD Bucureşti în colaborare cu 

Societatea Naţională de Crucea Roşie din România - 5 credite; 

 Curs de formare prin ASEF Romania “Intervenţii şi metode de lucru pentru copii cu 

dificulăţti de învăţare” - 20 credite; 

 Curs de formare organizat de CCD Bacău - “Implementarea TIC în programe educaţionale 

inovative de prevenire a abandonului şcolar” – 17 credite (2 cadre didactice); 
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 Curs de formare organizat de CCD Bacău – “Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva 

contextelor profesionale didactice şi a inspecţiei şcolare” – 30 credite (3 cadre didactice); 

 Curs organizat de CCD Bacău - Competenţe TIC şi profesorul secolului XXI - 28 credite); 

 Curs de formare organizat de APAMAT Bucuresti - ,,Aplicarea TIC in procesul de predare-

invatare-evaluare in invatamntul primar si gimnazial” - 15 credite (60ore), (3 cadre 

didactice); 

 Curs de formare organizat de APAMAT Bucuresşti - ,,Intervenţie şi metode de lucru cu 

copiii cu dificultăţi în învăţare”  - 15 credite(60 ore, 3 cadre didactice; 

 Curs de formare organizat de CCD Bacău  -  “Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea 

instruirii diferenţiate” – 21 credite (84 ore), (un cadru didactic); 

 Curs de formare organizat de CCD Bacău - Proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea 

activităţilor de învăţare utilizand platforme virtuale - sept.2018 – 22 credite, (3 cadre 

didactice); 

 Curs de formare organizat de CCD Bacău -“Formal, nonformal şi informal în didactica 

modernă” -  15 credite(02-03.2019), (un cadru didactic); 

 Universitatea,,TRANSILVANIA” Braşov, Facultatea de Matematică CONVERSIE 

MATEMATICĂ (2017-2019) - INFORMATICĂ 120 credite - un cadru didactic ; 

 MENCŞ - Valorizarea instituţiei de învăţământ prin optimizarea şi   eficientizarea 

comunicării şi relaţionării - 19 credite (iunie 2019), (un cadru didactic); 

 EDU ZECE PLUS  - Director unitate de invatamant – 30 credite, (3 cadre didactice); 

 EDU ZECE PLUS – Metodist, Formator – 15 credite, (un cadru didactic); 

 EDU ZECE PLUS – Managementul stresului în context educaţional – 15 credite (iulie 2019), 

(un cadru didactic); 

 Asociatia Profedu “Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultăţi de învăţare” – 

15 credite (nov.2018), (un cadru didactic); 

 Fundaţia EOS România - Informatică şi TIC prin jocuri şi aplicaţii colaborative -15 credite, 

(un cadru didactic); 

 Asociaţia CNDRU EUROSTUDY - Intervenţii şi metode de lucru pentru copii cu dificultăţi 

de învăţare – 15 credite, (un cadru didactic); 

 CATHARSIS, Bucureşti - Prevenirea consumului de droguri la dolescenţi prin intervenţii 

active în şcoală – 10 credite (mai 2019), (un cadru didactic); 

 CCD Bacău - Educaţia pentru cetăţenie activă – 35 credite (martie 2019), (2 cadre 

didactice); 

 Asociaţia pentru promovarea meşteşugurilor şi artelor tradiţionale - Implimentare TIC în 

programe educaţionale inovative de prevenire a abandonului şcolar – 17 credite; 

 Life Learning Education - Învăţarea integrată – Pregătiţi pentru viaţă, Adolescenţă şi 

autocunoaştere. Aplicaţii practice pentru dirigenţie şi disciplinele opţionale – 15 

credite(aprilie 2019),  (2 cadre didactice); 

 Universitatea George Bacovia Bacău - Profesionişti în educaţie pentru o şcoală a viitorului – 

12 credite, (un cadru didactic); 

 Asociaţia Start Pentru Formare - Oportunităţi egale în educaţie prin valorizarea instruirii 

diferenţiate – 21 credite (oct.2018), (un cadru didactic). 

Activitatea de formare/perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, fapt ce 

reflectă 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. 
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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 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. 
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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 10.8) 

 

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. 
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2.2.9. Asigurarea calităţii educaţiei 

La nivelul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” funcţionează Comisia pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie (C.E.A.C.), comisie numită prin Decizia nr. 

133/20.09.2019, 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; 

 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. 

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 577/9/20.08.2019, 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. 
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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.  

 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  
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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 2019. 

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. 

 

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 comisia 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, liceul 

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; 

 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 

 O pregătire iniţială slabă a elevilor relevată 

de rezultatele slabe la testele predictive; 

 Rezultatele absolvenţilor la examenul de 

bacalaureat sunt slabe; 

 Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în 

procesul instructiv educativ; 

 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; 

 Populaţia şcolară provenită din familii cu 

venituri mici şi cu domiciliul în mediul rural. 



LICEUL TEHNOLOGIC “DUMITRU MANGERON” BACĂU – PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 

 

PLAN OPERAŢIONAL 2017 - 2018 107 

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 CDL, activităţi educative şi 

extraşcolare, securitate). 

 Rezultate bune şi foarte bune obţinute la 

competiţii, olimpiade şi concursuri şcolare şi 

extraşcolare;  

 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; 

 

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 ani 

datorită scăderii ratei natalităţii; 

 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; 
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 Schimbările frecvente în legislaţia din 

domeniul educaţional, care afectează 

continuitatea procesului didactic. 

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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