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Partea I. Contextul 

 

1.1. Formularea scopului/misiunii 

Misiunea școlii 

Organizaţia şcolară, în parteneriat cu grupurile de interese interne (elevi, părinţi, personalul 

didactic, echipa managerială) şi externe (comunitatea locală şi regională, agenţi economice, instituţii 

publice, fundaţii şi organizaţii) îşi va adapta oferta educaţională la diverse trasee educaţionale şi 

tehnologice, în conformitate cu cererea de pe piaţa forţei de muncă, astfel încât, procentul de 

promovabilitate a examenelor de finalizare a ciclurilor de învăţământ să crească cu 10% în acelaşi 

timp cu creşterea de 15%  a inserţiei  absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă. 

În acelaşi timp, şcoala va derula acţiuni de reducere cu 10 % a dinamicii negative a cifrei de 

şcolarizare, a abandonului şcolar cu 1% , concomitent cu creşterea de 15% a programelor de formare 

continuă pentru adulţi pe tot parcursul vieţii. 

Ca furnizor de servicii educaționale, şcoala îşi propune atingerea unor parametri superiori 

din punct de vedere al calităţii şi performanţei, prin creşterea cu 10% a personalului didactic calificat 

şi prin creşterea cu 20% a participării personalului didactic la diverse forme de perfecţionare continuă. 

Rolul primordial, îl va avea focalizarea întregii activităţi de instrucţie şi educație pe elev, ca 

principal partener, în vederea asigurării şanselor egale de acces la educaţie a tuturor tinerilor. 

 
Viziunea școlii 

 
Liceul Tehnologic ,, Iordache Zossima” va continua şi în următorii ani creşterea nivelului de 

atingere a Standardelor de Pregătire Profesională bazate pe cunoaşterea limbilor străine, a culturii 

tehnologice, a spiritului antreprenorial şi a competenţelor sociale specifice nivelurilor de pregătire 1, 

2, 3 şi 4, concomitent cu adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă 

reglementate de Programele Regionale şi Locale de Acţiune din Învăţământul Profesional şi Tehnic 

Armonizarea relaţiilor de parteneriat vor avea la bază implicarea efectivă a tuturor partenerilor 

sociali interesaţi în implementarea cerinţelor privind asigurarea calităţii în educaţie, în acelaşi timp 

cu atingerea valorilor europene. 

 

Deviza Liceului Tehnologic “Iordache Zossima” Armășești : “Școală de tradiție 

și continuitate pentru viitorul tău”. 
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1.2. Profilul școlii 

Vreme de peste 100 de ani pe porţile acestui prestigios lăcaş de cultură au trecut mii şi mii de 

absolvenţi, purtând cu ei nu doar suma cunoştinţelor însuşite aici, ci mai ales un evantai de deprinderi 

de muncă şi viaţă, sădite prin truda a numeroase generaţii de dascăli. 

Şcoala a fost ctitorită între anii 1883-1885 de filantropul IORDACHE ZOSSIMA, 

coborâtor dintr-o familie de boieri fanarioţi cu mari rosturi în istoria Ţării Româneşti, el însuşi 

ajungând în 1848 secretar al mitropolitului Neofit, preşedintele guvernului revoluţionar provizoriu. 

După terminarea construcţiei localul a fost donat Ministerului Agriculturii, Comerţului, 

Industriei şi Domeniilor în 1885, pentru care s-a emis Decret Regal la 27.03.1887, la această 

donaţie adăugându-se 350 ha teren arabil şi păşuni, o vie lângă Mănăstirea Văcăreşti precum 

şi 100.000 lei pentru întreţinerea a 240 de elevi şi construirea unui cămin. 

Înfiinţarea acestei vechi instituţii şcolare la 15.09.1889 (a treia din ţară, în ordine cronologică 

după cea de la Strehareţ - Olt 1883 şi Panceşti, Dragomireşti-Neamţ 1885) s-a realizat pe baza Legii 

Învăţământului din martie 1882 ca "prima şcoală model de gradul al II-lea", care urma să pregătească 

„maeștri şi maestre pentru şcolile agricole de gradul I”. 

De-a lungul existenţei sale centenare şcoala şi-a schimbat denumirea şi domeniul de pregătire 

al elevilor în funcţie de perioada parcursă, după cum urmează: 

• 1889-1892 Şcoala de industrie şi agricultură "Iordache Zossima". 

• 1892-1894 Şcoala practică mixtă de agricultură, meserii şi gospodărie casnică. 

• 1894-1902 Şcoala practică de agricultură şi meserii. 

• 1902-1906 Şcoala mixtă inferioară de agricultură şi meserii. Observaţie: până în acest 

ultim an şcoala a funcţionat cu două "divizii" de elevi, una de băieţi şi una de fete, iar după această 

dată divizia de fete a fost desfiinţată. 

• 1906-1932 Şcoala inferioară de agricultură şi meserii. Observaţie: în anul 1927 a fost 

construită brutăria şi anexele iar în anul 1929 uzina electrică. 

• 1932-1943 Şcoala agricolă de gradul al II-lea. 

• 1943-1956 Şcoala specială C.A.M. sau Şcoala practică de agricultură. Observaţie: 

în anul 1946 a fost săpată fântâna cu o adâncime de 40 m. 

• 1956 - 1960 Şcoala profesională de industrie alimentară. Observaţie: în anul 1956 s-a 

început construirea etajului al II-lea iar în 1957 a fost construit depozitul de carburanţi. 

• 1960 - 1967 Şcoală tehnică I şi Şcoală profesională II şi III. 

• 1967 - 1975 Şcoală profesională de mecanici agricoli şi sudori. 

• 1975-1990 Liceu agroindustrial. 

• 1990 - Grup Şcolar Agricol "IORDACHE ZOSSIMA". 
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• 2006 – şi prezent Liceul Tehnologic „Iordache Zossima” 

Din 1995, Grupul Şcolar Agricol “Iordache Zossima” din comuna Armăşeşti a 

fost cuprins în Programul de Reformă a Învăţământului Profesional şi Tehnic Phare-VET 

RO 9405, familia ocupaţională "Agricultură", devenind una dintre cele 75 de şcoli din ţară 

care au pus bazele noii structuri a învățământului profesional. 

 
1.3. Analiza rezultatelor din anul trecut 

 
Analiza învăţământului la nivelul unităţii şcolare 

a) Număr copii / cadru didactic 

Indicatorul „nr. elevi/cadru didactic” oferă informaţii privind eficienţa utilizării 

resurselor umane şi calitatea actului didactic. Perspectiva declinului demografic şi a introducerii 

finanţării per elev poate conduce la modificări ale acestui indicator, având ca efect concentrarea 

resurselor în şcoli viabile. 

 În perioada 2013 – 2018 indicatorul înregistrează un trend descrescător din cauza 

efectivelor reduse la clasă. În anul şcolar 2018-2019 indicatorul a scăzut. 

 

ANUL SCOLAR NUMAR ELEVI NUMAR CADRE DIDACTICE PONDERE 

2019 -2020 327 32 10,21 

2020-2021 298 30 9,93 

2021-2022 278 32 8,68 

 
b) Numărul mediu de elevi / clasă 

În cazul mărimii medii a unei clase de studiu, se constată o menţinere a numărului de 

elevi 

(23) între cei doi ani şcolari comparaţi. Cu toate acestea, faţă de situaţia pe judeţ în care 

numărul acestora a scăzut de la 23 la 22, faţă de 22-24/judeţ, există o variaţie de la valori 

minime la valori maxime între învăţământul primar, gimnazial pe de o parte şi învăţământul 

liceal pe de altă parte. 

Acest fapt se datorează în mare măsură, măsurilor ce au permis păstrarea în 

interiorul sistemului de învăţământ a unor efective mai mari de elevi, în învăţământul liceal 

şi preşcolar, în acelaşi timp cu accesul redus la educaţie a elevilor cu situaţii financiare 

precare în primul rând iar în al doilea rând, a dezinteresului faţă de educaţie al elevilor şi 

părinţilor a celor din învăţământul general obligatoriu. 

 

An scolar Numar elevi Numar clase Numar mediu elevi / clasa 

2019 -2020 327 19 17,2 

2020-2021 298 18 16,5 

2021-2022 278 18 15,4 
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c) Situația statistică pe grade didactice% 

Ca şi la nivelul judeţului şi la nivelul şcolii se constată o creştere a interesului 

personalului didactic pentru o diversitate de forme de perfecţionare pe toata perioada celor 

trei ani şcolari supuşi analizei, astfel: 

• Păstrarea personalului didactic cu gradul I, II definitivat; 

• Creşterea personalului didactic calificat debutant; 

• Scăderea personalului didactic necalificat. 

La cele prezentate mai sus se pot adăuga şi cadrele didactice în curs de susţinerea 

preinspecţiilor şi celor ce au absolvit examenul de acordare a gradelor didactice în anul 

școlar 2021-2022 . 

Această creştere a interesului pentru forme de perfecţionare prin grade didactice a 

dus pe lângă o creştere a calităţii actului didactic, a creşterii accesului la catedră a 

personalului didactic în curs de calificare şi la o diminuare  a personalului didactic 

necalificat. 

 
Anul 

 
Doctorat 

 
Gradul I 

 
Gradul II 

 
Definitivat 

Fără grad 

Calificaţi Necalificaţi 

2019-2020(%) - 44% 3% 25% 16% 12% 

2020-2021(%) - 50% 3% 21% 23% 3% 

2021-2022(%) - 50% 6% 13% 22% 9% 

 
 

b) Situaţia statistică privind formele de perfecţionare 

 

Ca şi la nivelul judeţului şi la nivelul şcolii se constată o creştere a interesului 

personalului didactic pentru o diversitate de forme de perfecţionare pe toata perioada celor 

trei ani şcolari supuşi analizei, din mai multe motive, astfel: 

• Legislaţia în vigoare în domeniu, ce prevede obligativitatea parcurgerii unei 

forme de perfecţionare ,,Odată la 5 ani,, 

• Diferenţele dintre salariile de bază mai mari între diversele grade didactice în 

actuala grilă de salarizare, precum şi cuantumului prin plata cu ora 

 

 
 

Anul scolar 

Grade didactice 

 
G
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d
u
l 

I 

 
G
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u
l 
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2019- 2020 14 1 8 

2020- 2021 15 1 6 

2021 - 2022 16 2 4 

 

c) Situaţia participării cadrelor didactice la cursuri organizate de CCD Ialomita 

 

O altă componentă a formării profesionale o constituie şi formarea pe probleme de 

evaluare, orientare şi consiliere, utilizarea calculatorului în procesul didactic, precum şi 

altele. 

 

 
Anul scolar 

 

IT si AEL - 25 
credite 

cursuri de formare 
continuă cu 

credite 

2019 -2020 - 6 

2020-2021 1 5 

2021-2022 1 4 

 
d) Situaţia perfecţionării pe discipline 

 

În comparaţie cu anii şcolari anteriori, se constată participarea la activităţile de 

perfecţionare pe o scară largă, cu un accent deosebit pe segmentul învăţământului primar, 

care deţine un procent de 30% din totalul personalului didactic. 

Acest lucru dă speranţe atât instituţiei şcolare, cât şi partenerilor din procesul 

educaţional, elevi şi părinţi, privind creşterea calităţii serviciilor oferite acestora, în 

vederea atingerii unor cât mai înalte nivele de cunoaştere. 

 
Anul şcolar 

 
 

educatoare 

 
 

învățători 

 
lb. 

română 

 
 

matematica 

 
lb. 

moderne 

 
 

biologie 

 
 

geografie 

 
 

Tehnologii 

 
 

Informatică 

2021-2022 - - - - - 1 - - - 

 
 

e) Promovabilitatea în anul şcolar 2021 – 2022- Malu Roşu 

Procentul de promovabilitatea în învăţământul primar este de 100%   În ciclul 

gimnazial procentul de promovabilitate de 100 %, este peste media pe județ. Situaţia de 

promovare pe medii arată un fapt pozitiv, şi anume că mediile peste 8,00 reprezintă  78%  

laa ciclul primar, dar procentul la ciclului gimnazial este de 45%. 

Anul şcolar 2021-2022 

Clasa Elevi 

inscrisi 

Promovati % Promovati pe medii 

5 - 5,99 6 -6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10,00 

I-IV 59 59 100% 0 3 10 15 31 

V -VIII 65 65 100% 3 12 21 12 17 
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a) Promovabilitatea în anul şcolar 2021–2022 – Liceul Tehnologic „Iordache 
Zossima” Armășești 

 

Clasa Inscrisi Promovati % 
Promovatipe medii 

Repetenti 
5 -5,99 6 -6,99 7-7,99 8-8,99 9-10,00 

I 14 14 100 0 0 2 3 9 0 

II 18 18 100 0 3 2 4 9 0 

III 15 15 100 0 0 3 4 8 0 

IV 12 12 1.00 0 0 3 4 5 0 

Total I-IV 59 59 100 0 3 10 15 31 0 

V 20 20 100 0 0 0 12 8 0 

VI 19 19 100 0 0 6 9 3 0 

VII 11 11 100 0 1 5 4 2 0 

VIII 15 15 100 1 0 1 8 5 0 

Total V-VIII 65 65 100 1 1 12 33 18 0 

IXA prof 16 16 100 1 0 7 8 0 0 

XA prof 14 14 100 4 3 5 2 0 0 

XB prof 18 18 100 3 3 11 0 1 0 

XI A prof 20 20 100 3 8 4 5 0 0 

Total 

profesional 

68 68 100 11 14 27 15 1 0 

XII liceu 16 14 88 0 10 4 0 0 2 

Total liceu-zi 16 14 87 0 10 4 0 0 2 

XIIIA 16 15 94 0 6 9 0 0 1 

Total-SERAL 16 15 94 0 6 9 0 0 1 

Total gen. 224 221 99 12 34 62 63 50 3 

 

Procentul de promovabilitate din învățământul liceal cu valoarea de 87% se apropie 

de valoarea medie pe județ. Se pot face unele precizări: 

• Procentele de promovabilitate pe medii la clasele a XII –a confirmă 

rezultatele înregistrate la examenul de bacalaureat. La învăţământul profesional prin 

şcoala de arte şi meserii situaţia de promovabilitate este de 54,48 % este sub media pe 

judeţ cu 3,8 % , 11,62% în mediul rural. 

 

 

5 - 5,99 6 -6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10,00

Promovati pe medii

Promovabilitate Malu Roșu

Ciclul primar Ciclul gimnazial



9  

b) Rata abandonului şcolar 

În anul școlar 2021-2022 rata abandonului școlar (elevi repetenți la finalul anului 

școlar care nu s-au reînscris) a fost de 1,34%. Acest fapt ar putea avea următoarele cauze: 

• Creşterea numărului de părinţi ce au plecat la muncă în străinătate, copiii fiind 

rămaşi în grija totală sau parţială a bunicilor sau rudelor apropiate, fapt ce a dus la scăderea 

gradului de urmărire şi îndrumare asupra elevilor 

• Scăderea gradului de susţinere financiară a copiilor pentru educaţie din partea 

multor familii din mediul rural în special, ţinând cont că gradul de extindere a acoperirii 

legislaţiei în vigoare referitoare la ajutoarele sociale (Bani de liceu). În acelaşi timp se 

constată că 18,22% din elevi au pierdut dreptul de a mai accesa aceste sume prin depăşirea 

numărului de absenţe nemotivate 

• Necesitatea prezentării la dosar a multor documente justificative, receptivitatea 

şi interesul scăzut al părinţilor pentru educaţia copiilor , cât şi birocraţia majoră existentă 

la nivelul instituţiilor publice abilitate în eliberarea documentelor . 

• Circulaţia informaţiei defectuoasă de la nivelul dirigintelui la părinţi. 

Neimplicarea cu toată seriozitatea a tuturor cadrelor didactice diriginte, nerespectarea 

termenelor, a etapelor cuprinse în metodologia aferentă legislaţiei în domeniu, cât şi ,, 

pasarea,, atribuţiilor de la serviciul secretariat şi financiar – contabil numai spre profesorul 

diriginte şi alţi membri ai comisiei de lucru. 

An şcolar Total elevi Elevi în abandon 

şcolar 

Rata abandonului 

şcolar 

2019-2020 327 
0 0% 

2020-2021 298 
6 2% 

2021-2022 278 
3 1,1% 

 
c) Rata de promovare la Evaluare Naţionala serie curentă din numărul de elevi 

absolvenţi 

Procentul de promovabilitate înregistrat în anul şcolar 2021 – 2022 la clasa a VIII-

a este de 100%, totuși nici un elev nu s-a prezentat la Evaluarea Națională. 

Printre cauze putem enumera: 

• Dezinteresul părinţilor şi elevilor pentru educaţie în învăţământul liceal 

• Slaba colaborare dintre şcoală şi familie 

• Opţiunea acestor elevi pentru învăţământul profesional 

În aceste context se impun măsuri din partea şcolii, dar mai ales din partea 

profesorilor diriginţi pentru convingerea elevilor în vederea participării la Evaluarea 

Națională. Acest lucru creează premizele accesului integral într-o formă de învăţământ 

superioară. 
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d) Situaţie bacalaureat 

Procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat în anul școlar 2021-2022 

este de 12,5%, cu mult sub media pe judeţ de 73%. Se poate face o precizare, şi anume că  

procentul se referă la toate tipurile de învăţământ liceal.   

Rezultatele se prezintă,astfel: 

 

Anul şcolar 
Procent promovabilitate 

% 

2019 -2020 64,29 

2020-2021 57,14 

2021-2022 12,5 

 

 
 
 

Examenul de certificare a competențelor 

Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a competenţelor profesionale s-a 

realizat conform metodologiei aprobate prin O. M.E.N. nr. 4435 din 29.08.2014 pentru nivel 3, 

4434 din 29.08.2014 pentru nivel 4. 

 

 
Nivel 

 
Elevi înscrişi 

 
Elevi prezenţi 

 
Elevi absenţi 

 
Elevi promovaţi 

Procent 

promovabilitate 

III 17 14 3 14 82% 

IV 14 14 0 14 100% 

 

În urma desfăşurării examenului de certificare a competenţelor profesionale se constată 

că procentul de promovabilitate este de 100% faţă de 98,89% pe judeţ. 

 

 

 

 

64,29

57,14
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Promovabilitate Bacalaureat
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1.4. Contextul naţional ( Priorităţi la nivel naţional) 

În contextul naţional actual sunt conturate următoarele priorităţi strategice de dezvoltare 

în domeniul educaţiei: 

➢ Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie 

➢ Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare şi a serviciilor educaţionale; 

învăţarea centrată pe elev; dezvoltare de curriculum şi standarde; parteneriatul cu întreprinderile 

➢ Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; 

stimularea educaţiei permanente; 

➢ Formarea continuă a personalului (metodica); 

➢ Orientarea şi consilierea şcolară ; 

➢ Modernizarea bazei materiale; dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată; 

utilizarea ITC în predare. 

 

1.5. Priorități și obiective regionale şi locale 

În Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) al Regiunii de 

Dezvoltare Sud – Muntenia, 2016-2025 sunt stabilite urmatoarele prioritati: 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale  

Prioritatea 2 – Dezvoltarea urbană durabilă 

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței economice  

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 

 OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL 

Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă 

Măsuri: 

1. Dezvoltarea și modernizare infrastructurii educaționale și de cercetare 

Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăți calitatea infrastructurii educaționale și de cercetare 

prin dotarea și modernizarea școlilor, a grădinițelor, a campusurilor școlare, precum și a centrelor 

pentru formare profesională și a centrelor și instituțiilor de cercetare, în vederea asigurării 

unui proces educațional de calitate care să corespundă standardelor europene și a creșterii 

participării populației școlare și a adulților la procesul educațional. 

2. Dezvoltarea  capacității  instituționale  a  sistemului  educațional,  de  cercetare  și  de 

formare continuă 

3. Corelarea programelor educaționale cu cerințele pieței muncii 

4. Sprijinirea adaptabilității forței de muncă și promovarea antreprenoriatului 

 

 



12  

Priorități orizontale 

1. Economie regională competitivă bazată pe inovare 

2. Stimularea transferului tehnologic și științific 

3. Dezvoltarea și menținerea în regiune a capitalului uman înalt specializat 

În scopul atingerii obiectivelor propuse au fost elaborate, la nivelul fiecărui județ, Strategii 

de Dezvoltare socio-economică. 

 

Priorități la nivelul instituției 

Prioritatea 1: Armonizarea sistemului ipt cu piaţa muncii 

Prioritatea 2: Asigurarea de şanse egale prin sistemul ipt privind accesul la educaţie al tinerilor 

din judeţ 

Prioritatea 3: Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolilor din judet în parteneriat cu alte 

organizaţii 

Prioritatea 4: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate 

pentru itp 

Prioritatea 5: Dezvoltarea sistemului ipt prin atragerea de specialişti şi formarea continuă a 

resurselor umane din şcolile ipt ale judeţului 

Prioritatea 6: Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor din itp 
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Partea a II-a Analiza nevoilor 

2.1. Analiza mediului extern 

Pentru a realiza diagnoza mediului extern s-a utilizat o analiza PEST (analiza contextului 

Politic politici educaţionale, Economic, Social şi Tehnologic în care funcţionează unitatea şcolară). 

Sursele de informare consultate sunt: Proiectul de Reformă a Învăţământului Preuniversitar, 

informaţii din ziare, reviste, emisiuni TV, paginile web ale Guvernului României, Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, părinţi, elevi, manageri ai unor instituţii, informaţii privind structura de 

învăţământ din alte unităţi şcolare din zonă raportate la caracteristicile mediului extern local , PRAI, 

PLAI, PND. 

Contextul de politici regionale 

În contextul în care România are ca scop integrarea în UE, sistemul de învăţământ vizează o 

serie de obiective care sunt în concordanţă cu abordările europene şi anume : 

➢ Prelungirea învăţământului obligatoriu la 10 clase cu includerea TVET (SAM), 

respectarea principiilor asigurării şanselor egale la educaţie şi formare profesională, precum şi 

consolidarea competenţelor de bază pentru toţi. 

➢ Asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitate pe piaţa forţei de muncă 

europeană. 

➢ Asigurarea şanselor de continuare a studiilor prin învăţământul secundar superior, prin 

rute de profesionalizare pentru care accesul este liber fără examene de diferenţe. 

➢ Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor. 

➢ Corelarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico socială durabilă de la 

nivel local, regional şi naţional precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor. 

Urmărind obiectivul politic prioritar „ integrarea în UE’’, judeţul Ialomiţa sub coordonarea 

M.E.C.T, urmăreşte consolidarea realizărilor reformei, susţinerea raţionalizării şi modernizării 

sistemului de învăţământ Tehnic şi Profesional, prin crearea unui învăţământ cu tradiţie, bazat pe 

competenţa şi transparenţa care să se armonizeze cu cerinţele actuale ale economiei. 

Contextul economic 

În perioada 1998-2006, în Judeţul Ialomiţa atât Produsul Intern Brut total cât şi Produsul Intern 

Brut pe locuitor, au crescut de la un an la altul în perioada analizată, urmând tendinţa de pe plan 

regional si national. În ciuda acestor tendinţe care evidenţiază un nivel ridicat de dezvoltare 

economică, PIB-ul pe locuitor reprezintă doar 35,5 % din media Uniunii Europene. 

Industria, alături de comerţ, transporturi şi agricultură sunt sectoarele care au ponderea cea 

mai ridicată în formarea VABR. Domeniile care vor lua avânt în perioada imediat următoare sunt: 

construcţiile, tranzacţiile financiare, turismul şi agricultura. Recomandăm o creştere a nivelului de 

şcolarizare pe aceste domenii. 
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Cresterea producţiei agricole în medie cu 3,5%, ca urmare a sporirii randamentelor, reclamă 

o redimensionare a nivelului de pregatire a forţei de muncă în acest domeniu ( creşterea ponderii 

nivelului 3 de pregătire şi reducerea nivelelor 1 şi 2). Sporirea randamentului se va realiza prin 

introducere de echipamente performante, utilizarea automatizărilor, extinderea şi modernizarea 

sistemelor de irigaţii – ceea ce necesita un nivel ridicat de competenţe. Având în vedere tradiţia 

româneasca în domeniu, exista condiţii pentru realizarea agriculturii ecologice, fiind necesare 

competenţe noi pentru personalul calificat. 

 
Populaţia şi forţa de muncă 

 
 

2.1.1. Populația totală. Dinamica generală. 

 La 1 iulie 2021, județul Ialomiţa număra 281000 locuitori în scădere cu 3025 de locuitori 

faţă de 284025 cât număra la  01.07.2020.  

  

Tab. 2.1.1. Populația totală după domiciliu1 

Populația la 1 iulie 2021 

 
Total 

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

România 22046917 10760954 48,80% 11285963 51,19% 

Regiunea Sud 

Muntenia 
3115086 1519851 48,79% 1595235 51,20% 

 

Sursa: INS 2020 TEMPO ONLINE 

 

Tab. 2.1.2. Dinamica generală 

Macroregiuni, 

regiuni de 

dezvoltare si 

judete 

Ani  

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Regiunea Sud - 

Muntenia 
3253380 3230430 3207000 3180853 3155739 3115086 3076503 

Ialomiţa 293307 291321 289377 287039 284764 281000 277535 

Sursa: INS 2020 TEMPO ONLINE 

                                                      
1 Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. 

Altfel spus, populaţia după domiciliu reprezintă populaţia de jure care poate să includă şi emigranţii, indiferent de perioada emigrării acestora; a nu se confunda 

populaţia după domiciliu cu populaţia rezidentă! 
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 Datele statistice furnizate de INS 2020, evidențiază o scădere a populației județului în 

perioada 2016 – 2022, atât în Regiunea Sud – Muntenia, cât și în județul Ialomiţa. 

 În ceea ce privește structura populației regiunii Sud Muntenia pe sexe, la 1 iulie 2021, 

populația feminină continuă să fie predominantă, ponderea ei în totalul populației fiind de 51,2%. 

Până la vârsta de 53 ani, numărul bărbaților a fost mai mare decât numărul femeilor. Începând cu 

această vârstă, numărul femeilor l-a depășit pe cel al bărbaților. 

 Astfel, pe grupe de vârstă, ponderea populației masculine înregistrează următoarele 

proporții: 

 - 10-14 ani, 51,3% 

 - 15-19 ani, 51,4% 

 - 20-14 ani, 51,5% 

 Populația feminină se concentrează în mediul rural într-o proporție mai mică (58,2% din 

totalul populației feminine) decât cea masculină (59,1%). Județele cu cea mai numeroasă populație 

masculină sunt Teleorman (49,2%), Giurgiu(49,2%), Călărași (49,1%), și Ialomița (49,1%), iar cele 

cu cea mai numeroasă populație feminină sunt Prahova (51,6%) și Argeș (51,4%). 

 

2.1.2. Distribuția pe medii rezidențiale (urban/rural) 

 

Tab. 2.1.3. Distribuția după domiciliu 

Distribuția populației după domiciliu  

la 1 iulie 2022 

 
Total 

Urban 
Urban 

Rural 
Rural 

(nr. pers.) % % 

Județul 

Ialomiţa 
277535 132410 47,70% 145125 52,29% 

Sursa: INS 2020 

Tab. 2.1.4. Distribuția după medii de rezidenta 

Medii de 

rezidenţă 

Jud. Ialomiţa 

Ani  

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Anul 

2022 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Numar 

persoane 

Urban 139220 138550 137794 137036 135998 133960 132410 

Rural 154087 152771 151583 150003 148766 147040 145125 
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Fig. 2.1.1 Distribuția după medii de rezidenta 

 

 

 

 

 

 Sursa: INS 2020 

 

 Conform datelor statistice la nivelul anului 2022 (v. tab.2.1.3.), judeţul Ialomiţa are un grad 

relativ bun de urbanizare (47,70 %), fiind pe locuri fruntaşe ca valoare din regiunea Sud Muntenia. 

 Pe medii de rezidență, la nivel județean, preponderentă este populația rurală (52,30%). 

 

 2.1.3. Distribuția pe sexe 

 Structura pe sexe indică pe ansamblul populației la nivel județean o uşoară preponderență 
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a persoanelor de sex feminin (50,90%)2. La nivelul județului Ialomiţa se constată că procentele 

privind distribuția pe sexe a populației, din punct de vedere demografic sunt apropiate de procentele 

la nivel național şi regional. 

 

Fig.2.1.2. 

 

Sursa: INS 2021 

 

2.1.4. Structura populației pe grupe de vârstă 

 La nivel județean, la 20 octombrie 2011, conform recensământului populației, copiii (0 -14 

ani) dețineau o pondere de 15,9% în totalul populației stabile, populația tânără (15 - 24 ani) reprezenta 

11,4%, persoanele mature (25 – 64 ani) formau majoritatea (55,5%), iar persoanele în vârstă de 65 

ani și peste reprezentau 17,1% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani și peste dețineau o pondere de 

1,3% în totalul populației stabile. 

 În profil teritorial se constată disparități ale distribuției populației stabile pe grupe de vârstă. 

Grupa de vârstă  (0 - 14 ani) deținea ponderi mai reduse in județul nostru (16%)  față de ponderea pe 

țară (18,6%). Tinerii (15 - 24 ani) dețin ponderi mai asemănătoare cu cele ale celorlalte județe (12%) 

 Grupa de vârstă 25 – 64 ani reprezintă resursele de muncă ale unei țări și o premisă a 

dezvoltării economice a regiunilor. De aceea, regiunile cu potențialul economic cel mai mare dețineau 

în 2011 ponderi superioare ale acestei grupe de vârstă în totalul populației stabile (peste 60% 

București – Ilfov , în timp ce la noi în județ era de doar 55,5%.  

 În ceea ce privește populația vârstnică, la nivel național una din 6 persoane (16,1%) din 

populația stabilă este în vârstă peste 65 de ani. În județul Ialomița ponderea acestei grupe de vârstă în 

totalul populației stabile este superioară, de 17%. 

 

 

                                                      
2 Populația pe sexe la 1 ianuarie 2020– județul Ialomița 

Distribuţia poulaţiei pe sexe 
la 1 iulie 2022

Masculin

Feminin
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Fig.2.1.3. 

 

 

Sursa: INS, TEMPO 

 

 Analiza structurii populației pe grupe de vârstă in anul 2022, analiza datelor oferite de Baza 

de date TEMPO a Institutului Național de Statistică, la nivelul județului Ialomița  relevă: 

 -copiii (0 -14 ani) dețineau o pondere de 17,04% în totalul populației stabile, populația tânără 

(15 - 24 ani) reprezenta 10,9%, persoanele mature (25 – 64 ani) formau majoritatea (50,5%), iar 

persoanele în vârstă de 65 ani și peste reprezentau 20,23% din total.   

 Se observă astfel că județul Ialomița se caracterizează printr-o pondere mai redusă, în 

comparație cu valoarea regională, a grupei de vârstă 0 - 14 ani, în timp ce ponderea populației de 

peste 65 ani este superioară celei pe țară.  

 Analiza datelor oferite de Baza de date TEMPO a Institutului Național de Statistică, în 

intervalul 1 ianuarie 2021-1 ianuarie 2022, relevă apariția unui proces lent, dar constant de 

îmbătrânire demografică, caracterizată prin procente reduse a populației tinere (0-14 ani – 14,0%, 20-

24 ani), pe fondul menținerii ponderii ridicate a populației din grupa 65 ani și peste și cu implicații 

negative pentru economie și societate, fenomen caracteristic tuturor județelor componente, cauzat de 

rata scăzută a natalității, ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populației tinere. 

 La 1 ianuarie 2022, cea mai mare pondere în populația județului o deținea populația din 

grupa de vârstă 50-54 ani (9,08 %), iar ponderea cea mai mică, populația din grupa 85 ani si peste 

(2,45%). 

În perioada 2021-2022, populația tânără de 0-14 ani a județului Ialomița s-a redus cu 1046 

persoane dar s-a redus si populația vârstnică, de 65 ani și peste, cu 885 persoane. 

Scăderea natalității și menținerea ei la valori scăzute o lungă perioadă de timp cumulată cu 

emigrația pentru muncă (carea afectat în special persoanele tinere) s-a reflectat în schimbările 

intervenite în structura pe vârste a populației, cu implicații atât pe plan demografic cât și social-

17%

6%

6%

5%

46%

20%

Structura populației rezidente pe grupe de vârstă în județul 

Ialomița (anul 2022)

0-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-64 ani peste 65 ani
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economic.  

 Evoluția grupelor de vârstă, în perioada 2021-2022 (Figura 2.1.5.), arată că pentru grupa de 

vârstă 10-14 ani, la nivel județean  se înregistrează o creștere din anul 2018 pana in anul 2020 si o 

scădere după anul 2020 pana in anul 2022. 

 

Fig. 2.1.4. 

 

 

Fig. 2.1.5. 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 
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Fig.2.1.6. 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

  

 Populația din grupa de vârstă 15-19 ani a fost cel mai bine reprezentată în anul 2018, după 

care a înregistrat o scădere până în anul 2021 urmata de o crestere in anul 2022. 

Fig. 2.1.7 

 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 Grupa de vârstă 20 – 24 de ani a inregistrat o scădere in anul 2019 față de anul 2018, urmata 

de o crestere constantă până în anul 2022. 

 

2.1.5. Structura etnică (Structuri demografice) 

Conform datelor realizate în cadrul INS 2022, baza de date TEMPO, populația stabilă a 

județului Ialomiţa la 1 ianuarie 2022, este de 247083 locuitori. 
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În urma Recensământului populaţiei din anul 2022 a rezultat ca 90,85% din populaţia Regiunii 

Sud Muntenia este de naţionalitate română, minorităţile naţionale reprezentând numai 9,15%, din 

care 3,9% rromi. În județul Ialomița se constată că 93.7 % din populație este de etnie română, 

minoritățile reprezentând 6.3%, din care 5,21% rromi. 

 Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 44,2% au nivel scăzut de educaţie (primar, 

gimnazial sau fără şcoală absolvită), 41,4% nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau tehnic de 

maiştri) şi 14,4% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 245,4 mii persoane analfabete. Numărul 

persoanelor analfabete s-a redus la jumătate faţă de cel înregistrat la recensământul din anul 2002. 

 În perioada dintre ultimele 2 recensăminte se poate constata o creştere a nivelului de instruire 

a populaţiei stabile. Astfel, ponderea persoanelor în vârstă de 10 ani şi peste cu nivel de instruire 

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

a crescut de la 21,4% la 24,4%, concomitent cu scăderea ponderii persoanelor care au absolvit nivel 

primar (de la 20,1% la 14,2%). Persoanele fără şcoală absolvită reprezintă 3,0% din populaţia stabilă 

de 10 ani şi peste, în timp ce în anul 2002 acestea deţineau o pondere de 5,6%. 

 Femeile deţin cu o frecvenţă mai ridicată o diplomă de studii superioare decât în urmă cu 10 

ani (ponderea femeilor cu studii superioare a fost în 2011 de două ori mai mare decât cea înregistrată 

la recensământul din 2002). Un sfert dintre bărbaţi au absolvit studii liceale sau gimnaziale. 

 Față de anul 2002, se constata o crestere exponentiala a ponderii absolventilor de invatamant 

superior, de la 6.97% la 14,02%, dar si a celor de invatamant liceal, de la 23,88% la 27,14%. 

 Studiile superioare se întâlnesc mai frecvent între persoanele din mediul urban (22,4% din 

populaţia stabilă de 10 ani şi peste care trăieşte în municipii şi oraşe deţine o diplomă de studii 

superioare, faţă de 4,7% dintre locuitorii comunelor). În schimb, în mediul rural sunt mai frecvente 

persoanele cu nivel gimnazial de instruire (36,6% faţă de 19,0% în mediul urban) şi cu studii primare 

(20,9% faţă de 8,5%). 

 

2.1.6. Mişcarea migratorie  

 Datele statistice oficiale înregistrează doar migrația internă şi externă rezultată din 

schimbările oficiale de domiciliu. În realitate, nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al 

emigrației, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendință de accentuare pe 

termen mediu datorită integrării în UE. 

Tab. 2.1.4. Mişcarea migratorie a populației cu schimbarea domiciliului permanent 

(imigranți, emigranți definitivi) 

Date 

referitoare 

la anul 2021 

Imigranți 

definitiv 

Din care: Emigranți 

definitiv 

Din care: Sold 

migratoriu 

Din care: 

Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin  

Regiunea 

Sud-

Muntenia 

1087 505 582 3000 1376 1624 -1913 -871 -1042 

 

Sursa: date INS 2021 
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 Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de 

Statistică Ialomiţa, migrația populației în interiorul județului Ialomiţa, interregională şi externă 2021, 

prezintă un sold migratoriu pozitiv atât pentru mediul urban cât şi pentru mediul rural. Migrația 

internă şi externă a populației nu influențează în mod semnificativ structura demografică a regiunii și 

a județului. 

 Creșterea numărului emigranților poate conduce la scăderea populației, fiind afectate în 

special, grupele de tineri și adulți. De asemenea, apar modificări în structura socio - profesională a 

populației active, dar și școlare. 

 Alături de migrația internă, un factor deosebit de important pentru structura populației este 

şi migrația externă. Imediat după 2007, când oamenii au putut circula fără restricții, s-a constatat la 

nivel regional și județean, un flux migratoriu extern semnificativ. 

 Schimbările din sistemul politico-social românesc au făcut ca populația din județ să se poată 

îndrepta atât spre țările membre ale Uniunii Europene (Italia, Spania, Germania, Marea Britanie), cât 

şi spre SUA şi Canada. 

 Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) consideră migrația drept o mișcare a unei 

persoane sau a unui grup de persoane, fie peste o frontieră internațională, fie în interiorul unui stat. 

Migrația este o formă de mobilitate a populației și include orice fel de deplasare a populației, 

indiferent de durata, scopul sau forma acesteia. În această categorie sunt incluse: migrația refugiaților, 

migrația economică, precum și migrația persoanelor care se deplasează pentru alte scopuri sau sub 

influența altor factori, cum ar fi reîntregirea familiei. 

 Un factor al scăderii populației Regiunii Sud Muntenia este migrația, atât cea internă, cât 

și cea externă. Mutațiile din structura socio-economică a României au determinat o intensă mobilitate 

teritorială a populației, cu consecințe directe în modificarea numărului și structurii socio-demografice 

a populației în profil teritorial. În cadrul migrației interne, fluxul urban-rural merită o mențiune 

deosebită, fiind cel care deține cea mai mare pondere în cadrul acesteia.  Referitor la segmentul de 

populație care este mai dispusă la modificarea domiciliului, se constată o migrare a populației de la 

orașe la sate. 

 Tipuri de migrație.  În funcție de anumite criterii, se disting următoarele tipuri de migrație:  

• după aspectul teritorial: migrație internă, atunci când deplasarea se face în interiorul 

granițelor, sau migrație internațională, care presupune trecerea frontierei;  

• după factorul de timp: migrație permanentă sau migrație temporară;  

• după motivație: migrație voluntară, pentru muncă sau din motive economice, sau migrație 

forțată de calamități naturale, de persecuții politice, religioase, sau de războaie;  

• după mijloacele folosite: migrație reglementată sau ilegală. 

 Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică –  Baza de date TEMPO, 

migrația populației în interiorul Regiunii Sud Muntenia, interregională și externă, în anul 2021, 
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prezintă un sold migratoriu negativ.  

 Alături de migrația internă, un factor deosebit de important pentru structura populației este 

și migrația externă, în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate.  

 Analizând migrația externă din punct de vedere al vârstei în anul 2021, la nivel județean, se 

constată că grupa de vârstă cea mai bine reprezentată este cea de 20-24 ani, urmată de tinerii cu vârsta 

cuprinsă între 15-19 ani. 

 În anul 2021, principala destinație a emigranților români a fost Spania, urmată de Germania, 

Italia, Austria. 

 Distribuția pe sexe a emigranților arată că în anul 2021, la nivel regional predomină migrația 

populației feminine, iar la nivel județean predomină migrația externă a populației masculine.  

Fig. 2.1.9. 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

 Analizând evoluția numărului de emigranți definitivi din grupa de vârstă 25-64 ani, se 

observă o creștere a acestora, în toate regiunile. Atât timp cât va exista un decalaj economic între țara 

noastră și țările dezvoltate, propensiunea spre emigrare nu se va diminua. Însă, dimensiunea fluxurilor 

de emigranți va depinde tot mai mult de politicile de imigrare ale țărilor dezvoltate „primitoare”. 

Transformările profunde din sistemul legislativ, respectiv libera circulație a persoanelor, au constituit 

premisele accentuării creșterii nivelului migrației internaționale.  

Alături de migrația definitivă întâlnim și migrația temporară3 pentru muncă (euro navetiștii), 

în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, cu tendință de accentuare pe termen mediu. 

După anul 2001, odată cu desființarea vizelor de intrare în aproape toate țările europene, sute de mii 

de români au plecat în țările din sudul și vestul Europei.    

 Migrația sezonieră în afara țării, a devenit a doua modalitate 

importantă de  rezolvare a  problemelor existențiale  pentru  o  tot mai mare  parte  din  populația  ru

                                                      
3Emigranţi temporari sau cu stabilirea reşedinţeiobişnuite sunt persoanele care emigrează în străinătate pentru o perioadă de cel puţin 12 luni. 
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rală  (în  special  tânără) a regiunii Sud Muntenia. 

 

 

 

Fig. 2.1.10. 

 

Sursa: INS , Baza de date TEMPO 

 

 Datele oficiale disponibile arată că în perioada 2012-2017 acest fenomen capătă amploare, 

numărul emigranților temporari din Ialomița crește cu 1000 persoane (de la 2417 persoane în 2012 la 

3419 persoane în 2017), dintre care cea mai mare pondere o au persoanele active (25-64 ani). Pentru 

grupa de vârstă 15-19 ani s-au înregistrat valori semnificative în  Ialomița (aproximativ 200 persoane 

– echivalentul a 7 clase de elevi). 

 Fenomenul imigrației în România a înregistrat modificări semnificative începând cu anul 

2007, anul aderării la Uniunea Europeană, prin creșterea numărului de cetățeni străini din țară. În 

2016 numărul imigranților străini care au venit în regiunea Sud Muntenia a fost de 668 imigranți 

definitivi și 32339 imigranți temporari. 

 

2.1.7. Nivelul de trai 

Impactul sărăciei asupra educației este unul semnificativ, principala cauză a abandonului 

școlar fiind lipsa resurselor financiare. Asigurarea accesului la învățătură este primordială în ruperea 

cercului sărăciei și în promovarea unei incluziuni sociale reale. Strategia EUROPA 2020 are drept 

țintă diminuarea până în anul 2020 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială cu cel puțin 20 de milioane persoane, comparativ cu anul 2008. Obiectivul pentru România în 

perspectiva 2020, propune reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială.  

Indicatorii principali care măsoară sărăcia, sunt: rata deprivării materiale severe (ce 
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caracterizează persoanele de 18 și peste, care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu își pot permite 

un anumit standard de viață considerat decent) și rata riscului de sărăcie. Datele statistice oficiale 

furnizate de INS, arată că în România numărul persoanelor care se confruntă cu lipsuri materiale 

severe se situează încă la un nivel destul de ridicat, deși acest procent a scăzut de la 38% în 2007, la 

16,8% în 2018.  

 

 

 

 

În regiunea Sud Muntenia, scăderea Rata deprivării materiale severe4  este semnificativă, de 

la 43,6% în 2007 la 23,0% în 2018 (peste media națională). În 2018, scade  cu 4,5 procente față de 

2016.  Cu această valoare  regiunea Sud Muntenia se poziționează pe ultimul loc între regiunile țării, 

aproape un sfert din populație (23%) fiind afectată de privare materială severă, în sensul că nu-și 

poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trai 

decent. 

Ponderea persoanelor amenințate de sărăcie sau de excluziune socială este de asemenea 

ridicată pe perioada de analiză 2007-2018, atât la nivel național, cât și la nivel regional, chiar dacă 

sunt semnalate scăderi ale acesteia în toate regiunile. În anul 2007 aproape jumătate din populația 

României (47%) era amenințată de sărăcie și excluziune socială. Analizând evoluția Ratei riscului 

de sărăcie sau excluziune socială (AROPE)5 pentru Regiunea Sud Muntenia, în perioada 2007-2018, 

                                                      
4 reprezintă ponderea în total populație a persoanelor se confruntă cu privațiuni materiale severe, persoane în vârsta de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor 
financiare, nu își pot permite cel puțin patru dintre următoarele situații:   

- achitarea la timp, fără restanțe, a unor utilități și a altor obligații curente;  

- plata unei vacanțe de o săptămâna pe an, departe de casă;  
- consumul de carne, pui, pește (sau alt echivalent de proteină) cel puțin o dată la două zile;  

- posibilitatea de a face față, cu resursele proprii, unor cheltuieli neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de sărăcie):  

- deținerea unui telefon fix sau mobil;  
- deținerea unui televizor color;  

- deținerea unei mașini de spălat;  

- deținerea unui autoturism personal;  
- asigurarea plății unei încălziri adecvate a locuinței.  

5 (AROPE - at risk of poverty and social exclusion) - persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială:  

- au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie;  
- se confruntă cu privațiuni materiale severe;  

- trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusa a muncii.  
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se observă că, deși este în scădere (de la 52% în 2007, la 36,3% în 2018) aceasta se  menține la un 

nivel ridicat față de media pe țară (32,5%).  

Analizând Rata riscului de sărăcie sau excluziune sociala (AROPE) a persoanelor de 18 ani si 

peste, după activitatea principală, în 2018, se observă că  cea mai mare valoare se înregistrează în 

rândul populației șomere (60,9% dintre șomeri sunt amenințați de sărăcie sau de excluziune socială), 

urmată de Persoanele ocupate (exclusiv salariați) (58,8% dintre acestea sunt amenințate de sărăcie 

sau de excluziune socială). Cele mai mici valori sunt înregistrate în rândul salariaților (12,5%), 

persoanele ocupate (22,8%) și pensionarilor (32,1%). 

 

 

 

 

2.2. Proiecții demografice 

 

 Proiectarea populației oferă informații utile asupra evoluției numărului şi structurii 

populației pe grupe de vârstă. Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează 

asupra mărimii şi structurii populației sunt: fertilitatea, mortalitatea şi migrația. 

 Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică pentru 

perioada 2003-2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populației județului Ialomiţa față 

de 2005 cu 82,6 mii locuitori până în 2025 (- 12,8%). 

 Pe grupe mari de vârstă, față de 2008, cele mai accentuate scăderi se proiectează în 

grupele 15-19 ani, cu 33,4 % (-33,2 mii pers.), 20-24 ani, cu (-47,29%) și 25-29 ani cu (47,70%) 

până în 2025. Grupa de vârstă 10-14 ani o scădere cu (-13,92%) față de anul 2008. În schimb, a 

crescut, față de anul 2008 numărul persoanelor în vârstă (peste 65 ani) cu 13,81%. 

 Proiecția evoluției populației de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 2003-2025. 

 Conform studiului realizat pe baza prognozei INS, până în 2017 se estimează reduceri 

semnificative la nivel județean ale populației de vârstă şcolară şi preşcolară (3-24 ani), în toate 
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grupele de vârstă analizate. 

 Efectele acestor evoluții vor afecta direct populația şcolară şi structura populației în vârstă 

de muncă (mai puțini tineri vor intra pe piața muncii), cu impact potențial asupra dezvoltării 

economico-sociale a județului. 

 Intre anii 2011 şi 2021 - populaţia stabilă a României a scăzut cu 1023596 locuitori. 

Dimensiunea neaşteptată a scăderii şi, mai ales, contribuţia pe care a avut-o migraţia externă - românii 

aflaţi în străinătate şi care nu au fost înregistraţi la recensământ - a scos în evidenţă un declin 

demografic bine instalat. Declinul demografic capătă astfel dimensiuni noi, amplificând deteriorarea 

în special din perspectiva structurii pe vârste a populaţiei. 

 Proiectarea demografică îşi propune, ca, pe baza analizei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei 

externe (persoanele care și-au schimbat domiciliul în altă țară) să se anticipeze evoluţia probabilă a 

populaţiei ţării până în anul 2060. 

 În toate variantele de proiectare, atât în variantele cu migraţie externă cât şi în variantele fără 

migraţie externă, populaţia ţării se va reduce cu valori între 5,9 milioane persoane şi 8 milioane 

persoane. 

 

Fig. 2.2.1. 

 

 

 

 În perioada 2011-2060, populaţia de vârstă corespunzătoare învăţământului obligatoriu (7-

14 ani) se va reduce cu peste 850 mii persoane (-49,4%), ajungând în varianta cu migraţie la 873 mii 

persoane iar în varianta fără migraţie la 924 mii persoane. Aceeaşi tendinţă este anticipată şi pentru 

populaţia de 15-24 ani, care poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii 

şi universităţi. Numărul tinerilor în vârstă de 15-24 ani va fi de 2,2 milioane persoane în 2030 (în 

ambele variante) şi 1,4 milioane persoane în 2060. 

Referitor la nivelul de trai se constată la nivelul Regiunii Sud-Muntenia: 

• O creștere a Ratei de deprivare materială severă de la 26.5% (în anul 2014) la 26.8% (în 

anul 2015) . Rata deprivarii materiale severe reprezinta ponderea in total populatie a persoanelor in 
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stare de deprivare materiala severa, adica a persoanelor in varsta de 18 ani si peste care, datorita lipsei 

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

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

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

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

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

1/12 din valoarea pragului national de saracie): 

- detinerea unui telefon fix sau mobil; 

- detinerea unui televizor color; 

- detinerea unei masini de spalat; 

- detinerea unui autoturism personal; 

- asigurarea platii unei incalziri adecvate a locuintei. 

• Riscul de sărăcie sau excluziune social AROPE. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia a 

crescut din 2014 în 2015, de la 40,2% la 43,5%. AROPE este un indicator compozit adoptat la 

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

reducere a saraciei, reprezentand ponderea in total populatie a persoanelor aflate in risc de saracie sau 

excluziune sociala. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE sunt cele aflate in cel putin una 

din urmatoarele situatii: 

- au venituri disponibile inferioare pragului de saracie; 

- sunt in stare de deprivare materiala severa; 

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

• Rata saraciei relative se defineste ca fiind ponderea persoanelor sarace (dupa metoda 

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

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

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

pragul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult-echivalent. Indicatorul este intalnit uneori 

sub denumirea de 'rata riscului de saracie'.  

 

2.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicații pentru ÎPT 

Imaginea furnizata de analiza demografica, se caracterizează prin: 

• declinul demografic general, în mod accentuat pentru populația tânără; 

• sporul natural negativ; 

• reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de migrația externă; 

• densitate superioara mediei pe tara; 

• scăderea populației urbane pe fondul dominării populației rurale; 

• dominanța populației de naționalitate română;  

• dominanța populației cu religie creștin – ortodoxă. 
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• o scădere generală a ratei de fertilitate; 

• o ușoară creștere a vârstei medii a populației, pe ambele sexe, cu pondere mai mare la 

populația feminină;  

• se observă o creștere semnificativă a populației în localitățile care fac parte din zona 

metropolitană a municipiului Pitești. 

• în ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, se constată o scădere a populației 

majoritare de etnie română; asistăm, de asemenea, la o dublare a ponderii populației de etnie romă. 

Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: 

o reducerea numărului populației active;  

o deteriorarea raportului de dependență economică; 

o reducerea populației de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educațional 

şi asupra întregii vieți economice şi sociale 

Față de aceste constatări, se recomandă: 

▪ Îmbătrânirea populației constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor 

politici care să conducă la prelungirea vieții active pentru adulți: 

- Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 

populației vârstnice (asistența medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre 

medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unități medico-sociale); 

- Dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ și calitativ prin 

asigurarea de agenți de turism – ghizi cu experiență în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea 

serviciilor de estetică și înfrumusețare. Se recomanda creșterea școlarizării pentru domeniile de 

calificare: turism și alimentație și estetica și igiena corpului omenesc. 

▪ Declinul grupei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane 

prin sprijinirea unei vieți active pe piața muncii cât mai lungi și o bătrânețe activă. Aceasta presupune 

educația și formarea pe parcursul întregii vieți, retragerea din activitate mai târziu și progresiv. 

▪ Scăderea populației școlare necesită: 

−Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii; 

−Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii; 

−Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul VET a 

persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populația de etnie rromă, familii cu venituri scăzute 

etc.): „școala după școală”, învățarea asistată și educația remedială, „educația de a doua șansă” 

−Promovarea unei culturi a învățării permanente și a „regiunilor de învățare”; 

−Asigurarea accesului cadrelor didactice din VET la programe de reconversie profesională. 

▪ Diversitatea etnică, chiar dacă nu prea accentuată, necesită o serie de măsuri, cum ar 

fi: 

-Educație multiculturală 
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-Soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și a varietății opțiunilor  

-Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2011, 

3,9% din populația regiunii este de etnie rromă). 

-Reduceri semnificative ale populației școlare ceea ce poate conduce la dispariția la nivel 

regional a multor unități de IPT. 

-În schimb, proiecțiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2030) o 

consolidare relativă a populației din grupa de  vârstă 45-49 ani, active pe piața muncii, ceea ce va 

conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenția școlilor interesate de 

compensarea pierderilor de populație școlară . 

-În perioada 2007-2015, rata sărăciei relative a avut o evoluție fluctuantă, înregistrând valori 

mai mari decât la nivel național. 

-În perioada analizată, regiunea Sud Muntenia s-a confruntat cu fenomenul de îmbătrânire 

demografică, ca urmare a scăderii natalității și a creșterii populației adulte. Fenomenul de îmbătrânire 

demografică a fost mai accentuat în județul Teleorman, unde populația vârstnică deținea 21,8% din 

total populația vârstnică a regiuni Sud Muntenia. Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele 

efecte negative: 

o reducerea numărului populației active  

o deteriorarea raportului de dependență economică 

o reducerea populației de vârstă școlară cu efecte negative asupra întregului sistem educațional 

și asupra întregii vieți economice și sociale 

 

Măsuri pentru IPT: 

- Creșterea calității învățământului profesional și tehnic prin alocarea și gestionarea eficientă 

a resurselor umane și materiale. 

- Colaborarea şcolilor în rețea sau chiar formarea unor consorții școlare, campusuri școlare, 

care împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea paralelismelor 

nejustificate si colaborare pentru acoperire teritorială optimă. 

- Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulți și 

reconversie profesională. 

- Scrierea de proiecte cu finanțare europeană pentru a asigura o bază materială adecvată 

domeniilor/calificărilor profesionale din fiecare unitate ÎPT. 

- Deşi gradul de urbanizare al județului Ialomiţa este mai ridicat decât media națională, 

ponderea populației rurale este destul de ridicată. Astfel, sistemul de educație şi formare profesională 

trebuie să contribuie prin măsuri specifice vizând: 

✓ dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație şi prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii, eliminarea abandonului școlar; 
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✓ dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învățământul 

profesional și tehnic a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile; 

✓ ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivității 

economiei rurale; 

✓ educație în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi 

resurselor naturale din mediul rural; 

✓ Valorificarea resurselor locale în scopul creșterii calității condițiilor de studiu în 

mediul rural; 

✓ Ofertă educațională adaptată factorilor geografici, cât și agenților economici locali; 

✓ Identificarea de măsuri stimulative pentru elevii îpt din mediul rural, de natură să-i 

integreze pe piața locală de muncă, dar și pentru a reduce rata de migrație către zonele urbane și în 

afara țării. 

 

 

Piaţa muncii 

Populaţia activă civilă şi populaţia ocupată civilă 

 

Populaţia activă civilă a judeţului IALOMITA, la sfârşitul anului 2020 (Balanta fortei de 

munca la 01 ianuarie 2021), era de 93.2 mii persoane, înregistrând o scădere cu 0.6 mii persoane faţă 

de anul 2019, respectiv la sfârşitul anului 2021 (Balanta fortei de munca la 01 ianuarie 2022) se 

înregistreaza o scadere fata de anul anterior de la 93,2 mii persoane la 78 mii persoane . Pe sexe, cea 

mai mare parte a populaţiei active civile este  reprezentată de segmentul bărbaţilor 

(50,5%)/(50,6%)(43,4%) faţă de (43,3%)/(42,6%)(34,6%) cel feminin la sfârşitul anului 

2019/2020/2021 (Balanta fortei de munca la 01 ianuarie 2020/2021/2022). Populaţia ocupată civila a 

judeţului Ialomiţa număra 89.6 mii persoane la 1 ianuarie 2020, 88.6 mii persoane la 1 ianuarie 2021, 

iar la 1 ianuarie 2022, este de 73,9 mii persoane , inregistrand o scadere fata de anul anterior. 

Populaţia activă civilă a judeţului IALOMITA, la sfârşitul anului 2016 (Balanta fortei de 

munca la 01 ianuarie 2017), era de 96.2 mii persoane, înregistrând o scădere cu 2.4 mii persoane faţă 

de anul 2015, respectiv la sfârşitul anului 2017 (Balanta fortei de munca la 01 ianuarie 2018) se 

înregistreaza o scadere fata de anul anterior de la 96.2 mii persoane la 94.6 mii persoane . Pe sexe, 

cea mai mare parte a populaţiei active civile este  reprezentată de segmentul bărbaţilor (54%)/(54.4%) 

faţă de (46%)/(45,6%) cel feminin la sfârşitul anului 2016/2017 (Balanta fortei de munca la 01 

ianuarie 2017/2018). Reprezentând 8,09 % din populaţia ocupată a regiunii Sud-Muntenia, populaţia 

ocupată civila a judeţului Ialomiţa număra 88.7 mii persoane la 1 ianuarie 2017, iar la 1 ianuarie 2018, 

este de 88.1 mii persoane , inregistrand o usoara scadere fata de anul anterior. 

Populaţia activă civilă a judeţului IALOMITA, la sfârşitul anului 2015 (Balanta fortei de 

munca la 01 ianuarie 2016), era de 98,6 mii persoane, înregistrând o scădere cu 5,7 mii persoane faţă 
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de anul 2014. Pe sexe, cea mai mare parte a populaţiei active este  reprezentată de segmentul bărbaţilor 

(54,3%), faţă de (45,7%) cel feminin. Reprezentând 8,12 % din populaţia ocupată a regiunii Sud-

Muntenia, populaţia ocupată civila a judeţului Ialomiţa număra 90,8 mii persoane la 1 ianuarie 2016 

faţă de 95,8 mii persoane la 1 ianuarie 2015 

La sfârşitul anului 2015, prin Balanţa Forţei de Muncă la 01 ianuarie 2016 se raportează atât 

rata de activitate, cât şi rata de ocupare a populaţiei civile din totalul resurselor de muncă, care sunt 

mai mici la nivelul judeţului decât cele agregate la nivelul regiunii Sud Muntenia, respectiv la nivel 

naţional.  

Şomajul înregistrat                    

În judeţul Ialomiţa, rata şomajului înregistrat6 în perioada 2019 - 2021 are o evoluţie 

fluctuantă, cu o tendinţă generală descrescătoare in anul 2019 (4.47%), urmata de o crestere in anul 

2020 (4.84%), respectiv o descrestere anul 2021 si luna septembrie 2022 , fiind însă mai mare decât 

media naţională şi de cea regională. Vezi fig. 4.1.1.2 şi Anexa 3c. 

In anul 2021, rata şomajului în Ialomiţa este in scadere ajungand la 4.32 %, pastrandu-se 

aceasta tendinta si in anul 2022- luna septembrie  (3,65%). 

 

Evolutia ratei somajului in judetean Ialomita 

 

 

Fig. 4.1.1.2. Sursa: ISN, Anuarul statistic (la 01 ianuarie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Rata şomajului înregistrat se calculează ca procent din totalul populaţiei active civile. 
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Structura populației după participarea la activitatea economică 7 

 

 

 

Figura 4.2.1.1 – Distribuția populației Regiunii Sud Muntenia după participarea la activitatea 

economică la 1 ianuarie 2019 

 Principalii indicatorii ai Balanței forței de muncă sunt:  

 Resursele de muncă (reprezintă aceea categorie de populației care dispune de ansamblul 

capacităților fizice și intelectuale care permit să desfășoare o muncă utilă în una din activitățile 

economiei naționale). Tendințele demografice negative au determinat niveluri scăzute ale participării 

populației la activitățile economice, astfel că, la 1 ianuarie 2019,  în regiunea Sud Muntenia resursele 

de muncă8 au fost de 1813 mii persoane, reprezentând 61,9% din populația totală9 a regiunii și 14,8% 

din resursele de muncă la nivel național (în scădere ușoară față de anul anterior). Ponderea majoritară 

în resursele de muncă au deținut-o bărbații (52,6%), depășind pe cea a femeilor cu 5,2 puncte 

procentuale. 

                                                      
7 Datele la care se face referire în acest capitol se regăsesc în anexa „3 c PIATA MUNCII” – pentru vizualizare clic aici 
8Resursele de muncă au fost estimate pe baza populației rezidente la 1 ianuarie 2019 și datele nu sunt comparabile cu anii anteriori anului 2014. 
9Populația rezidentă la 1 ianuarie 2019. 

Sursa datelor: INS, Balanța forței de muncă la 1 ianuarie 2019 

../../FLORINA/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Rodica/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ANEXE/Piata%20muncii/3%20a,b,c%20PIATA%20MUNCII.xls
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Populația în vârstă de muncă deținea o pondere de 98,1% în totalul resurselor de muncă. 

Persoanele sub și peste vârsta de muncă aflate în activitate reprezentau 5,5% din resursele de muncă; 

în cadrul acestei categorii, femeile erau majoritare (65,9%).  

 Repartizarea resurselor de muncă pe regiuni de dezvoltare reliefează următoarele aspecte: 

regiunea Nord - Est asigură 16,1% din resursele de muncă ale României; regiunea Sud – Muntenia 

dispune de 14,8% din resursele de muncă ale țării; regiunea Nord – Vest concentrează 13,3% din 

resursele de muncă la nivel național. 

Populația activă civilă cuprinde populația ocupată civilă și șomerii înregistrați la Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; În regiunea Sud Muntenia, populația activă civilă era 

la 1 ianuarie 2021 de 981,4 mii persoane, reprezentând o pondere de 60% în totalul resurselor de 

muncă și 39,4% din populația rezidentă a regiunii.  

Fig. 4.2.1.3 Distribuția populației active civile pe regiuni de dezvoltare la 1 ianuarie 2019 

 

 

 Populația ocupată civilă (cuprinde toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit, 

pe care o exercită în mod obișnuit în una din activitățile economiei naționale.  
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 La 1 ianuarie 2021, populația ocupată civilă număra 981,4 mii persoane, in regiunea Sud 

Muntenia în totalul populației active civile. 96% dintre persoanele active de sex feminin erau ocupate 

și 4% în șomaj, în timp ce persoanele active de sex masculin reprezentau 95,9% din total, 4,1% fiind 

șomere. Din distribuția populației ocupate civile pe regiuni de dezvoltare, se observă că în regiunea 

București - Ilfov se concentrează cea mai mare proporție a persoanelor ocupate (16,0%), iar în 

regiunile Sud - Vest Oltenia și Vest cea mai mică proporție (10%). 

Rata de ocupare reprezintă proporția populației ocupate civilă în resursele de muncă.  Rata 

de ocuparea resurselor de muncă la 1 ianuarie 2021, în regiunea Sud Muntenia, a fost de 53,4%. Rata 

ocupării la persoanele de sex feminin a fost de 48,3%, comparativ cu rata ocupării la bărbați 

(58%).Cea mai mare rată de ocupare a resurselor de muncă a fost de 88,5% și a revenit regiunii 

București – Ilfov. Dintre celelalte regiuni, valori mai ridicate s-au înregistrat în regiunile Nord – Vest 

(65,4 %), Centru (66,3%), și cele mai scăzute în regiunile Nord – Est (49,3%) și Sud – Muntenia 

(53,4%). 

 În toate regiunile, rata de ocupare a înregistrat valori mai ridicate pentru persoanele de sex 

masculin comparativ cu cele de sex feminin. 

Fig. 4.2.1.5 - Rata de ocupare a resurselor de muncă pe regiuni și sexe, 2021 

 

Analiza comparativă  a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM 

Ialomita in anul 2021 

 

  La nivelul lunii decembrie 2019, la nivel judeţean se totalizeaza un număr de 4231  

şomeri înregistraţi, din care 115 absolvenţi, pentru 3869 locuri de muncă vacante intrate în evidenţa 

AJOFM Ialomiţa  

  La nivelul lunii decembrie 2020, la nivel judeţean se totalizeaza un număr de 4581  

şomeri înregistraţi, din care 158 absolvenţi, pentru 4001 locuri de muncă vacante intrate în evidenţa 

AJOFM Ialomiţa.  

  La nivelul anului 2021, ocupaţiile investigate totalizează la nivel judeţean un număr 

de 4116 intrări la şomeri înregistraţi, din care 119 absolvenţi, pentru 4038 locuri de muncă vacante 
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intrate în evidenţa AJOFM Ialomiţa. 

  Analizele şi concluziile care urmează trebuie privite sub rezerva următoarelor limite 

metodologice:   

-  numarul locurilor de munca are o evoluţie crescatoare in perioada 2020-2021, comparativ 

cu numarul de someri inregistrati in baza de date care este in descrestere; 

- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM se apropie dar nu reflectă integral 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)                           

- dificultăţi serioase de corelare între nomenclatoarele din învăţământ şi COR 

 

 

Principalele constatări din analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante   pentru 

învățământul profesional şi liceal tehnologic 

 

 Profilul dominant la nivel judetean al cererii de forță de muncă pare să fie dat de următoarele 

domenii: activitatea de protectie si garda, construcții şi lucrări publice (sezonier), prelucrarea 

lemnului, intretinerea si repararea autovehiculelor, comert, cultivarea cerealelor, fabricarea de 

constructii metalice si parti componente, industrie textila, fabricarea painii, prajituri si produse de 

patiserie, servicii (restaurante, hoteluri, s.a). 

 

Domeniul de 

pregătire  

Tendință 

locuri 

muncă 

vacante 

Ocupații / grupe de ocupații relevante  

(prin nr. de locuri de muncă vacante  

în cadrul domeniului) 

Construcții, 

instalații şi lucr. 

publice 

 

↑ 

 

Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori, Constructori 

în beton armat şi asimilați;  Faianțar,fierar betonist, 

montator rigips, pavator 

OBS. Sector caracterizat prin fluctuații sezoniere 

Comerț ↑ 

Vânzători, Agenți comerciali şi mijlocitori de 

afaceri, Agenți în activitatea financiară şi 

comercială 

Servicii   

↑ 

 

Ospătari şi barmani; manipulant marfă; Cameriste 

si însoțitori; secretara, agent turism 

Agent securitate, spalator auto 

Industrie 

alimentară 
↑ 

 

 Bucatar, macelar, Patiser ; Brutar; 

Operatori produse pasetarie, cofetarie si zaharoase 

Economic 
↑ 

 

Contabil. Casier,  

 gestionar 

Electronica si 

automatizări 
↑ 

 

Tehnicieni operatori masini calcul, tehnicieni 

operatori roboti industriali;  (electronist 

telecomunicatii, operator calculator) 

Estetica si igiena  Coafor, frizer, cosmetician, manichiurist 
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corpului omenesc ↑ 

 

Mecanică ↑ 

• Prelucrători prin aşchiere (lacatus mecanic, 

strungar) 

• Constructori montatori structuri metalice 

• Mecanic agricol 

• Conducator auto  

• Sudori şi debitatori autogeni  

• Lucrători la maşini de polizat, rectificat si   

ascuțit  

• Mecanic auto 

• Operatori la liniile de montaj automat 

• Operator tamplarie aluminiu 

Industria 

prelucratoare 

lemn 

↑ 

 

• dulgher 

• tamplar universal 

Sanatate si 

asistenta sociala 

↑ 

 

• Asistent medical 

• Asistent personal persoana cu dizabilităti 

• Farmacist 

 

Industrie textilă  
↑ 

 

- Lucrători în ind. textilă şi confecții 

- Operatori la maşini si utilaje pentru industria 

confecțiilor  

- croitor 

Electromec. 
 

↑ 

- Electromecanici montatori si reparatori de 

aparate si echipamente electrice si energetice;   

Industria 

chimica 

↔ 

 

• Operatori  chimisti 

• Laborant chimist 

            

Nr. locuri de muncă vacante, nr. şomeri: ↑ creştere, ↓ scădere, ↔ aprox. constant 

  

 

 Referitor la analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante pentru liceul tehnologic putem 

desprinde profiluri sanitar, mecanic, comert/economic, electric, servicii, automatizari, constructii, 

ind. alimentara, industrie textila, care cuprinde domeniile cele mai favorizate de piața muncii , 

referitor la numărul locurilor vacante..  

Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivelul judeţului Ialomiţa 
 

Activităţi ale economiei 

naţionale 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

… 2022 

Total economie-mii 

persoane 
99 97.7 95.8 90.8 88.7 88.1 88.2 

 88.7 

Agricultură. silvicultură 

şi pescuit 
45.6 43.5 42.6 37.4 32.8 32.9 33.3 

 17,5 

Industrie. din care:  15.7 15.5 14.9 15.2 15.4 15.4 14.5  14,8 

Industrie extractivă  0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  0,2 

Industrie prelucrătoare  13.2 13.1 12.4 12.9 13.4 13.3 12.4  12,2 

Producţia şi furnizarea de 

energie electrică şi 

termică. gaze. apă caldă şi 

aer condiţionat  

0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

 0,2 

Distribuţia apei; 

salubritate. gestionarea 

deşeurilor. activităţi de 

decontaminare 

1.9 1.9 2 1.9 1.6 1.7 1.7 

 2,2 

Construcţii 4.9 5.2 5.6 5.5 6 6.3 6.5  7,3 
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Servicii din care: 32.8 33.5 32.7 32.7 34.5 33.5 33.9  34.3 

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi 

motocicletelor  

11.5 11.9 11.6 11.4 11.5 11.8 12.1 

 11,9 

Transport şi depozitare  4.5 4.4 4.1 4.4 4.3 3.8 4.1  4,3 

Hoteluri şi restaurante  1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8  1,8 

Informaţii şi comunicaţii  0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  0,4 

Intermedieri financiare şi 

asigurări  
0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 

 0,4 

Tranzacţii imobiliare  0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2  0,1 

Activităţi profesionale. 

ştiinţifice şi tehnice  
0.9 1 0.9 1 1 1 1 

 1,1 

Activităţi de servicii 

administrative şi 

activităţi de servicii 

suport  

2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.5 2.4 

 3.1 

Administraţie publică şi 

apărare; asigurări sociale 

din sistemul public  

2.6 2.4 2.5 2.5 2.7 2.7 2.6 

 2,6 

Învăţământ  3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5  3,4 

Sănătate şi asistenţă 

socială  
3.2 3.2 3.2 3.3 3.6 3.6 3.6 

 3,8 

Activităţi de spectacole. 

culturale şi recreative  
0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 

 0,4 

Alte activităţi de servicii  1.9 1.8 1.7 1.3 2.5 1.4 1.3  1,0 

 

 

 
 

 

 În anul 2018, raportând numărul salariaților din județ la numărul salariaților din Regiunea 

Sud Muntenia, obținem următoarele valori procentuale pentru activitățile economice: industrie 

16,40% , construcții 7,40%, agricultură 37,8%,  servicii 38,40%,  etc-   

                            Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale la nivelul judeţului Ialomiţa
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  4.5.1. Principalele constatări din analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante 

pentru învățământul profesional şi liceal tehnologic 

 Profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă pare să fie dat de următoarele 

domenii (în ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel județean): 

economic; mecanică; comerț; turism şi alimentație publică; industrie textilă şi pielărie;  construcții şi 

lucrări publice. Singurele domenii care prezintă o balanță pozitivă locuri de muncă- şomaj sunt 

economicul, comerțul, estetica şi igiena corpului omenesc şi turismul și alimentația publica.  

 Modificãrile aduse de legislaţia fiscalã în anul 2019 a dus la o creştere a cererii de tehnicieni 

în activitãţi economice la nivel naţional, regional şi la nivelul judeţului Ialomiţa. 

 În mecanică şi mai ales în industria textilă şi a pielăriei se manifestă dificultăți în  ocuparea 

locurilor de muncă vacante, datorate acelor neconcordanțe dintre exigențele angajatorilor şi 

competențele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Tabel 4.5.1 

Domeniul de 

pregătire  

Tendință 

locuri 

muncă 

vacante 

Tendință 

şomeri 

Diferență 

locuri 

vacante-

şomeri 

Ocupații / grupe de ocupații relevante  

(prin nr. de locuri de muncă vacante  

în cadrul domeniului) 

Construcții, 

instalații şi lucr. 

Publice 

 

↓ 

 

 

↔ 

 

(-) 

Zidari, Dulgheri, Zugravi, Instalatori, 

Constructori în beton armat şi asimilați, 

Mozaicari, Faianțari, Parchetari 

OBS. Sector caracterizat prin fluctuații 

sezoniere 

Comerț ↑ 

 

↓ 

 

(+) 

Vânzători, Agenți comerciali şi mijlocitori de 

afaceri, Agenți în activitatea financiară şi 

comercială 

Turism  şi 

alimentație 

publica 

 

↑ 
↔ 

 

(+)  

Ospătari şi barmani, Bucătari, Patiserie, 

Cofetari, Valeți, cameriste  și însoțitori 

Industrie 

alimentară 
↓ ↓ 

 

(-) 

 

Măcelari  și alți lucrători în prel. Cărnii  și 

peştelui; Operatori la maşinile de fabricare a 

pâinii, paste făinoase, prod. Patiserie; Brutari 

Agricultura 
 

↓ 

↑ 

 
(-) 

 

Silvicultura 
 

↓ 

 

↓ 
(-) 

 

Chimie 

industriala 

↓ ↔ 
(-) 

 

Economic ↑ ↓ (+) Contabili, planificatori, statisticieni 

Electronica  și 

automatizări 
↓ ↔ (-) 

 

Estetica  și 

igiena corpului 

omenesc 

 

↓ 

 

↔ (+) 

 

Materiale de 

construcții 
↓ ↓ (-) 

 

Protecția 

mediului 
↑ ↑ 

(-) 

 

 

Producție 

media 
↑ ↔ (-) 

 

Tehnici 

poligrafice  
↓ ↔ (-) 

 

Mecanică ↓ ↑  • Prelucrători prin aşchiere 
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  (-) 

 

 

• Constructori montatori structuri metalice 

• Sudori şi debitatori autogeni  

• Lucrători la maşini de polizat, rectificat  

și   ascuțit  

• Mecanic auto 

• Operatori la liniile de montaj automat 

Industrie 

textilă şi 

pielărie 

↓ ↓ 

 

(-)  

 

- Lucrător în fabricarea pielii şi fabricarea 

încălțămintei  

- Lucrători în ind. textilă şi confecții 

- Operatori la maşini utilaje  și instalații din 

industria încălțămintei  

- Operatori la maşini  și utilaje pentru 

industria confecțiilor  

- Operatori la maşini de țesut  și tricotat  

Fabricarea 

prod. din lemn 
↓ 

 

↑ 

 

 

(-)  

  

Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea 

lemnului; Operatori la instalațiile de 

prelucrare a lemnului  și fabricare a  hârtiei 

Electric 

 

↓ 

 

↓ (-) 

 Electricieni montatori  și reparatori de linii 

electrice aeriene  și subterane; Electricieni în 

construcții ;  Electrician auto  

Electromec. 

 

↓ 

 

 

↑ 

 

(-) 

- Electromecanici montatori  și reparatori de 

aparate  și echipamente electrice  și 

energetice;  Electromecanici montatori  și 

reparatori de instalații telegrafice  și 

telefonice; Operatori la instalațiile de 

producere a energiei  și tratare a apei 

Nr. locuri de muncă vacante, nr. şomeri: ↑ creştere, ↓ scădere, ↔ aprox. constant 

Diferență locuri vacante-şomeri: (+) surplus comparativ; (-) deficit comparativ;  ≈ tendință de echilibrare.  

 

  Referitor la analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante pentru liceul tehnologic putem desprinde 

profilul servicii, care cuprinde domeniile cele mai favorizate de piața muncii , referitor la numărul locurilor 

vacante. Astfel în totalul numărului de locuri oferite, profilul servicii are o pondere de 39%. 

   Pentru profilul resurse naturale şi protecția mediului nu se pot desprinde concluzii solide datorită 

numărului mic de înregistrări în evidențele AJOFM mai ales în cazul locurilor de muncă vacante. 

Tab. 4.6.2.g. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Ialomiţa % 

Domeniul de educaţie şi formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2020-2025 

(%) 

Agricultură 8,5% 

Chimie industrială 1,2% 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 3,0% 

Comerţ 12,0% 

Economic 17,0% 

Electric 6,0% 

Electromecanică 1,0% 

Electronică şi automatizări 5,0% 

Fabricarea produselor din lemn 0% 

Industrie alimentară 5,5% 

Industrie textilă şi pielărie 2,2% 

Materiale de construcţii 0% 

Mecanică 27,0% 

Turism şi alimentaţie 10,0% 

Protecţia mediului 1,6% 

Tehnici poligrafice 0% 

 

   Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaționale să fie aproximativ 60%. 
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În cadrul ofertei educaționale a IPT aproximativ 60% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 

4, iar 40% pentru calificări de nivel 3.  

 

 

 4.7. Concluzii din analiza pieței muncii. Implicații pentru IPT 

 

Principalele constatări desprinse din informațiile din AMIGO la nivel regional  

 

❖ Populația activă, populația ocupată: 

• Inițial tendință de scădere la nivel regional a populației active şi mai ales a populației 

ocupate, urmată de o creştere în 2019, cu diferențe majore pe sexe şi medii rezidențiale,: 

• Reducerea populației active şi a populației ocupate: mult mai mare în cazul femeilor decât 

în cazul bărbaților. 

• Populația activă şi populația ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut semnificativ 

în rural. 

❖ Rata de activitate şi rata de ocupare: 

➢ Tendință de creștere atât a ratei de activitate cât şi a ratei de ocupare la nivel regional, 

comparând anul 2018 cu anul 2008. Exista însă disparități majore pe sexe şi medii rezidențiale. Destul 

de grav pare faptul ca rata de ocupare este mult mai redusă pentru populația feminină. 

Se remarcă un fenomen al subocupării care afectează în mod deosebit populația feminină din 

mediul rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condițiile unei ocupări  de 

subzistență, în agricultură). 

➢ Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educație este 

mai scăzut.  

 Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de educație (cu cel mult  

învățământ gimnazial) este mai mare decât la nivel național.  

 In Regiunea Sud Muntenia şansele de ocupare sunt mult mai reduse decât la nivel 

național pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel mult  învățământ gimnazial).  

 La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut de educație este de 

sensibil mai mică decât cea a bărbaților. 

➢ Tendința de creştere a ponderii în ocupare a populației cu studii superioare şi a celor 

cu nivel de pregătire liceal şi de scădere  a ponderii cu nivel de scăzut de pregătire (cel mult gimazial)  

➢ Nivelul mediu de instruire al populației ocupate din regiune este mai ridicat decât 

media pe țară (conf. datelor pentru 2018): 

 Regiunea Sud Muntenia are cea mai mica pondere a populației ocupate cu studii de 

nivel superior. 

 este regiunea cu o  pondere a celor cu  nivel scăzut de instruire  mai mare decât media 

națională  
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➢ Un nivel general de pregătire  mai ridicat în cazul femeilor în structura pe sexe a 

ocupării (pentru nivelurile liceal, postliceal  și superior), în paralel cu o mai bună reprezentare a 

bărbaților  

➢ cu nivel de pregătire profesional şi de ucenici, Şansele de angajare  ale femeilor cresc 

odată cu creşterea nivelului de pregătire: se impune luarea unor măsuri în sprijinul creşterii nivelului 

de calificare al femeilor 

➢ Disparități majore între rural şi urban, privind nivelul de educație al populației 

ocupate (2017) 

 

Concluzii din analiza comparativă pe ocupații a şomajului şi locurilor de muncă vacante 

înregistrate la AJOFM 

 

  Învățământul profesional şi cel liceal tehnologic: 

▪ Profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă dat de următoarele domenii: 

mecanică; comerț; industrie textilă şi pielărie; construcții și lucrări publice; economic; turism și 

alimentație publică.  

▪ Domenii cu dinamică pozitivă: comerțul; estetica și igiena corpului omenesc; turismul și 

alimentația publică - balanță locuri de muncă-şomeri pozitivă sau echilibrată. Comerțul  cunoaşte o 

balanță locuri de muncă-şomaj  pozitivă, înregistrând scăderi la numărul şomerilor înregistrați  și 

creşteri la locurile de muncă vacante. 

▪ Majoritatea domeniilor prezintă balanțe negative, din cauza creşterii intrărilor în şomaj  și 

tendinței de scădere a locurilor de munca vacante oferite. 

  Tendințe de menținere la un nivel aproximativ constant pentru cele doua componente ale 

balanței se regăsesc la  economic, pentru locurile de munca vacante  și la: construcții, instalații și 

lucrări publice; turism și alimentație publica; economic; electronică și automatizări; estetica și 

igiena corpului omenesc; producție media; tehnici poligrafice, pentru numărul de şomeri intrați în 

evidente. 

 Mecanica rămane domeniul care înregistrează cel mai mare număr  de locuri de muncă 

vacante dar şi cel mai mare de intrări în  şomaj, fiind domeniul care a fost cel mai grav afectat de 

implicațiile recesiunii economice asupra locurilor de munca. 

 Industria textilă şi a pielăriei se confrunta cu dificultăți concretizate prin locuri de muncă în 

scădere, fenomen totuşi stabilizat în anul 2010. Numărul acestora reprezintă totuşi un procent 

important din totalul locurilor vacante. Se înregistrează un şomaj cu o evoluție uşor descendenta. 

Si-n mecanica și mai ales în industria textilă şi a pielăriei se manifestă dificultatea în  ocuparea 

locurilor de muncă vacante, datorate acelor neconcordanțe dintre exigențele angajatorilor şi 

competențele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 Referitor la analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante pentru liceul tehnologic putem 
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desprinde profilul servicii, care cuprinde domeniile cele mai favorizate de piața muncii , referitor la 

numărul locurilor vacante. Astfel în totalul numărului de locuri oferite, profilul servicii are o pondere 

de 39%. 

Pentru profilul resurse naturale şi protecția mediului nu se pot desprinde concluzii solide 

datorită numărului mic de înregistrări în evidențele AJOFM mai ales în cazul locurilor de muncă 

vacante  

Liceul Tehnologic "Iordache Zossima" este şcoală cu cea mai mare tradiţie în domeniul 

agricol  

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru liceul 

tehnologic – ruta directă 

Se remarcă, în principal prioritatea crescută a. profilului servicii cu tendinţă de creştere a 

locurilor de muncă în paralel cu mentinerea aproximativ constanta a numărului de şomeri la nivel 

regional şi în majoritatea judeţelor (cu excepţia judeţelor Dambovita, Giurgiu, Prahova unde deşi au 

crescut numărul locurilor de muncă vacante a crescut şi numărul de şomeri în cadrul aceluiaşi profil). 

Profilul se bucură de o balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri sau cu tendinţă de 

echilibrare spre anul 2007, în majoritatea judeţelor . 

Profilul tehnic a înregistrat evoluţii contradictorii la nivel regional, prin creşterea locurilor 

demuncă în paralel cu creşterea şomajului - pe ansamblul regiunii şi în majoritatea judeţelor (excepţie 

Arges, Calarasi, Ialomita unde şomajul a scăzut, respectiv Dambovita cu tendinţă inversă de creştere 

a şomajului şi de mentinere a locurilor de muncă vacante în cadrul profilului). Balanţa locuri de muncă 

şomeri este deficitară în majoritatea judeţelor. 

Creşterea numărului de şomeri în ciuda creşterii locurilor de muncă vacante în cazul profilului 

tehnic ar putea ar avea drept cauză nepotriviri între exigenţele angajatorilor şi competenţele 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă . 

Pentru profilul resurse naturale şi protecţia mediului nu se pot desprinde concluzii solide 

datorită numărului irelevant (mic) de înregistrări în evidenţelele AJOFM atât în cazul locurilor de 

muncă vacante cât şi în cazul şomerilor, observandu-se totusi ca numarul de locuri de munca este 

sensibil mai mic decat cel al inregistrarilor în somaj. 

Pentru şcoala postliceală, la marea majoritate a domeniilor se constată o creştere substanţială 

a numărului de locuri de muncă vacante (excepţie făcand cel agricol şi alimentar; protectia mediului, 

industria lemnului, la acestea constatandu-se ca şi la celelalte şi scaderea numarului de şomeri). Ca şi 

amploare a solicitărilor de forţă de muncă se desprind domeniile: economic, servicii, sănătate şi 

asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică, mecanică, transporturi – domenii cu 

dinamică pozitivă la nivel regional şi în majoritatea judeţelor. Pentru judeţul Ialomiţa tendinţa este 

de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri. Balanţa locuri de 

muncă-şomeri are o tendinta de echilibrare Cel mai mare deficit de forţă de muncă pare a se 

manifesta în domeniile: economic; servicii; turism. 



44  

 
Concluziile privind şansele absolvenţilor ÎPT 

Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea unei pieţe a muncii 

marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii 

sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative: 

➢ ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică; 

➢ înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită); 

➢ pregatirea continuă astfel incât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, împinşi 

înşomaj sau spre alte ocupaţii (cerere substituită); 

➢ crearea şi administrarea propriului loc de muncă. 

Din ancheta realizată de Observatorul Naţional Român, privind competenţele forţei de 

Apariţia firmelor particulare în domeniu, prin dispariţia monopolului de stat va influenţa 

solicitarea de forţă de muncă adecvat pregătită. Modernizarea echipamentelor partenerilor economici 

tradiţionali pentru a face faţă concurenţei, va implica un necesar de formare pentru personalul deja 

angajat. Centrele de Instruire şi Documentare nu au capacitatea necesară pentru a absorbi tot 

personalul, cu necesar de dezvoltare profesională, într-un timp scurt. 

Din ancheta realizată de Observatorul Naţional Român, privind competenţele forţei de muncă 

şi politicile de formare în întreprinderile din România rezultă că pentru personalul de execuţie oferta 

de muncă este sporadică, întâmplătoare, de scurtă durată şi, în general, are ca scop acoperirea unei 

nevoi imediate. 

Majoritatea managerilor sunt conştienţi de schimbările care apar în mediul de afaceri şi 

încearcă să se adapteze rapid la acestea. 

Adaptarea la mediul de afaceri, în special în ultimi 2 ani, a fost mai puţin o condiţie a 

succesului, ci în primul rând o condiţie a supravieţuirii pe piaţă. 

În acest context al schimbărilor, multe firme se confruntă însă cu : 

• deficit de competenţe ; 

• lipsa de personal calificat pentru executarea anumitor sarcini de lucru ; 

• absenţa anumitor tipuri de competenţe (în special cele strict profesionale, dar şi 

alte tipuri de abilităţi necesare la locul de muncă). 

Companiile reclamă în special deficitul de competenţe în ariile operaţionale producţie şi 

întreţinere. Conform datelor privind Politicile de educaţie şi formare profesională din Europa, se 

preconizează că aproape jumătate din noile locuri de muncă din Uniunea Europeană până în 

2010 vor solicita persoane care au absolvit forme de învăţământ superior, 40 % vor fi destinate 

celor care posedă competenţe înalte, dobândite în cadrul învăţământului de nivel mediu, în timp 

ce numai 15% vor fi locuri de muncă pentru cei cu nivel scăzut de calificare. De asemenea, se 

estimează că 80% dintre locurile de muncă vor necesita utilizarea curentă a tehnologiilor 

informaţionale. Dacă raportăm aceste tendinţe la rezultatele studiului, conform cărora doar 10% 
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dintre angajaţii companiilor investigate deţin competenţe de utilizare a calculatorului, iar aproape 

90% dintre angajatori îşi orientează activitatea economică doar pe piaţa internă, dezvoltarea de 

noi competenţe ale angajaţilor ar trebui să devine o problemă presantă pentru companiile 

româneşti, dacă acestea doresc să devină competitive şi să se numere printre câştigători într-o piaţă 

comună după anul 2007. 

Cauzele deficitului de competenţe sunt diverse: 
 

• existenţa unor necorelări între măsurile de reformă şi sistemul de formare 

profesională (neconcordanţa domenii de formare – cererile pieţei muncii); 

• lipsa unor politici salariale de atragere a forţei de muncă înalt calificată; 

• concentrarea angajatorilor pe introducerea rapidă a unor noi echipamente şi tehnologii 

fără asigurarea unei investiţii concomitente în formarea personalului. 

Dezvoltarea unor strategii de recrutare şi ocupare a posturilor vacante nu reprezintă încă un 

obiectiv prioritar pentru politica de resurse umane a întreprinderilor. Cele mai multe dintre firmele 

investigate declară că nu au stabilit încă o legătură pe termen lung cu instituţii de formare iniţială în 

vederea ocupării unor posturi specifice în cadrul companiei. Ca urmare, recrutarea din rândul 

absolvenţilor este mai degrabă ocazională, de tip pasiv, decât una prospectivă, depinzând cel mai 

adesea de gradul în care competenţele absolvenţilor la finalizarea studiilor sunt potrivite solicitărilor 

posturilor vacante. 

Pe niveluri de educaţie, ponderea cea mai importantă în recrutare o reprezintă categoria 

absolvenţilor de învăţământ superior (34%), urmată de cea a absolvenţilor de şcoală profesională 

(21%), liceu tehnologic (13 %) şi şcoli de maiştri. Categoriile cel mai puţin vizate de angajatorii 

chestionaţi sunt absolvenţii de liceu teoretic (7%) şi cei de învăţământ obligatoriu (5%), care nu deţin 

la finalizarea studiilor o calificare profesională. 

Datele investigaţiei au arătat că întreprinderile nu utilizează suficient oportunitatea stagiilor 

de practică a elevilor pentru recrutarea de forţă de muncă din rândul absolvenţilor. Peste jumătate 

dintre companiile investigate nu au nici un fel de colaborare cu instituţiile de formare iniţială (52%). 

Aşa cum a rezultat din analiza pieţei muncii în sectorul industrie domeniile prioritare sunt: 

industria alimentară, electronică, automatică şi informatică tehnologia informaţiei, industria 

materialelor de construcţii, telecomunicaţii. 

 

Analiza PEST (Politic Economic Social Tehnologic) 

Din punct de vedere al politicilor educaţionale România a avansat pe calea unei reforme 

coerente şi complexe în învăţământ. Pentru România integrarea în Uniunea Europeana (UE), acţiune 

asumată politic, are efecte semnificative asupra ocupării forţei de muncă şi implicit asupra educaţiei 

şi formării profesionale, ca parte a educaţiei. 

Educaţia şi formarea profesională a forţei de muncă din România vor contribui la definirea 

locului şi rolului României în structura UE. Contextul politic intern şi internaţional în domeniul 
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educaţiei sunt deci favorabile dezvoltării şcolii, pe liniile ei deja tradiţionale (tehnologii 

informaţionale şi de comunicare, parteneriate interne). 

Din punct de vedere al contextului regional, (PRAI Regiunea 3 Sud-Muntenia) oferta 

educaţională a învăţământului TVET nu este în suficientă măsură corelată cu cererea de calificare şi 

acoperă numai parţial nevoile pieţei muncii, ceea ce determină un grad redus de integrare profesională 

a absolvenţilor. 

Situaţia economică în zona Urziceni este peste media judeţului existând întreprinderi mici şi 

mijlocii care pot absorbi forţa de muncă pe care ar putea să o producă şcoala. Dacă se compară situaţia 

cu cea la nivelul judeţului se constată o relativă prosperitate a zonei datorată pe de o parte, distanţei 

relativ mici faţă de capitala ţării, Bucureşti, iar pe de alta parte dezvoltării industriei. Exista 

perspectiva înfiinţării până în 2007 a unor parcuri agroindustriale, care va absorbi toată forţa de muncă 

din zona. 

Din punct de vedere social se constant că populaţia din zona Urziceni este în scădere, fapt ce 

s-a repercutat şi asupra numărului de elevi ce frecventează cursurile unităţii noastre. Unitatea de 

învăţământ a trebuit să-şi mărească aria de selecţie şi recrutare de pe o raza de aproximativ 30 km din 

jurul municipiului Urziceni, fiind singurul grup şcolar agricol din mediul rural şi cu cea mai mare 

tradiţie din judeţ şi din ţară. 

Din punct de vedere tehnologic se constată pe plan mondial şi în ţara noastră o creştere a 

rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare, în toate domeniile. Pe de altă parte viteza 

schimbării contextelor tehnologice cere din partea şcolii să treacă de la ideea instruirii şi educaţiei 

pentru o anumită profesie la o forma complexă de instruire dinamică bazată pe ideea învăţării continue 

(forme de educaţie pentru adulţi, învăţământ la distanţă, forme de educaţie modulara) 

 

2.2. Analiza mediului intern 

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” Armăşeşti oferă condiţii egale de acces la programele de 

învăţare şi sprijină toţi elevii, acestora fiindu-le puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate 

programele de învăţare existente. 

Evaluarea iniţială (nevoile elevilor; sprijinul necesar; stiluri de învăţare; cunoştinţe, 

experienţă şi abilităţi anterioare; cerinţe de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate 

planifica un program de învăţare adecvat. 

Se acordă sprijin semnificativ şi eficace prin tematica orelor de dirigenţie, colaborarea cu 

părinţii, cu ISJ Ialomiţa, cu Jandarmeria şi Poliţia. 

În urma aplicării testelor de progres şi a rezultatelor obţinute, sunt stabilite acţiuni de sprijin. 

Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” Armăşeşti dispune de o echipă experimentată de profesori cu 

un grad ridicat de implicare în viaţa şcolii. 

Activităţile de învăţare sunt planificate minuţios, pentru a promova şi a încuraja învăţarea 

individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în cadrul unui grup. Este de menţionat şi faptul că 
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proiectarea conţinuturilor de învăţare şi stabilirea strategiei didactice se face în funcţie de achiziţiile 

şi rezultatele elevilor, în funcţie de particularităţile grupului de elevi şi baza materială a şcolii; în plus, 

profesorii construiesc situaţii de învăţare adaptate nivelului evaluat al elevului, prin prelucrarea 

informaţiilor noi şi integrarea lor în structurile cognitive deja existente. Elevii primesc în mod regulat 

feedback şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care pot stabili 

noi criterii pentru a acoperi lipsurile în învăţare. 

Elevii sunt totodată implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea 

formativă şi feedback-ul sunt folosite  pentru planificarea învăţării. Elevii sunt familiarizaţi cu 

diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă propriu-zis 

loc. 

Evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa 

elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat. 

Procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi externă respectă cerinţele 

organismelor legale şi de reglementare. Înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la 

învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare. 

 

Predarea şi învăţarea 

Competenţa profesională a absolvenţilor liceelor de specialitate şi ai şcolilor de arte şi meserii 

este asigurată prin instruirea lor continuă şi progresivă, pornind de la problemele generale spre cele 

specifice unui grup de meserii. În cadrul disciplinelor tehnice, obiectul de studiu îl reprezintă 

realitatea tehnică din domenii determinate de activitatea social-utilă. 

Trăsătura esenţială, definitorie a realităţii tehnice este calitatea acesteia de a fi o realitate 

construită, inventată. Nici un fenomen etnic nu e dat, nu apare natural. Prin procesele tehnologice, 

gândirea exprimă în modul cel mai evident trecerea de la ştiinţa faptelor la tehnica efectelor, de la 

relaţii de cauzalitate la relaţii de consecinţe şi reglare. 

Aceste trăsături, ce caracterizează cunoaşterea şi activitatea tehnică, vor deveni, în plan 

didactic, obiective ale activităţii de predare – învăţare şi folosirea, cu precădere, a metodelor active 

de învăţare, a instruirii centrate pe elev. 

Ca metodă de instruire, învăţarea centrată pe elev impune reconsiderarea unor 

componente ale actului pedagogic: accentul nu se mai pune pe abundenţa informaţiilor, ci pe sisteme 

de concepţii, noţiuni şi principii fundamentale. Ea transformă elevul din obiect al formării în subiect, 

coparticipant la propria formare, în timp ce profesorul nu mai poate fi singura sursă de informaţii 

pentru elevi; rolul profesorului nu este doar de a transmite cunoştinţe, ci de a organiza şi îndruma 

activitatea de învăţare, de a asista la formarea capacităţilor de autoinstruire ale elevilor, de a asigura 

adaptarea lor la situaţii noi. 
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În acest sens, în şcoala noastră au fost organizate sesiuni de referate urmate de dezbateri pe 

teme: 

- Învăţare centrată pe elev; 

- Stiluri de învăţare; 

- Evaluarea. Portofoliul elevilor. Portofoliul profesorului. De asemenea, s-au 

desfăşurat activităţi cum ar fi: 

- Aplicarea chestionarelor pentru determinarea stilurilor de învăţare ale elevilor; 

- Aplicarea chestionarelor pentru determinarea nevoilor educative speciale; 

- Dezbateri in Consiliul Profesoralale temelor :Evaluare pentru învățare Proiectarea 

activității didactice 

Implementarea metodelor interactive de predare învățare 

În contextul unei societăţi care doreşte să evolueze pe coordonatele economiei de piaţă, 

echilibrul dintre cererea de educaţie şi oferta educaţională constituie un principiu fundamental al 

dezvoltării iar colaborarea şcolii cu agentul economic, în cadrul unui parteneriat educaţional, ar trebui 

să reprezinte o prioritate socială. Pornind de la aceasta idee, cadrele didactice care au in incadrare 

discipline şi module in stagiile de pregatire practica ale elevilor, au incheiat in cursul anului scolar 

precedent şi sunt în curs pentru acest an şcolar, conventii-cadru cu agentii economici. 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au analizat rezultatele obţinute la evaluarile 

de parcurs, finale, la nivelul fiecărei arii curriculare. Cadrele didactice au evaluat activitatea şi 

rezultatele anului şcolar trecut, întocmind rapoarte, grafice de progres, liste de lacune. 

Materiale şi resurse didactice  

Suprafața totală de care dispune şcoala: 72,11 hectare; din care: 

- Suprafaţa construită: 2,76 hectare; 

- destinaţia clădirilor: corp A - spaţii de învăţământ, cancelarie, sală de sport, sală de 

activităţi educative şi extraşcolare, bibliotecă şcolară, grupuri sociale, centrală termică, (clădireP+2); 

- corp B – cercul apicol; 

- corp C - internat şcolar cu 120 locuri, cameră de oaspeţi ( clădire P+2); 

- corp D - cantină şcolară, sala de mese, laboratoare (clădire P+1);  

- corp E - birouri (cabinet director, secretariat, administrativ, financiar-contabil); 

- corp F – centrală electrică;  

- corp G - atelier sudură, cabinete, magazii, anexe;  

- corp H - adăposturi pentru animale;  

- corp I – hală creştere păsări;  

- număr săli de clasă: 9; laboratoare:5; ateliere:1; sală de sport:1; 

cantină:1; cămine: 1; 

- alte categorii de folosinţă: fermă didactică; magazie unelte şi materiale;  magazii de 

alimente, furaje şi materiale; depozite de combustibili solizi şi lichizi;  
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- suprafaţa agricolă totală: 70,15 hectare,din care: arabil: 69,22 hectare; pomi: 0,35 hectare; 

culturi legumicole: 0,58 hectare; . 

- număr laptop-uri total: 45 bucăţi, din care: 45 Fujitsu achiziționate în anul 2020, 66 bucăți 

Lenovo  prin proiectul ROSE, tablete Star: 115 bucăți, table interactive cu videoproiector fără 

computer: 4 bucăți achiziționate de școală în anul 2020, table interactive cu videoproiector cu  

computer încorporat: 4 bucăți prin proiectul ROSE; 

- conectare la Internet – este realizată prin fibră optică; 

➢ Baza materială şi de practică de excepţie; 

 

  

Sectorul zootehnic Livada şcolii 
 
 

Cabinet Agricultură 

Structura Malu Roşu 

2 corpuri de clădire.  

- corp A - 6 clase modulare pentru învăţământul primar şi preşcolar, grupuri sanitare 

interioare, şi o sală pentru Programul"Cornul şi laptele";  

- corp B – sală de festivităţi, - 1 clasă pentru învăţământul primar, 4 clase învăţământ 

gimnazial, un laborator, grupuri sanitare interioare, o sală pentru Programul"Cornul şi laptele" şi teren 

de sport 
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Strucutra I- IV Armăşeşti 

- 1 clasă învăţământul preşcolar, 1 sală de şedinţe, bibliotecă şi o sală pentru Programul 

„Cornul şi laptele”, grupuri sanitare interioare şi teren de sport. 

Liceul Tehnologic „Iordache Zossima” Armăşeşti are un colectiv didactic talentat, pasionat și 

experimentat ce cuprinde un număr de 28 cadre didactice,din care 16 titulari: 

▪ 14 gradul didactic I; 

▪ 1 gradul didactic II; 

▪ 3 definitivat; 

▪ 4 debutanţi; 

▪ 6 asociați; 

 

Resursele financiare de care dispune şcoala sunt acoperitoare pentru asigurarea condiţiilor 

necesare desfăşurării activităţilor didactice şi nedidactice conform cerinţelor, în toate spaţiile unităţii 

fiind asigurate condiţiile ergonomice prevăzute de normative. Prin programele derulate în şcoală prin 

care se urmăreşte menţinerea la cursuri a tuturor elevilor şi eliminarea tendinţelor de părăsire timpurie 

a şcolii, reuşim să asiguram şi o buna utilizare a resurselor umane şi financiare. Există zone ale 

activităţii personalului şcolii în care putem enumera multe realizari, dar şi existenţa unor obiective 

care sunt urmărite a fi îmbunătăţite prin planurile manageriale şi operaţionale. 

Bugetele unității de învățământ sunt alcătuite din sumele primite de la Bugetul de Stat  

(cheltuieli de personal), Bugetul Local și Autofinanțat. 

I) De la Bugetul Local, din bugetul alocat pentru anul 2022 în valoare de 630.010 lei (Titlul II 

498.010 lei și Titlu XIII 132.000 lei), s-au realizat următoarele: 

 

Din sumele alocate la Titlul II de 498.010 lei, s-a cheltuit suma de 366.664,61 lei, din care s-au 

executat lucrări de reparații curente ale spațiilor şcolare şi grupurilor sanitare, utilităţi (masă 

lemnoasă, carburanți, telefonie, poștă, internet, salubritate etc.), dezinfectanți, materiale curățenie și 

papetărie-birotică, obiecte de inventar. Dintre obiectele de inventar, se pot menționa următoarele: 

Obiecte de inventar – plăți în valoare de 4.484 lei din bugetul alocat de 4.500 lei: 

-achiziție echipamente (imprimantă, cablu HDMI, hub), stingătoare. 

Legat de investițiile realizate în anul 2022 de la Titlul XIII (buget total de 132.000 lei), acestea au 

fost după cum urmează: 

Investiţii (suportate din Bugetul Local) – plăți în valoare de 7.000 lei 

- achiziție platformă informatică management școlar VIVA SCIM. 

Investiţii (finanțare prin Ministerul Agriculturii) – plăți în valoare de 114.793,50 lei 

- achiziții utilaje agricole (grapă cu discuri, cositoare mecanică, greblă mecanică tip soare, remorcă 

agricolă cu 2 axe). 
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Din resursele extrabugetare, s-a cheltuit suma de 97.288,89 lei în anul 2022, din care: s-au 

executat lucrări de reparații curente ale spațiilor şcolare şi grupurilor sanitare, care nu s-au putut 

acoperi din sumele din Bugetul Local,  utilităţi (carburanţi, telefonie etc.), produse agricole (semințe 

cultură grâu, erbicide, îngrășăminte etc.), servicii agricole (semănat, arat, discuit, scarificat etc.). 

Dezvoltarea bazei materiale 

 Cunoaşterea şi prevederea resurselor financiare ce vor fi alocate pentru conceperea şi 

planificarea unei dezvoltări în concordanţă cu nevoile reale şi pe baza resurselor financiare sigure 

(bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii - finanţare locală); 

 Identificarea resurselor financiare extrabugetare ce asigură alături de resursele bugetare 

dezvoltarea bazei materiale (planul de investiţii din surse extrabugetare); 

 Obţinerea unor profituri substanţiale din ferma agricolă, zootehnică, sectorul legumicol 

precum şi din valorificarea şi comercializarea produselor şi a semipreparatelor. 

 Organizarea de cursuri cu taxă (educaţia adulţilor, reconversie profesională, formare în 

domenii de interes - informatică, etc). 

 Achiziţia de echipamente, auxiliare curriculare, carte şcolară. 

Rezultatele elevilor 

 

Rezultatele referitoare la promovabilitatea examenelor de certificarea competenţelor 

profesionale şi a examenului de bacalaureat în anul şcolar 2021 -2022 este următoarea: 

- liceu 100% 

- promovarea examenului de bacalaureat 12,5% 

Examenul de certificare a competenţelor profesionale a fost evaluat calitativ prin 

cuprinderea în comisia de examen a monitorului de calitate. 

În ceea ce priveşte activităţile extracurriculare se constată o participare largă la competiţii 

sportive, sesiuni de comunicări pentru elevi, lansate pe diferite teme etc, evenimente artistice, pe plan 

local, judeţean şi interjudeţean. 

 
Performanţe şcolare 

Premii obţinute la Olimpiadele şi concursurile şcolare: 

Olimpiada pentru elevii din mediul rural ”Universul cunoașterii prin lectură” 1 loc III şi 1 

mențiune. 

Concursul național ”Micii exploratori” ,, Tehnologii’’- 2 locuri I, 1 loc II, 1 loc  III , și 1 

mențiune. 

Concursul ”Comunicare. ortografie.ro” 1 mențiune. 

Concursul ”Micii exploratori – o călătorie prin Europa” 2 locuri I, 2 loc II şi 1 mențiune. 

Sub îndrumarea profesorilor de educaţie fizică şi sport echipele de fotbal, cross și de volei fete 
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ale şcolii au participat la concursuri sportive judeţene,  unde am ocupat locuri fruntaşe, obținând un  

total de 9 premii. 

De asemenea elevii Liceului Tehnologic „ Iordache Zossima ” au fost antrenaţi în cadrul a 

foarte multe concursuri şi manifestări cultural – artistice şi religioase ( festivaluri de colinde, 

manifestări prilejuite de marile sărbători naţionale precum Ziua Unirii, Ziua Independenţei de Stat, 

Ziua Eroilor, realizarea în producţie proprie, expoziţii şi concursuri tematice, etc. ), în cadrul cărora 

au fost obţinute foarte multe premii şi menţiuni. 

 
Consiliere şi orientare profesională oferită elevilor 

Reţeaua de consiliere, orientare şcolară şi profesională este compusă din: ISJ; Cabinetul de 

Consiliere Psihopedagogică, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera de Comerţ, Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor. 

În unitate, consilierea, orientarea şcolară şi profesională a elevilor se fac în primul rând prin 

orele de dirigenţie şi la cabinetul de consiliere şcolară. 

Dezvoltarea personală a elevului este în sarcina diriginţilor care colaborează direct cu 

părinţii, dar şi a celorlalţi profesori din consiliul clasei. Autocunoaşterea, intercunoaşterea şi 

conştientizarea propriei valori sunt elemente stabilizatoare şi generatoare de încredere în sine. Ele 

devin piese de fundaţie în procesele de învăţare, responsabilizare şi autoevaluare. 

Consilierul şcolar contribuie la descoperirea personalităţii fiecărui elev  şi sunt obţinute 

informaţiile despre capacitatea de autoapreciere a fiecăruia. În anul şcolar 2008-2009` au beneficiat 

de consiliere psihopedagogică elevi, părinţi si cadre didactice. Beneficiile acestei activităţi sunt: 

rezolvarea pozitivă a unor probleme, îmbunătăţirea frecvenţei acestor elevi, îmbunătăţirea climatului 

clasei. 

Elevii au nevoie de consiliere si orientare în carieră, în tranziţia de la un ciclu la altul, în 

adaptarea la un loc de muncă. Au fost colectate opţiunile elevilor ciclurilor terminale cu privire la 

traseul profesional. În acest proces sunt implicaţi, pe lângă consilierul şcolar, diriginţii, profesorii, 

partenerii economici şi sociali. Şi în anul şcolar 2012-2013 se va elabora „Planul individual de 

carieră”. 

În unitate se afla in derulare diverse parteneriate în activitatea de consiliere şi orientare. După 

cum se ştie, părinţii au rol important în orientarea şcolară şi profesională a propriilor copii. Experienţa 

personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate, anumite stereotipuri cu privire la muncă, etc. sunt 

transferate sau impuse copiilor în planul construcţiei carierei. Pe de altă parte, această realitate este şi 

o sursă de conflict între părinţi şi copii, profesori sau consilieri şcolari, în cazul în care copilul are o 

altă opţiune sau este sfătuit să abordeze o altă filieră şcolară - profesională decât cea spre care aspiră 

adulţii. Implicarea membrilor comunităţii în consilierea şcolară se poate dovedi benefică pentru 

viitorii absolvenţi ai anumitor trepte de şcolarizare. Elevii noştri au contact nemijlocit cu agenţii 

economici unde realizează pregătirea practică. 
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Calificări şi curriculum 

În anul şcolar 2021-2022 Liceul Tehnologic “Iordache Zossima” a asigurat pregătirea pe 

următoarele niveluri de învăţământ, profiluri şi specializări: 

1. Învăţământul preşcolar: 

- 3 grupe; 

2. Învăţământ primar: 

- 5 clase; 

3. Învăţământ gimnazial: 

- 4 clase; 
 

4. Învăţământul liceal - curs de zi - ciclul superior - rută directă 

Clasa a XII-a 

Profil: Tehnic 

- Specializare: "Tehnician proiectant CAD""      - 1 clasă; 

Clasa a XII-a seral 

Profil: Resurse naturale şi Protecţia  mediului: 

- Specializare: "Tehnician ecolog și protecția calității mediului" - 1clasă; 

5. Şcoala profesională de 3 ani - curs de zi: 

Clasa a IX-a 

Profil: Alimentație 

-  Specializare: Ospătar (chelner) – vânzător în unitățile de alimentație – 0,5clasa: 

-  Specializare: Bucătar          – 0,5clasa: 

 

Clasa a X-a 

Profil: Alimentație 

-  Specializare: Ospătar (chelner) – vânzător în unitățile de alimentație – 1 clasa: 

-  Specializare: Bucătar           – 1 clasa: 

 

Clasa a XI-a 

Profil: Tehnologic 

-  Specializare: Lucrător în agricultură ecologică                                   – 0,5clasa: 

-  Specializare: Zootehnist          – 0,5clasa: 
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Nevoile şi resursele comunitare 

Pentru orice reformă educaţională, analiza nevoilor educaţionale specifice diferitelor grupuri 

sociale, comunităţii şi chiar personale precum şi studiul pieţei de servicii şi produse educaţionale, 

devin priorităţi absolute. 

Astfel prin utilizarea unor metode şi tehnici utilizate de organizaţia şcolară care oferă 

programe educaţionale se poate determina: 

 receptivitatea (nevoile şi motivaţiile) potenţialilor clienţi faţă de un produs sau serviciu 

educaţional; 

 promovarea acestuia pe piaţă. 

Ca în orice domeniu al vieţii sociale şi în educaţie, utilizarea metodelor şi tehnicilor de 

Marketing educaţional s-a impus sub influenţa mai multor factori: 

 apariţia concurenţei, atât între componentele sistemului educaţional (pe orizontală şi 

verticală), cât şi între agenţii economici şi sociali; 

 descentralizarea unităţilor de învăţământ care sunt nevoite să se deschidă tot mai mult 

nevoilor reale individuale şi comunitare; 

 modificările din cultura organizaţională, în direcţia profesionalizării specifice şi 

deschiderii la inovaţie; 

 îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională, în 

contextul aderării la Uniunea Europeană; 

 facilitarea accesului tuturor în sistemele educaţionale şi de formare profesională; 

 deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională; 

 impunerea pregătirii manageriale; 

 apropierea dintre educaţie şi "lumea muncii", prin profesionalizarea tot mai timpurie a 

studiilor şi asumarea de către întreprinderi a unor funcţii educative; 

 redefinirea culturii generale; 

 prelungirea duratei studiilor; 

 creşterea costurilor necesare unei educaţii de calitate; 

 formarea continuă a tuturor participanţilor la viaţa socială. 

În acest sens pentru identificarea nevoilor au fost utilizate metoda PEST(E) şi SWOT. 

 
 

2.3. Analiza SWOT (Strengths-Weaknessee-Opportunities-Threats; Puncte 

tari , Puncte slabe, Oportunităţi şi Ameninţări) 

 

Analiza SWOT a fost efectuată la 3 nivele: Consiliul de administraţie al şcolii, Consiliul 

reprezentativ al părinţilor pe şcoală, şi Consiliul reprezentative al elevilor (numai pentru reliefarea 

punctelor tari şi a punctelor slabe). 
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La toate nivelurile s-a considerat ca puncte tari ale şcolii sunt baza materială (în special dotarea 

informatica, laboratoarele şi cabinetele: Agrotehnică, Agronomie, Mecanică, Biologie), sala de 

festivităţi, biblioteca, sălile modulare de la Secţia Malu Roşu, Grădiniţa de la Armăşeşti, proiectele 

şi parteneriatele dezvoltate şi unele aspecte administrative (parcul dendrologic, dotări, curăţenie, 

colecţia didactică), obţinerea unor fonduri extrabugetare din activităţi proprii (lot didactic, ferma de 

taurine şi porcine). 

Consiliul de administraţie a mai apreciat ca puncte tari : responsabilitatea şi probitatea 

Corpului Profesoral, accesul la informaţie şi diversificarea opţiunilor curriculare şi extracurriculare 

din oferta educaţionala a şcolii. 

Părinţii au considerat ca puncte slabe insuficienta amenajare a bazei sportive, necorelarea 

orarului cu programul mijloacelor de transport, unele probleme legate de modul în care se predau 

anumite discipline (DTS,  educaţie fizică). 

Consiliul de administraţie a identificat în plus ca puncte slabe : disciplina în şcoala, procentul 

de mediocritate ridicat, comunicarea trunchiată în relaţia profesor-elev şi profesor – profesor şi lipsa 

stimulării materiale şi morale a personalului didactic şi administrativ. 

Oportunităţile pe care le are Liceul Tehnologic "Iordache Zossima" sunt legate în principal de 

poziţia geografică, în apropierea capitalei, colaborarea cu Academia de Ştiinţe Agricole şi şansa 

teoretică a participării la Proiectul Phare 2004-2006, Proiect pentru învăţământul rural derulat de 

M.Ed.C. şi finanţat de Banca Mondială, şi înfiinţarea Campusului regional şi programelor TVET. 

Ameninţările - cele mai puternice au fost identificate a fi : din partea părinţilor – sistemul de admitere 

computerizată, iar de către profesori condiţia materială a acestora, orientarea şi consilierea realizată 

neprofesionist şi decalajul între învăţământul rural şi transformările sociale. Concluziile de mai sus sunt 

centralizate în tabelul de mai jos. 
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Personal auxiliar didactic devotat şcolii. 

 Parcurgerea unei rute educaţionale şi de 

calificare profesional la nivel I, II sau III; 

 Accesul la disciplinele opţionale şi la 

calculatoare; 

 Accesul la Proiectul de mobilitate 

Leonardo da Vinci 

 Activităţi extracurriculare atractive ("Balul 

Bobocilor", Ziua liceului", "Ultimul clopoţel") 

 Circulaţie defectuoasă a informaţiei; 

 Scăderea motivaţiei cadrelor didactice 

pentru activităţile educaţionale; 

 Navetismul elevilor şi lipsa fondurilor 

financiare pentru acoperirea cheltuielilor de 

navetă; 

 Apariţia delincvenţei în rândul elevilor; 

 Preţul mare al manualelor pentru liceu 

şi al rechizitelor şcolare. 

 Nevalorificarea spiritului creativ 

ştiinţific şi cultural artistic al elevilor la nivelul 

şcolii şi comunităţii locale; 

 Lipsa motivaţiei financiare a 

personalului din sistemul de învăţământ; 

 Incoerenţa legislaţiei agrare la nivel 

guvernamental; 

 Legislaţie şcolară incompletă; 

cadrelor 

procesul de perfecţionare în didactice 

continuă; 

Puncte slabe: 

 Posibilităţi financiare pentru dezvoltare 

destul de reduse 

 Neangrenarea tuturor 

Puncte tari: 

 Tradiţia şcolii în domeniul agricol (130 ani 

de funcţionare continuă); 

 Spaţii adecvate procesului educativ 

(cabinete şi laboratoare); 

 Fermă zootehnică şi lot experimental 

(pentru instruirea practică) de circa 65 ha şi 7.5 

ha pădure. 

 Dotările primite prin Programul PHARE 

VET, la care se adaugă la cele deja existente; 

 Existenţa unui grup profesoral bine 

conturat, cu pasiune pentru activitatea didactic; 

 Participarea cadrelor la cursurile de 

instruire din cadrul Programului; 
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Ameninţări: 

 Scăderea demografică a populaţiei şcolare 

în viitor; 

 Scăderea nivelului de trai a populaţiei; 

 Costurile ridicate a reţelei informaţionale; 

 Scăderea cererii de forţă de muncă în 

general, în agricultură în special. 

 Scăderea natalităţii; 

 Dezinteres la nivelul familiei pentru 

continuarea studiilor după învăţământul 

obligatoriu; 

 Incapacitatea administraţiei publice locale 

de asigurare a unui climat optim de parteneriat; 

 Fonduri insufieciente pentru întreţinerea 

bazei materiale; 

 Abandonul şcolar din cauze materiale 

precare; 

 Pericolul analfabetismului; 

Oportunităţi: 

 Dezvoltarea agriculturii în regimul 

I.M.M.-urilor; 

 Crearea de facilităţi financiare printr-o 

politică guvernamentală agrară coerentă, pe 

termen lung; 

 Revigorarea cererii de forţă de muncă 

în domeniul agricol; 

 Organizarea unor cursuri de reconversie 

profesională în domeniul agricol; 

 Dezvoltarea parteneriatului social 

pentru îmbunătăţirea profilelor ocupaţionale; 

 Dezvoltarea sistemului informaţional; 

 Accesul la INTERNET.( din punct de 

vedere al costurilor de exploatare); 

 Întocmirea de proiecte pentru accesarea 

de fonduri pentru învăţământul rural; 

 Existenţa unor agenţi economici în care 

elevii pot efectua instruirea practică; 

 Posibilitatea de accesa alte proiecte de 

mobilitate Leonardo da Vinci, ERASMUS+ 

 

 

 

Concluzii şi contribuţii 

Liceul tehnologic "Iordache Zossima" nu poate să se adreseze numai populaţiei şcolare din 

comuna Armăşeşti ci unei arii mai extinse, să adapteze planul de şcolarizare spre meserii noi 

solicitate pe piaţa forţei de muncă : Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician 

veterinar, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician proiectant CAD, Lucrător în 

comerţ, Lucrător în creşterea animalelor, Mecanic motoare termice şi alte specializări şi calificări 

atractive pe piaţa forţei de muncă pentru care sunt în derulare programe de parteneriat în vederea 

asigurării resurselor materiale şi umane, iar viziunea şcolii trebuie construită pornind de la punctele 

tari existente şi încercând să micşoreze sau să anuleze în timp efectele punctelor slabe. 

Având în vedere schimbările situaţiei economice din România şi trecerea de la o economie de 

piaţă este important ca şcoala să-şi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică : 

• corelare ofertă – nevoi de formare; 

• orientare şi informare în carieră; 
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• reabilitare infrastructură; 

• competenţe profesionale şi resurse umane; 

• parteneriate; 

• şanse egale. 

Priorităţile la nivel regional capătă din ce în ce mai multă amploare, iar şcolile dobândesc un 

grad tot mai mare de autonomie. 

Rezultatele obţinute de elevii şi profesorii şcolii impun echipei manageriale a Liceului 

Tehnologic „Iordache Zossima” Armăşeşti, identificarea de noi ţinte strategice care să permită 

afirmarea deplină în interiorul şi exteriorul organizaţiei şcolare. 

Pentru a înscrie şcoala pe un nivel superior în cazul evaluării instituţionale bazată pe 

standarde şi pentru a oferi evaluarea cuvenită a calităţii instruirii, a formării tinerilor la nivelul 

cerut de standardele europene în vederea recunoaşterii pregătirii şi certificării se impune stabilirea 

strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale şcolii. În funcţie de importanţa factorilor 

interni şi externi se stabileşte influenţa lor în activitatea şcolii. Stabilind ponderile şi calculând 

punctajul am elaborat strategia. A rezultat o strategie agresivă, deci şcoala va trebui să utilizeze 

punctele tari pentru a putea sa exploateze oportunităţile mediului. 

2.4. Rezumatul aspectelor principale (priorităţi şi obiective generale) 

Ţintele strategice derivă din "Misiunea şcolii", reprezentând intenţiile majore ale unităţii 

şcolare, fixate pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul şcolar 2022-2023, fiind în concordanţă cu 

concluziile reieşite din analiza de nevoi. 

1. Introducerea sistemelor de asigurare a calităţii în învăţământ; 

2. Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane; 

3. Consilierea pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea 

personalităţii; 

4. Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe. (întărirea legăturii dintre şcoala 

noastră si comunitate); 

5. Dezvoltarea activităţilor de parteneriat (parteneriate educaţionale naţionale, 

internaţionale si proiecte de finanţare destinate educaţiei); 

6. Modernizarea bazei materiale; 

În ultimii ani abordarea planificării în învăţământ a trecut printr-un proces de reformă. 
 

Fiecare şcoală trebuie să contribuie pentru a asigura egalitatea şanselor indiferent de vârstă, 

sex, etnie, deficienţe sau situaţia socio – economică a elevilor sau de situaţia geografică. 

 

 

 

 

 



59  

OPŢIUNILE STRATEGICE 

 
 

Ţinta Opţiuni Dezvoltarea Dezvoltarea Dezvoltarea 

stra- strategice resurselor resurselor relaţiilor 

tegica curriculare financiare umane cu comunitatea 

  si materiale   

1. Informarea Achiziţia de mijloace Participarea cadrelor Dezvoltarea 
 cadrelor TIC care să permită didactice la activităţi de de programe de 
 didactice accesul la informaţie formare continuă în cooperare cu autorităţile 
 privind  domeniul ştiinţific şi locale 
 oportunitatea  metodic  

 de formare    

 continuă în domeniul    

 ştiinţific şi metodic    

2. Stimularea cadrelor Asigurarea bazei Participarea cadrelor Dezvoltarea de programe 
 didactice şi a elevilor materiale didactice şi didactice la activităţi de de cooperare cu 
 pentru aplicarea şi tehnice moderne care formare continuă pentru autorităţile locale 
 participarea   activă   la să susţină metodele aplicarea metodelor  

 metodele activ- moderne de predare activ participative de  

 participative de şi evaluare predare şi a metodelor  

 predare şi a metodelor  complementare de  

 complementare de  evaluare  

 evaluare    

3. Includerea în CDL Asigurarea bazei Participarea cadrelor Dezvoltarea de 
 a   activităţilor de materiale si a didactice la cursuri programe de 
 aprofundare a resurselor financiare de scriere de cooperare cu 
 disciplinelor de necesare unui intens proiecte   de cooperare autorităţile locale  

 specialitate şi de proces de informare internaţionala precum   

 comunicarea şi comunicare pentru şi de proiecte de   

 informaţiilor (T.I.C.) realizarea de finanţare   

  parteneriate    

4. Abordarea  în 

curriculum a temelor 

legate de toleranţă, 

non-violenta, 

comunicare, cunoaştere 

Asigurarea 

echipamentelor 

necesare pentru 

menţinerea unui 

climat de siguranţă 

fizică şi psihică 

Participarea cadrelor 

didactice la cursuri 

privind toleranţa, non- 

violenta, comunicare, 

cunoaştere 

Dezvoltarea de 

programe de cooperare 

cu autorităţile locale, 

cu firme de securitate 

pentru preîntâmpinarea 

violenţei în şcoală 

5. Abordarea în Asigurarea resurselor Participarea cadrelor Dezvoltarea de 
 curriculum a unor necesare creării didactice si a elevilor programe de 
 teme legate de   rolul unui spaţiu destinat la acţiuni legate de cooperare şcoală - 
 comunităţii în organizării tuturor rolul comunităţii în comunitate locală 
 educaţie şi de întâlnirilor cu educaţie şi a şcolii în  

 importanţa şcolii reprezentanţii dezvoltarea comunităţii  

 pentru dezvoltarea comunităţii   

 comunităţii    

 

 

 

 

 

Concretizarea misiunii se va face prin evaluarea şi controlul performanţelor cu ajutorul 
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următoarelor obiective: 

Obiective tactice (2 ani) 

1. Formarea de echipe mixte din cadre didactice tinere , dornice de afirmare, cu rol de promotor 

şi cadre cu experienţă, bine pregătite profesional în realizarea unor activităţi curriculare şi 

extracurriculare; 

2. Asigurarea stabilităţii personalului didactic ; 

3. Menţinerea oamenilor de valoare ce desfăşoară activităţi de afirmare şi de creştere a 

prestigiului scolii ; 

4. Încurajarea elevilor să aspire spre cele mai înalte standarde de instruire de care sunt ei 

capabili; 

5. Implicarea elevilor în realizarea de proiecte educaţionale ; 

6. Dotarea cu mobilier şcolar; 

7. Dezvoltarea bazei materiale prin sprijinul comunităţii locale şi ISJ Ialomiţa; 

8. Implicarea părinţilor în luarea deciziilor privind desfăşurarea unui proces 

instructiv-educativ de calitate; 

Obiective operaţionale (1 an) 

 

1.  Dezvoltarea curriculară : 

1.1. Stabilirea C.D.S. în concordanţă cu nevoile de educaţie locale şi resursele de care 

dispune scoală; 

1.2. Proiectarea activităţii didactice având la baza Curriculum Naţional; 

1.3. Realizarea informării şi orientării profesionale a elevilor şcolii; 

1.4. Proiectarea activităţii extraşcolare şi de interes comunitar; 

1.5. Elaborarea schemei orare a şcolii; . 

2.  Dezvoltarea resurselor umane: 

2.1. Participarea şi implicarea activă a cadrelor didactice în procesul de învăţământ şi în 

asigurarea unei atmosfere pozitive cu preocupări centrate pe activitatea profesională; 

2.2. Evaluarea continuă şi obiectivă a activităţii cadrelor didactice şi a performanţelor 

elevilor; 

2.3. Promovarea politicii   privind   formarea   continuă   a   personalului didactic; 

2.4. Proiectarea activităţii de furnizor de pregătire; 

3.  Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale: 

3.1. Dezvoltarea fondului de carte al şcolii; 

3.2. Realizarea de proiecte educaţionale cu finanţare externă; 

3.3. Asigurarea condiţiilor optime unei bune desfăşurări a activităţii instructiv-educative 

în şcoală; 

3.4. Dezvoltarea bazei materiale în domeniul informaţiei; 

 Cunoaşterea şi prevederea resurselor financiare ce vor fi alocate pentru conceperea şi 
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planificarea unei dezvoltări în concordanţă cu nevoile reale şi pe baza resurselor financiare sigure 

(bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii - finanţare locală); 

 Identificarea resurselor financiare extrabugetare ce asigură alături de resursele bugetare 

dezvoltarea bazei materiale (planul de investiţii din surse extrabugetare); 

 Obţinerea unor profituri substanţiale din ferma agricolă, zootehnică, sectorul legumicol 

precum şi din valorificarea şi comercializarea produselor şi a semipreparatelor. 

 Organizarea de cursuri cu taxă (educaţia adulţilor, reconversie profesională, formare în 

domenii de interes - informatică, etc). 

 Achiziţia de echipamente, auxiliare curriculare, carte şcolară. 

 Accesarea de fonduri prin realizarea unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii/dotare cu 

material didactic si mobilier școlar. 

 Accesarea de fonduri prin realizarea unor proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci ( 

asemănător celui implementat in liceul nostru în perioada 2014-2016), Erasmus +. 

 
4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare: 

4.1. Promovarea imaginii şcolii; 

4.2. Dialog cu mass-media: presa locală, postul local de radio ; 

4.3.Parteneriate cu autorităţile locale şi/sau agenţi economici. 

Dat fiind atât complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala noastră se 

confruntă, soluţionarea dificultăţilor prezente reclamă: colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor 

categorii extrem de largi, cum ar fi: întregul personal al şcolii, elevii incluşi în instituţia noastră, 

părinţii şi susţinătorii ai elevilor, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, agenţii 

economici, autorităţile centrale şi locale. Practicarea efectivă a parteneriatului educaţional se bazează 

pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea educaţiei şi în susţinerea 

unităţii noastre. 

I. Parteneriat şcoală - elevi 

În şcoala noastră s-a constituit un grup partenerial care include profesori, elevi, părinţi, 

reprezentanţi ai autorităţii locale şi ai agenţilor economici. Pentru realizarea obiectivelor pe care ni 

le-am propus am lărgit caracterul participativ al managementului şcolar. Astfel, Responsabilul 

Consiliului Reprezentativ al elevilor este invitat la şedinţele Consiliului de Administraţie ori de câte 

ori se iau hotărâri care îi priveşte pe elevi şi în acest fel se asigură participarea elevilor la procesul 

decizional. De asemenea, s-a reuşit ameliorarea modalităţilor de informare adresate elevilor aceştia 

fiind atraşi efectiv în organizarea unor activităţi cu caracter curriulare sau extracurricular 

1. Cu părinţii 

Relaţia de parteneriat dintre şcoală şi familie este deosebit de complexă, în acest sens fiind 

necesară realizarea planului managerial pentru această formă de activitate. Planul este structurat pe 
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domenii iar activitatea este coordonată de "Consilierul cu probleme educative şi extracurriculare" şi 

se derulează în conformitate cu legislaţia în domeniu elaborată de M.Ed.C. 

Acţiunile referitoare la implicarea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor în dezvoltarea 

resurselor şcolii sunt cuprinse în contractele anuale încheiate între cele două părţi. 

2. Cu agenţii economici 

În ceea ce priveşte parteneriatul şcoală - agenţi economici, acesta este legat nemijlocit de 

reuşita implementării Programului de Reformă al învăţământului Tehnic - Profesional Phare RO 

9405. În acest sens, relevant este faptul, că foarte mulţi agenţi economici sunt implicaţi sub diferite 

forme, atât în proiectarea planului de şcolarizare, în derularea activităţilor de instrucţie şi educaţie, 

cât şi în etapele de evaluare, de susţinere a examenelor de finalizare de ciclu de învăţământ (examenul 

de certificare a competenţelor profesionale la Şcoala Profesionala şi în învăţământul liceal). 

În sprijinul celor de mai sus sunt " Adeverinţele de certificare a competenţelor profesionale" 

"Contracte de colaborare" încheiate cu agenţi economici din domeniu pentru derularea activităţilor 

de instruire 

3. Cu Agenţia de Dezvoltare Regională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, 

Camera de Comerţ şi Industrie, autorităţi locale ( Prefectură, Consiliul Local, Consiliul Judeţean). 

Relaţiile de parteneriat cu factorii mai sus menţionaţi au fost şi sunt indispensabile  în 

vederea realizării obiectivelor propuse prin Programul de Reformă al Învăţământului Tehnic - 

Profesional Phare VET. Aceştia pe lângă I.S.J. Ialomiţa, sunt cei ce constituie Comitetul Local de 

Dezvoltare Profesională şi Socială având responsabilităţi directe prind avizarea planului de  

colarizare, susţinerea materială şi financiară a şcolii, precum şi avizarea curriculum-ului de dezvoltare 

locală. 

4. Cu instituţii de învăţământ superior 

În acest sens sunt încheiate contracte de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi 

instituţii de cercetare pentru susţinerea cu materiale didactice, pregătirea cadrelor didactice şi a 

elevilor 
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3.1. PLANUL OPERATIONAL 

2022-2023 
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PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI IPT CU PIAŢA MUNCII 

Obiectiv local: Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la 

viaţa activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi 

Obiectivul şcolii: Corelarea ofertei şcolare a Liceului Tehnologic „Iordache Zossima” cu cererea existentă pe Piaţa Muncii din judeţ, prin includerea în şcoala din sistemul IPT a calificărilor 

de nivel 3 şi 4 din domeniile identificate ca proioritate la nivel local. 

Ţinta: : Identificarea nevoilor de calificare, adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare şi includerea în oferta educaţională a şcolii a calificărilor 
din domeniile identificate ca prioritare la nivel local. Asigurarea calităţii serviciilor oferite de Liceul Tehnologic „Iordache Zossima”Armasesti 
 

Context: Se impune elaborarea unei politici de intervenţie directă pentru a corelarea sistemului educaţional cu piaţa muncii. Din analiza efectuată la nivel local se constată că printre domeniile care vor 

lua avânt în perioada imediat următoare este şi agricultura, ceea ce recomandă o creştere a nivelului de şcolarizare pe acest domeniu. Analizând evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional şi prognozele 

privind cererea şi oferta pe termen lung s-a constatat că trebuie avute în vedere priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală care vizează modernizarea agriculturii şi 

diversificarea activităţilor economice în mediul rural. Acest lucru Implică din partea şcolii noastre, în parteneriat toţi factorii interesaţi, pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului 

agricol, creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor agro-alimentare). Parteneriatele dezvoltate în 

ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii la nivel local, naţional şi european. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane responsabile  

Parte 

neri 

 

Cost 
Sursa de 

finanţare 

 

1.1. Evaluarea mediului intern şi extern al şcolii. Obţinerea de 

informaţii credibile, periodic actualizate şi accesibile privind 
nevoile de calificare. 

 

Realizarea planului de 

şcolarizare, în funcţie de 
nevoile de calificare 

 

Mai 2023 

 

Membrii Consiliului profesoral/ 

Comisia de realizare a PAS 

 

ISJ, 

CLDP S 

 

Necesar 

realizării 

autoevaluărilor 

 

bugetare şi 

extrabugetare ale 

şcolii 

 identificate      

1.2. Identificarea agenţilor economici, corespunzător 

domeniilor de pregătire profesională ale şcolii 

1.3. Elaborarea Curriculum în dezvoltare locală (CDL) în 

acord cu consultarea agenţilor economici reprezentativi din zonă. 
 

1.4. Parteneriate viabile, realizate cu agenţii economici, pentru 

desfăşurarea stagiilor de practică a elevilor pentru toate nivelele şi 

calificările profesionale şi dezvoltarea de parteneriate europene 

pentru mobilitatea elevilor în vederea formării profesionale prin 

stagii de practică. 

Adaptarea curriculum-lui în 

dezvoltare locală (CDL) 

elaborate, la condiţiile agenţilor 

parteneri şi cel puţin 85% din 

elevii de nivel 4 să efectueze 

instruirea practică  la 

parteneri economici. 

Accesarea proiectelor cu 

finanţare europeană pentru 

participarea elevilor la 

mobilităţi de învăţare. 

 

 

 

 

Permanent 

Consiliul de administraţie Responsabil 

Comisie Aria curriculara Tehnologii 

Membrii Comisiei Ariei curriculare 

Tehnologii 
Comisia pentru curriculum 

Comisia pentru proiecte şi programe 

europene 

Agenti economici parteneri 

Consili 

ul local 

AJOF M 

 
 

Necesar 

cheltuielilor 

 

bugetare şi 

extrabugetare ale 

şcolii 
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PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL TINERILOR DIN JUDEŢ 

Obiectiv local: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. 

Obiectivul şcolii: Asigurarea accesului la Î.P.T. a tuturor tinerilor, promovarea unei politici educaţionale conforme cu cea din comunitatea europeană, în scopul 

asigurării egalităţii de şanse pentru toţi, a nediscriminării, a educaţiei multiculturale, creşterea gradului de cuprindere în educaţie şi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

în cadrul Liceului Tehnologic „Iordache Zossima”Armasesti 

Ţinta: : Facilitarea accesului la educaţie pentru elevii din categoriile dezavantajate şi prevenirea şi reducerea abandonului şcolar timpuriu. 

Context: Gradul de urbanizare al judeţului Ialomita este mai mic decât media regională, iar ponderea populaţiei rurale este destul de ridicată - 61,49%. De aceea sistemul de educaţie şi formare 

profesională este chemat să contribuie prin măsuri specifice vizând: dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; dezvoltarea unor 

pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile. Din analiza internă efectuată se constată că la Liceul Tehnologic 

„Iordache Zossima”Armasesti au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural. Ponderea 
elevilor din mediul rural fiind mai mare 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie să se 

întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

2.1. Prezentarea ofertei educaţionale absolvenţilor clasei a VIII-a 

din şcolile generale din municipiul Urziceni şi zone limitrofe prin 

inființarea de noi calificări: 

 

Creşterea numărului de elevi 

proveniţi atât din mediul urban cât 

şi din mediu rural cu un procent de 

25% 

 

Mai 2023 
Echipa manageriala 

Profesori 

Diriginţi 

CJRAE Ialomita 

Directori şcoli 

generale 

 

 

 

 

 

 
Pentru 

consumabile 

 

 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii 2.2. Aplicarea unui chestionar elevilor provenii din mediul rural 

pentru identificarea problemelor de acces la învăţământul profesional 

şi tehnic 

Identificarea problemelor de 

acces la învăţământul profesional 

şi tehnic a elevilor 

 

Martie 2023 

Echipa manageriala 

Psihologul şcolii 

CEAC 

Directori şcoli 

mediul rural Cadrele 

didactice 
din şcoală 

2.3. Aplicarea chestionarelor prin care se vor 

stabili pentru toţi elevii şcolii, stilurile individuale de 

învăţare. 

Elaborarea şi implementarea strategiilor de învăţare pentru a 

răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, 

abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev: 

- programe speciale de recuperare pentru elevii cu nivel scăzut al 

pregătirii iniţiale, 

- programe speciale de pregătire a elevilor în vederea 

participării la concursuri şi olimpiade şcolare 

 

Toţi elevii vor completa 

chestionarele privind 

identificarea stilurilor 
individuale de învăţare 

 

La inceputul 

fiecarui an 

scolar 

 

Diriginţii 

Cadre didactice 

Consiliul elevilor 

 

 

 

Psihologul şcolii 

Toţi elevii identificaţi prin 

testele iniţiale, vor beneficia 

de programe speciale de 

pregătire 

 
Permanent 

 

2.4. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu (transport, burse etc) 

prin acces la programul “Bani de liceu” şi burse pentru elevi derulate 

de MECS 

 

Creşterea procentului de elevi din 

mediul rural cu peste 30% 

 

Permanent 

 

Echipa managerială 

Contabil şef Secretar 

şef 

 

Consiliul local 

 

Necesar 

cheltuielilor 

 

Din bugetul 

MECS 

2.5. Programe de sprijin pentru elevii care doresc să-şi continue 

studiile şi respectiv pentru cei care îşi schimbă domeniul/ traseul 

de pregătire, programe de recuperare şi pregătire a elevilor pentru 

examenele de diferenţe 

Reducerea abandonului şcolar sub 

2% şi reducerea ratei de părăsire 

timpurie a 

sistemului de educaţie sub 10% 

 

Permanent 

Echipa manageriala 

Profesori, Diriginţi 

ISJ şi 

CJRAE Ialomita 

 

Pentru 

consumabile 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii 
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2.6. Inregistrarea datelor din statisticile existente la 

secretariat privind elevii rromi, elevii cu CES, urmărirea 

progresului şcolar al acestora 

Existenţa tabelelor cu elevii 

rromi şi cu elevii cu CES 

 

Permanent 

Echipa managerială 

Secretar şef Psiholog 

şcolar 

 

CJRAE 

ISJ Ialomita 

 

Pentru 

consumabile 

 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii 

 

2.7. Oferirea de programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare ( în special cei din categorii defavorizate) 

Existenţa programelor individuale 

de învăţare cu elevii care au 

dificultăţi de învăţare 

 

Permanent 
Responsabili arii 

curriculare 

Psihologul şcolii 

CJRAE 

ISJ Ialomita Cadrele 

didactice 

 

Pentru 

consumabile 

 

Fonduri 

extrabugetare ale 
şcolii 

 

2.8. Colaborarea cu autorităţile, instituii specializate şi ONG – uri 

pentru oferirea de asistenţă specializată, consiliere şi 

sprijin familiilor elevilor cu risc de abandon timpuriu ( din medii 

sociale sau etnice defavorizate, familii monoparentale). 

 

Reducerea abandonului şcolar în 

special la elevii cuprinşi în 

învăţământul obligatoriu 

 

Permanent 
Echipa managerială 

Responsabili arii 

curriculare Psihologul 

şcolii 
Cadrele didactice 

 

CJRAE 

ISJ Ialomita 

 

Pentru 

consumabile 

 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii 

2.9. Realizarea unui program remedial care sa contribuie la 

cresterea procentului de promovabilitate la EXAMENUL DE 

BACALAUREAT, cresterea procentului de promovabilitate la 

sfârşit de semestru/an şcolar. 

Continuarea implementării proiectului (an doi) ROSE în 

urma acordului de grant nr. 431/SGL/RII/01.10.2018 “O şansă pentru 

viitor” 

Cresterea procentului de 

promovabilitate la examenul de 

bacalaureat, cresterii procentului de 

promovabilitate la sfarsit de 

semestru/an scolar 

 
 

Permanent 

Echipa managerială 

Responsabili arii 

curriculare Psihologul 

şcolii Cadrele didactice 

 

CJRAE 

ISJ Ialomita 

 

Pentru 

consumabile 

 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A 
ŞCOLILOR 

DIN JUDET ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII     

Obiective locale : Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din judeţ în concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregatire profesională. 

Obiectivul şcolii: Îmbunătăţirea permanentă a resurselor materiale în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale domeniilor de pregătire profesională asigurate de Liceul Tehnologic 

„Iordache Zossima”Armasesti. Creşterea fondurilor alocate din surse bugetare şi extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii şi dotarea şcolii cu alte noi echipamente, acest lucru 

determinând creşterea calităţii actului educaţional şi alinierea lui la nivel european. 

Ţinta: Creşterea fondurilor alocate din surse bugetare şi extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii şi dotarea şcolii cu alte noi echipamente 

Context: Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor de educaţie şi formare profesională a elevilor constituie unul dintre dezideratele învăţământului. Este necesară o 

politică coerentă de reabilitare, modernizare şi dotare a spaţiilor educaţionale ale şcolii precum şi dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor de pregătire şi pentru un act educaţional de 

calitate. 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume 

trebuie să se întâmple?) 
Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care 

vor fi finalizate 
Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

3.1. Monitorizarea permanentă a stării de funcţionare a 

infrastructurii unităţii şcolare în vederea remedierii 

eventualelor deteriorări ale bazei materiale şi implicarea 

întregului personal al unităţii, elevilor şi 
părinţilor pentru menţinerea în stare de bună funcţionare a 

bazei materiale existente 

Procesele verbale de preluare a 

inventarelor claselor de către elevi şi 

diriginţi 
Reducerea numărului de cazuri de 

deteriorare a bazei materiale de către 

elevi 

Luna septembrie a 

fiecărui an şcolar 

 

Permanent 

Echipa managerială 

Administrator 

patrimoniu 

Cadre didactice 

Diriginţi 

Personal didactic 

auxiliar şi nedidactic 

 

Necesar 

cheltuielilor 

 

Buget aprobat 

de Consiliul 

local 
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3.2. Amenajarea sălii pentru desfăşurarea activităţii 

Consiliului elevilor 

 

Sala pentru desfăşurarea activităţii 

Consiliului elevilor 

 

Iunie 2023 
Echipa managerială 

Administrator 

patrimoniu 

Consilier educativ 

 
 

Consiliul elevilor 

 
 

Necesar 

cheltuielilor 

 

Fonduri 

extrabugetar e 

ale şcolii 

3.3. Reabilitarea cantinei şcolii pe baza studiului de 
fezabilitate 

Aprobarea proiectului Decembrie 2022  

 

 

 

Echipa managerială 

Consiliul de 

Administraţie 

Administrator financiar 

Adminstrator patrimoniu 

 

 

 

ISJ Ialomita Consiliul 

local Firme care 

realizează lucrările 

 

 

 

 

 
Necesar 

cheltuielilor 

 

 

 

Buget aprobat 

de Consiliul 

local 

3.4. Reabilitarea canalizării şi repararea instalaţiilor 

sanitare în şcoală şi internat 

Canalizare reabilitată şi instalaţii sanitare 

în şcoală şi internat reparate 
Decembrie 2022 

3.5. Amenajarea grupurilor sanitare pentru facilitarea 

accesului persoanelor cu dizabilităţi 

Grupuri sanitare amenajate pentru 

facilitarea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi 

Decembrie2022 

 

3.6. Înstalarea unui sistem de supraveghere 
permanentă în internatul şcolii 

Existenţa sistemului de suraveghere 

permanentă în internatul şcolii 

Decembrie 2022 

3.7. Refacerea gardului şcolii şi a aleilor de circulaţie 
în incinta curţii interioare – fonduri MADR 

Gardului şcolii şi aleile de circulaţie din 
incinta curţii interioare refăcute. 

Iulie 2023 

3.5. Dotarea laboratoarelor, cabinetelor şi sălilor de clasă un 

calculator legat la internet pentru accesul atât al elevilor cât şi 

al profesorilor 

Toate laboratoare si cabinetele si 40% 

din salile de clasa avand cel putin un 

calculator legat la internet 

 

Decembrie 2022 

Consiliul local ISJ 

Ialomita 

Agenţi economici 
Sponsori 

 

Necesar 

cheltuielilor 

 

Fonduri 

extrabugetar e 

ale şcolii 

3.6. Formarea unui grup de cadre didactice, în vederea 

întocmirii proiectelor de investiţii. Scrierea proiectelor. 

Aprobarea proiectelor 

Proiecte viabile 

Permanent 

În funcţie de liniile de 

finanţare active 

Echipa managerială 

Comisia pentru proiecte 

şi programe europene 

ISJ, MECS 

,Consiliul local (în 

vederea participării la 

cofinanţare 
proiecte europene) 

 

Necesar 

cheltuielilor 

Fonduri 

europene 

Consiliu local 

(pentru 
cofinanţare) 

PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU ITP  

Obiective locale: Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul planificării strategice a IPT la nivel judeţean 
Obiectivul şcolii: Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională cu parteneri locali cât şi parteneri europeni. 

 

Ţinta: Încheierea a cel puţin 1 acord de parteneriat pentru fiecare domeniu şi calificare profesionala cu parteneri locali sau europeni  

Context: Cadrul partenerial cuprinde un larg spectru: agenti economici, părinţi, AJOFM, CJAP. Principala problemă este faptul că agenţii economici şi părinţii îşi asumă un rol minor în cadrul 

acestui parteneriat având o implicare redusă în formarea profesională a elevilor. Se impune o antrenare a agenţilor economici în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi 

implicare activa în formarea profesională a elevilor. Parteneriatul social din zonă se caracterizează prin necesitatea de implicare mai activă a partenerilor sociali în formarea iniţială şi continuă , 

necesitatea transformării reale a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunitatea local şi dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat. 
Liceul Tehnologic „Iordache Zossima”Armasesti va încheia parteneriate cu: agenti economici, asociaţii profesionale, ONG-URI, cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare, 
cu comunitatea locală. Se impune extinderea parteneriatelor cu parteneri la nivel european. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce anume trebuie 

să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 
 

4.1. Realizarea unei colaborări eficiente prin identificarea 
partenerilor, agenţi economici pentru a asigura formarea 
profesionala.  

5 contracte noi de colaborare 

încheiate anual  

 

Anual, luna noiembrie Echipa managerială 

Consiliul de 
administraţie Comisia 

ariei curriculare 

ISJ 

Ialomita 

AJOFM 
Agenţi economici 

  

Fonduri europene ( 

în cazul 
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Accesarea fondurilor europene. Accesarea fondurilor europene prin 

proiecte 

În funcţie de liniile de 

finanţare 
”Tehnologii” 

Comisia pentru 

curriculum Comisia 

pentru programe şi 

proiecte europene 

Comitetul de părinţi 

CLDPS Ialomita 

Consiliul local 
( în vederea participării la 
cofinanţare proiecte 

europene) 

 

 
Necesar 

cheltuielilor 

proiectelor 

POSDRU, 

Erasmus etc) 

Consiliul local 
(pentru 

cofinanţare 

proiecte 
europene) 

Fonduri 

extrabugetare ale 

şcolii 

4.2. Antrenarea agenţilor economici în realizarea/actualizarea 

CDL. 

CDL-urile aprobate din oferta şcolară Anual, 

luna februarie  

 

4.3. Redimensionarea parteneriatului  scoală-parinte-elev, 

bazat pe spirit cooperant, pragmatic, deschis spre ceea ce 

inseamna valoare. 

 

Implicarea a cel putin 35% din parinti 

in activitati 

 

Aprilie 2023 
Echipa managerială 

Consilier pentru 

programe şi proiecte 

educative şcolare şi 

extraşcolare 
Diriginti 

 

ISJ Ialomita 

Consiliul 

părinţilor 

 

 

4.4. Conceperea unor actiuni comune scoala – parinti – 

agenti economici in regim de parteneriat. 

Incheierea unor acorduri de 

parteneriat cu agenti economici noi 

pentru realizarea instruirii practice 

Organizarea unor mese rotunde cu 

oameni de afaceri din zona pentru 

consilierea si orientarea in cariera, 
pentru facilitarea investitiei sociale a 

absolventilor 

 

 

Iunie 2023 

 

Echipa managerială 

Consilier pentru 

programe şi proiecte 

educative şcolare şi 

extraşcolare Comisia 

ariei curriculare 

”Tehnologii” 
Diriginti 

 
 

ISJ Ialomita 

Consiliul 

părinţilor Agenti 

economici 

  

 

4.5. Cresterea rolului angajatorilor in evaluarea 

competentelor elevilor la examenele de absolvire 

Cuprinderea a minimum 2 

reprezentanti ai agentilor economici 

in comisiile examenelor pentru 

certificarea competentelor 

profesionale pentru fiecare calificare 

In fiecare an şcolar, la 

examenul de certificare 

a competentelor 
profesionale 

Echipa managerială 

Consiliul de 

administraţie  

Comisia ariei 

curriculare Tehnologii 

Reprezentantul agentilor 
economici in CA 

 

ISJ Ialomița 

Agenti 

economici 

 

 

Necesar 

cheltuielilor 

 

Fonduri 

extrabugetar

e ale şcolii 

 

4.6. Semnarea şi derularea unor acorduri de cooperare 

bilateral cu universităţi, alte instituţii de 

învăţământ superior şi cercetare, firme şi companii 

Derularea unor proiecte 

comune de cercetare; 

Organizarea în comun a unor 

seminarii, conferinţe, 

simpozioane; 
Schimbul de publicaţiii 

literatură de specialitate; Formarea 

continuă a cadrelor didactice; 

Implicarea partenerilor în 

proiectarea /dezvoltarea 

unității de învăţământ; 

Acordarea reciprocă de 

facilităţi; 

Realizarea de acţiuni comune 

menite să dezvolte un sistem de 

orientare şcolară şi profesională . 

 

 

 

 

Anual 

 

 

Echipa managerială 

Consiliul de administraţie 

Comisia ariei curriculare 

”Tehnologii” 

 

 

 

ISJ Ialomița 

USAMV 

Bucureşti ASE 

Bucureşti 

 

 

 

 

Fonduri 

extrabugetar

e ale şcolii 

4.6. Accesarea unui proiect de Accesarea proiectelor cu finanţare  
 

Permanent Martie 

2021 

Echipa managerială   Sprijin Consiliul 

local 

mobilitate pe 2 domenii: tehnician priectant CAD și Bucătar europeană pentru participarea elevilor la 

mobilităţi de învăţare 

Consiliul de administraţie 

Comisia pentru proiecte 

Instituţii similare Necesar Fonduri 

extrabugetare ale 

.  europene  cheltuielilor şcolii 
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PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI IPT PRIN ATRAGEREA DE SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN ŞCOLILE IPT 

ALE JUDEŢULUI 

Obiective locale: Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT 

Obiectivul şcolii: Formarea profesională continuă trebuie să antreneze toate cadrele didactice din şcoală şi îmbinată   cu politica de recrutare a specialiştilor calificaţi pentru toate 

specializările oferite de şcoală, pentru a asigura un învăţământ de calitate, cerinţă a integrării învăţământului preuniversitar românesc în spaţiul învăţământului european. 

Ţinta: : Corpul profesoral şi personalul didactic auxiliar din şcoală implicat în activităţi de formare. Participarea în procent de 100% a cadrelor didactice la cursuri de formare profesională 

continuă. Pregătirea profesională trebuie să constituie o prioritate pentru profesori pentru a face performanţă, formarea continuă a unui cadru didactic 

reprezintă un mecanism de realizare a progresului profesional, de îmbogăţire a achiziţiilor teoretice, practice, psihologice şi pedagogice şi trebuie integrată în parcursul profesional individual, şi 

de armonizarea cunoştinţelor la o lume europeană modernă, 

Context: Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie 
de îmbunătăţire. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (e 
anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la care 
vor fi finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finanţare 

5.1. Prelucrarea la nivelul fiecărei comisii pe arie curriculară a 
Metodologiei de formare continuă nr. 4224/06.07.2022 

Procesele verbale existente la dosarul 

comisiilor  
 

Noiembrie 2022 

Echipa managerială 

Responsabilul 

Comisiei de mentorat 

 

ISJ Ialomita 

CCD Ialomita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Necesar 

cheltuielilor 

 

 

 

 

 
bugetare şi 

extrabugetare ale 

şcolii 

5.2. Întocmirea machetei privind formarea profesională în 

vederea stabilirii cadrelor didactice care au obligaţia de a 

se înscrie la o formă de perfecţionare 
până la finalul anului şcolar 2022-2023. 

Baza de date privind formarea 

profesională          transmisă la ISJ 

 

Decembrie 2022 

 

Responsabilul 

Comisiei de mentorat 

Secretar şef 

 
 

ISJ Ialomita 

5.3. Aplicarea în rândul cadrelor didactice a unor 

chestionare în vederea identificării nevoi de formare 

continuă la nivelul şcolii. 

 

Chestionarele aplicate 

Iunie 2023  

Comisia CEAC 

ISJ Ialomita 

CCD Ialomita 

5.4. Informarea personalului din şcoală cu privire 

la cursurile de formare organizate de instituţiile acreditate. 

 

Existenţa materialelor 

informative 

 

Octombrie 2022 

 

Responsabilul 

Comisiei de  mentorat 

ISJ Ialomita 

CCD Ialomita 

 

 

5.5. Stagii de formare pentru cadrele didactice pentru 

utilizarea echipamentelor IT şi specializate achiziţionate. 

Toate cadrele didactice de specialitate 

au competenţele necesare de integrare a 

noilor echipamente în 
procesul didactic 

 

Iunie 2023 
 
 

Cadrele didactice formate 

 

ISJ Ialomita 

CCD Ialomita 

 

Personală 

5.6. Stagii de formare a cadrelor didactice de specialitate la 

agenţii economici parteneri pentru adaptarea conţinuturilor şi 

metodelor de învăţământ la cerinţele angajatorilor şi la noile 

tehnologii şi echipamente 

Cadrele didactice de specialitate 

integrează în procesul didactic 

cerinţele angajatorilor, tehnologiile şi 

echipamentele din dotarea agenţilor 

economici 
parteneri 

 
 

Iunie 2023 

 

Şeful Ariei 

curriculare 

“Tehnologii” 

 
 

Agenţii economici 

parteneri 

 

bugetare şi 

extrabugetare ale 

şcolii 

5.7. Informarea personalului din şcoală cu privire 
la cursurile de formare organizate de instituţiile din 
ţară şi de la nivel european, şi modul de accesare a fondurilor 
europene pentru formarea continuă 

Participarea şi organizarea unor 
seminarii de informare 

 
Octombrie 2022 

Responsabilul 
Comisiei de 

perfecţionare 

 
ISJ Ialomita 

Necesar 
cheltuielilor 

bugetare şi 

extrabugetare 

Existenţa materialelor informative  Comisia pentru 

proiecte şi programe 

europene 

CCD Ialomita  ale şcolii 

5.8. Stagii de formare a cadrelor didactice prin proiecte cu 
finanţare europeană POSDRU sau pentru mobilităţi în spaţiul 
european în scop de învăţare şi formare continuă, în funcţie de 
nevoile identificate la nivelul şcolii. 

Formare continuă a cadelor didactice la 

nivel naţional sau european în funcţie 

de nevoile identificate la nivelul şcolii 

 

 

Permanent 

Echipa managerială 

Responsabilul 

Comisiei de 

perfecţionare 

ISJ Ialomita CCD 

Ialomita Consiliul local 

 

 

Necesar 

cheltuieli

Fonduri 

europene 

Consiliul local 

(pt.cofinanţare) 

Fonduri 
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PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE PROFESIONALĂ A TINERILOR DIN ITP 

Obiective locale: Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie. Obiectivul şcolii: 

Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera în rândul elevilor aflaţi în anii terminali ai învăţământului obligatoriu sau 

postobligatoriu. Eficientizarea activităţii de consiliere a elevilor şi îmbunătăţirea mecanismelor de atragere a elevilor către 
învăţământul ITP. 

Ţinta: : Creşterea in fiecare an cu 5% a numărului de absolvenţi calificaţi pentru nivelul 3 

Context: Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente, sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult 

în această direcţie. Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie largă de intervenţii care impun o pregătire profesională de specialitate. Aceste activităţi reprezintă domenii de intervenţie ce 

ţin strict de competenţa consilierului psihopedagog. Se impune eficientizarea activităţii de consiliere a 

psihologului şcolar. Din analiza regională şi locală reiese că în prezent în structura educaţională nu există activitate eficientă de orientare profesională a elevilor şi de consiliere a părinţilor. Consiliere 

trebuie să asigure creşterea interesului elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru învăţământul ITP în conjunctura socio-economică. 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (e 

anume trebuie să se întâmple?) 
Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 
Data până la care 

vor fi finalizate 
Persoana/persoane 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

6.1. Modernizarea permanentă a 
cabinetului şcolar de consiliere 

- Teste psihop-pedagocice Permanent Echipa 

managerială, CA 

Psihologul scolar 

ISJ Ialomita 

CJAP 

Ialomita 

  

6.2. Consilierea elev-părinte privind creşterea interesului 

acordat procesului instructiv educativ şi pentru alegerea 

carierei 

 

Reducerea absenteismului şcolar 

cu 10% 

 

Iunie      2023 

Psihologul scolar 

Consilier pentru proiecte 

şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare , 

Diriginţi 
Consiliul elevilor 

 

ISJ Ialomita 

CJAP Ialomita 

Consiliul 

părinţilor 

 
 

Necesar 

cheltuielilor 

 

 

 

 

 

Comisia pentru 

proiecte şi programe 

europene 

lor extrabugetare 

ale şcolii 

5.9. Participarea activă la cercurile pedagogice a 
cadrelor didactice in conform. cu programul stabilit de ISJ şi 
CCD 

Peste 90% prezenţă la cercurile 

pedagogice 
La datele stabilite prin 

Calendarul ISJ 

Echipa managerială 

Responsabilii Ariilor 

curriculare 

ISJ Ialomita CCD 

Ialomita 

Necesar 

cheltuieli

lor 

bugetare şi 

extrabugetare 

ale şcolii 

5.10. Formarea profesională prin sistemul de definitivare şi 
obţinere a gradelor didactice, înscriere la masterate sau cursuri 
postuniversitare. 

 
Cel puţin 2 cadre didactice 

 

 

Permanent 

Echipa managerială 
Responsabilii Ariilor 

curriculare 

Resp Comisiei de 

perfecţ. 

ISJ Ialomita CCD 

Ialomita 

Necesar 
cheltuieli

lor 

bugetare şi 

extrabugetare 

ale şcolii 

5.11. Punerea în valoare a potenţialului de creaţie al cadrelor 
didactice prin publicarea în revistele judeţene ale ISJ şi CCD a 
contribuţiilor ştiinţifice, psiho-pedagogice şi metodice. 

Participarea a peste 70% din cadrele 

didactice cu lucrări la sesiunile de 

comunicări ştiinţifice şi publicaţii. 

 

 

Permanent 

Echipa managerială 

Responsabilii Ariilor 

curriculare 
Responsabilul 

Comisiei de 

perfecţionare 

 

ISJ Ialomita CCD 

Ialomita 

Necesar 

cheltuieli

lor 

Bugetul 

personal al 

cadrelor 

didactice 
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6.3. Consilierea elevilor nivel 3 de calif. în 
vederea continuării form nivel 4 

6. 4. Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor şi popularizarea 

planului de şcolarizare prin: 
- publicitate mass-media 

- pagina WEB a scolii 

-„Ziua porţilor deschise” 

- Bursa ofertelor scolare” 
- ”Festivalul florilor”-festival zonal, ed iția 10 

90% din elevii claselor a X-a vor 

continua formarea de 
nivel 4 

 
 

Creşterea numărului de opţiuni cu 30% 

pentru nivelul 3 şi 4 de calificare 

 
Anual 

 

 

Anual, luna  mai 

Psihologul 

scolar 

Diriginţi 
Consiliul elevilor 

Echipa managerială 

Consiliul de 

Administraţie 

Psihologul scolar 

Consilier pentru proiecte 

şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare , 

Diriginţi, 
Consiliul 
elevilor,Informatician 

 
AJOFM 
Ialomita 

CJAP Ialomita 

 
 

ISJ Ialomita 

CJAP 

Ialomita 

Instituţii 

şcolare 

partenere 

 

 

500 RON 

 
bugetare şi 

extrabugetar e 

ale şcolii 
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Consultare, monitorizare şi evaluare 

Activităţile de monitorizare şi evaluare pot să ia în considerare printre altele şi teoriile privind 

ancorele profesionale - elemente de referinţă extrem de importante oferite de literatura de specialitate. 

Exemple de asemenea ancore ar fi: autonomie şi independenţă; siguranţă şi stabilitate; competenţă 

tehnicofuncţională; competenţa managerială generală; creativitate şi spirit creator; servirea unei cauze 

sau dedicarea în favoarea ei; provocare la competiţie; stilul de viaţă. 

În viitorul apropiat asemenea ancore vor fi dominante în structura noilor ocupaţii (profesiuni). 

Monitorizarea şi evaluarea Planului de actiune al şcolii la toate nivelurile (operaţional, echipă) 

va urmări: 

 modul de implementare a acţiunilor; efectul acţiunilor (benefic/nebenefic; 

aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.); 

 reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat; 

 informarea factorilor interesaţi (manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor 

implementării PAS 

 conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării PAS 

 sărbătorirea succeselor în realizarea PAS 

Termenele de realizare, modul de înregistrare a rezultatelor, persoanele responsabile sunt 

prezentate în capitolele planului operaţional pentru 2022-2023. 

Echipa managerială, Consiliul de administraţie vor monitoriza în permanenţă realizarea 

Planului de Acţiune a Şcolii şi vor folosi constatările şi concluziile în vederea reactualizării continue 

a PAS şi întocmirea planului operaţional pentru anul şcolar următor 2023-2024. 


