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Parteneriatul transnaţional a cuprins  

,,Iordache Zossima” Armăşeşti, promotor şi instituţie de 

trimitere pe de o parte, şi întreprinzători mari în agricultură şi 

zootehnie din Portugalia: Raporal-Racoes de Portugal, S.A. 

Aligrupo-Agrupamento de Productores de Suinos, CRL şi 

Companhia das Lezirias S.A. Parteneriatul a fost intermediat 

de Associacao para  a  Formacao Profisisonal  e  

Desenvolvimento de Montijo care a fost responsabilă de 

pregătirea lingvistică  culturală şi o bună integrare a 

participanţilor în noul mediu de viaţă.

Liceul Tehnologic ,,Iordache Zossima” Armăşeşti 

derulează activităţi în programul ,,ECO-ŞCOALA” obţinând 

,,Steagul Verde “ (cu evaluare periodică la patru ani) cu 

punctaj maxim.

Înfiinţarea şcolii noastre 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 şi a donaţiei 

filantropului IORDACHE ZOSSIMA, ca ,,prima şcoală model 

de gradul al II-lea”, care urma să pregătească ,,maeştri 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, 

adaptându-se condiţiilor socio-economice ale timpului.

Dintre miile de absolvenţi care au urmat cursurile 

şcolii s-au evidenţiat diferite personalităţi: 

»Iulian Drăcea - genetician, fost decan al Facultăţii de 

Agronomie Timişoara;

»Ion Fazekaş - profesor la Facultatea de Agronomie 

Timişoara;

»Drăghicescu Gheorghe - profesor la Institutul 

Agronomic Bucureşti;

»Ioan Gh. Botezatu - director general în Ministerul 

Agriculturii;

»Licsandru Gheorghe - profesor la Institutul 

Agronomic Iaşi; 

»Mihai Ion - profesor la Institutul Politehnic Iaşi.

care a fost profesor al şcolii între 

anii 1915 - 1916;
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ISTORICUL  ŞCOLII

Cu diferite prilejuri au poposit în şcoală: 

» , 

» , 

»  

Calistrat Hogaş

George Topârceanu a locuit în incinta şcolii 

împreună cu  mama  sa  care  era  maistră  ţesătoare; 

- dramaturg contemporan, născut în 

comună şi care a locuit o perioadă de timp în incinta şcolii. 

George Genoiu

VIITORUL   

,,IORDACHE ZOSSIMA”

LICEULUI  TEHNOLOGIC

 Din anul 1995,  ,,Iordache 

Zossima” 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 pregătirii în domeniu  conform  cerinţelor U.E.

Din anul 2010 Liceul Tehnologic ,,Iordache 

Zossima”  implementează în parteneriat cu I.S.J. Ialomiţa, 

S.C. SERVEL Slobozia şi Patronatul Întreprinderilor Mici şi  

Mijlocii  Ialomiţa,  Proiectul  ,, Pregătirea  practică  şi 

consilierea profesională – oportunităţi pentru reuşita în 

carieră,” finanţat prin Fondul Social European – Programul 

Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane. 

Din  2005 se derulează Proiectul de Dezvoltare 

Comunitară realizat de organizaţia  nonguvernamentală 

Word Vision în parteneriat cu Liceul Tehnologic 

„Iordache Zossima” Armăşeşti. Din anul 2007 revista 

şcolară ,,Aripi peste Bărăgan” şi-a început activitatea prin 

Proiectul finanţat de către M.Ed.C.T. cu suma de 17900 lei 

prin Programul de Granduri pentru Educaţie ,,Aripi peste 

Bărăgan - O fereastră spre Universul Rural”.

Între 2012-2013 s-a derulat Proiectul de Mobilitate 

Leonardo da Vinci ,,Competenţe înalte pentru o agricultură 

durabilă” ce a cuprins un grup ţintă de 28 de persoane aflate  

în formare profesională iniţială, elevi ai claselor a XI-a 

calificarea ,,Tehnician veterinar” care s-au deplasat în 

Portugalia,  astfel:

                 - flux I:13.05-28.05.2013, 14 elevi şi un profesor;

                 - flux II:14.10-29.10.2013, 14 elevi şi un profesor.
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Cabinetul de agronomie



†

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 educaţie pe elev, ca principal 

partener, în vederea asigurării şanselor egale de acces la 

educaţie a tuturor tinerilor.

1. Învăţământul liceal – curs de zi -cls a IX-a
Filiera tehnologică

Profil:                   RESURSE NATURALE ŞI    

PROTECŢIA MEDIULUI

Calificarea profesională: 

                               ,,TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ”

                               1 clasă x 28 locuri.

2. Învăţământ profesional de trei ani 

                          – cls.a IX-a
Domeniul  pregătirii de bază  :  

                               „COMERŢ”

Domeniul de pregătire  profesională generală: 

                                „COMERŢ” 

Calificarea profesională:

                                ,,COMERCIANT - VÂNZĂTOR”

                                1 clasă x 28 locuri.

VIZIUNEA ŞCOLII

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 şi 3, concomitent cu adaptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă 

reglementate de Programele Regionale şi Locale de 

Acţiune din Învăţământ.

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. 

                           

MISIUNEA ŞCOLII

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 educaţionale, şcoala 

îşi propune atingerea unor parametri superiori din  

punct de vedere al calităţii şi performanţei,   prin  

DOTĂRI

(  )

Liceul Tehnologic

dotat cu 21 săli de clasă, Centru de Documentare şi 

Informare, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), 11 

cabinete: limba şi literatura română, matematică, 

istorie, 3 informatică (cu 65 calculatoare numai pentru 

procesul educaţional, imprimante, scannere, plotter), 

desen, agronomie, horticultură, patologie veterinară, 

mecanică. 

De asemenea, Liceul Tehnologic ,,Iordache 

Zossima” Armăşeşti mai are în dotare: atelier de 

lăcătuşerie, sală de sport, sală de festivităţi,  bibliotecă, 

fermă didactică, fermă zootehnică, internat şi cantină cu 

o capacitate de 120 locuri. Şcoala deţine o suprafaţă de 

teren arabil de aproximativ 70 ha şi pădure de 

aproximativ 7 ha.

 ,,Iordache Zossima” este 

PERFORMANŢE  2005 - 2010

Faza Naţională

Badea Ştefan,  cls. a XII-a V, Veterinar, -Menţiune 2005; 

Dinu Marina, Călinescu Claudia cls. a XI-a S, 

Menţiune  Concursul Naţional CHIMEXPERT - 2006;

Beşliu Florina, cls.a XII-a, Servicii, - Menţiune 2008;

Nan Anton, cls. a XI-a Anul  de completare, 

Agricultură, - Menţiune 2008; 

Nan Anton, cls. a XII-a , Agricultură, - Premiul I  2009; 

Macovei Ana-Maria, cls. a XII-a, Veterinară, - Premiul 

I  2009;

Nan Anton, cls. a XIII-a, Agricultură, - Premiul I  2010;

Macovei Ana-Maria, cls. a XIII-a, Veterinară, -  

Menţiune  2010.

Cantina 

Centrul de Documentare şi Informare

PLANUL DE ŞCOLARIZARE

2014 – 2015
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