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ARGUMENT 
 

Proiectul este un set de intenții privind orientarea dezvoltării instituționale conform misiunii şi 
a unor scopuri generale de schimbare motivată, a unui sistem de selectare a opțiunilor strategice de 
acțiune care să conducă la rezultatele concrete aşteptate. 
Condiții strategice pentru un proiect „bine făcut“: 
• Adecvarea – să fie potrivit atingerii performanțelor propuse; 
• Realizabilitatea (fezabilitatea) – să aibă caracter realist; 
• Economicitatea – minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea obiectivelor; 
• Simplitatea şi precizia – obiective şi resurse necesare şi suficiente realizării intenţiilor; 
• Sistematizare, lizibilitate, claritate – în concepere şi redactare; 
• Operaționalitate – aplicare uşoară; 
• Unitate şi consistență – fără contradicții conceptuale, principiale sau acționale; 
• Continuitate – fiecare acțiune o pregăteşte pe următoarea; 
• Flexibilitate – adaptabilitatea la situații noi; 
• Încadrarea optimă în timp – precizarea orizontului temporal; 
• Viabilitate şi repetabilitate – proiectul să fie menținut şi aplicat atâta timp cât condițiile de context 
permit. 

Proiectul de dezvoltare instituțională al Liceului Teoretic Emil Racoviţă Vaslui este parte 
integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului naţional. Acest plan a fost elaborat ca suport al 
reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce 
cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi până la management şi are ca ţel crearea 
unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii. 

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu  cercetarea 
şi inovarea, Liceul Teoretic Emil Racoviţă Vaslui, respectiv cadrele didactice şi beneficiarii direcţi ai 
sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei viziuni 
actuale asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale 
îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea 
accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare 
profesională către spaţiul european.  

Exercitarea atribuțiilor care îi revin managerului de unitate școlară implică: 

 Realizarea unei analize realiste și complete 

 Identificarea obiectivelor prioritare, a unor măsuri de ameliorare a aspectelor negative din 
activitatea desfășurată 

 Stabilirea programelor de îmbunătățire și a punctelor slabe identificate în urma diagnozei 
mediului intern, precum și coordonarea și monitorizarea acestor programe 

 Identificarea nevoilor și elaborarea unei strategii de formare continuă pentru personalul didactic 
și organizarea unor activități în vederea formării/perfecționării cadrelor didactice debutante 

 Promovarea și realizarea în comunitate a unei imagini pozitive a școlii ca funizor real  și competitiv 
de servicii educaționale 
Proiectul de dezvoltare instituțională este necesar pentru a ne cunoaşte ţintele, scopurile, 

resursele şi a stabili modalităţile de îndeplinire a acestora, pentru ca activitatea  noastră să se 
desfăşoare ordonat, în echipă în vederea ridicării standardelor şcolii şi să ducem la îndeplinire 
misiunea propusă. Planul mai este necesar şi pentru ca partenerii comunitari şi instituţiile şcolare cu 
care colaborăm să cunoască ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul acestei şcoli. 

Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, proiectul focalizează 
atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândire de abilităţi, atitudini şi competenţe): 

- asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: curriculum; resurse 
material – financiare; resurse umane; relaţii sistemice şi comunitare 

- asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe 
termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi gestionate 
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- favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii 
- asigură dezvoltarea personală şi profesională 
- consolidează parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare 
- stimulează dezvoltarea ethosului şcolar 

Proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii are caracter anticipativ şi valoare strategică: 
Proiectul şcolii are o determinare multiplă: pe de o parte ţintele strategice ale dezvoltării, pe 

de altă parte, situaţia, condiţiile şi resursele concrete ale şcolii şi ale comunităţii pe care aceasta o 
serveşte. Proiectul școlii, ca traiect al dezvoltării instituționale, are o valoare strategică. El este 
conceput pe o perioadă de 4 ani şi, chiar dacă suferă modificări pe parcurs, oferă un orizont şi direcţii 
clare pentru activitatea din şcoala respectivă, inclusiv priorităţi în alocarea resurselor. 
Proiectul şcolii are un caracter situaţional: 

- este elaborat având în vedere mediul şi condiţiile concrete în care funcţionează şcoala  şi 
tendinţele de evoluţie ale acestora. 

- ţine cont că ameninţări evidente - cum ar fi lipsa de pregătire a managerilor sau formarea 
deficitară a profesorilor - pot deveni oportunităţi pentru dezvoltare prin conştientizarea lor ca 
nevoi interne şi ca surse de elaborare a indicatorilor: „ ştiu că nu ştiu - deci trebuie să învăţ”. 

Proiectul şcolii are două componente strâns articulate: 
1. Componenta strategică, "perenă" – viziunea, misiunea, ţintele şi opţiunile strategice propuse 
2. Componenta operaţională - programele, activităţile şi acţiunile concrete prin care se ating ţintele 
strategice şi se realizează misiunea. 

Ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcţionale: 
– curriculumul 
– resursele materiale şi financiare 
– resursele umane 
– relaţiile sistemice şi comunitare 

Indiferent de opţiunea sau de opţiunile strategice, beneficiarul ultim al ofertei educaţionale 
este elevul. 
Proiectul şcolii a fost elaborat de la general la particular: 
• Am definit misiunea şcolii şi, pe baza ei, am stabilit ţintele strategice pentru dezvoltarea şcolară 
• Am construit opţiunile strategice şi, pe baza acestora, am stabilit programele şi acţiunile concrete 
(pe domenii) 
Proiectul şcolii este negociat în toate fazele elaborării sale: 

Proiectul instituţional de dezvoltare al şcolii nu este şi nu poate fi rolul gândirii unui singur 
individ, fie el oricât de inteligent sau experimentat. El este expresia unei analize, a unei gândiri şi 
decizii colective, a unei comunităţi de finalităţi şi interese precum şi a dorinţei comune de schimbare 
şi cooperare. El este expresia unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare.  

Dacă este să ne situăm într-o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar 
vasluian, școala noastră ocupă unul din locurile fruntaşe, bucurându-se de prestigiu şi notorietate în 
spaţiul plin de nobleţe al oamenilor şcolii, de mândria şi recunoştinţa celor care au absolvit aici, de 
aprecierea şi respectul societăţii civile. Credem în valorile profesionale formate şi afirmate în această 
şcoală, în capacitatea şi competenţele corpului profesoral de aici de a obţine şi menţine la standarde 
ridicate performanţele elevilor. Primul dintre motivele care ne susţin această certitudine este dorinţa 
foarte multor elevi din ciclul gimnazial de studia la această şcoală, iar al doilea este dat de rezultatele 
obţinute la olimpiadele şcolare, concursurile şi competiţiile locale, regionale şi naţionale, de la care 
elevii s-au întors cu premii, distincţii şi medalii. Suntem încredinţaţi că elevii şi corpul profesoral de 
aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului românesc, catalizându-şi acţiunile pe 
direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi menţinerii notorietăţii de care se bucură 
această instituţie şcolară din Vaslui.  

Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI) este documentul şi instrumentul de lucru necesar 
pentru a avea o perspectivă reală asupra şcolii din punctul de vedere al imaginii acesteia dar şi al 
activităţilor. Proiectul de dezvoltare instituţională precizează pe termen lung activitatea viitoare, pe 
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baza unor repere clare, necesare și suficiente pentru stabilirea unor obiective care să depăşească 
durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.  

Efectele PDI pot fi grupate pe următoarele domenii: 
Asigurarea progresului – evoluția și înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria Cine suntem? 
Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori ne susţin? Cine sunt 
beneficiarii schimbărilor? 
Concentrarea asupra finalităţilor educaţiei - dobândire de abilități, atitudini, cunoştinţe, aptitudini, 
credinţe şi valori. 
Funcţionalitatea managementului - curriculum, resurse materiale/financiare, resurse umane, relaţii 
cu comunitatea, managementul calităţii. 
Strategia pe termen lung a şcolii – transpunerea acesteia într-o listă de obiective pe termen scurt, ce 
pot fi uşor înţelese şi monitorizate. 
Dezvoltarea personală şi profesională – potenţează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele 
proprii şi implicit contribuie la evoluţia organizaţiei. 
Parteneriate – legătura permanentă cu interiorul şi exteriorul unităţii şcolare face ca familia, 
comunitatea şi alte instituţii să fie implicate intrinsec în educaţie. 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2021-2025 al Liceului Teoretic Emil 
Racoviţă Vaslui, a fost realizat pornind de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern 
în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Analiza mediului extern, a condiţiilor economico-sociale şi culturale, evidenţiază anumite 
aspecte relevante menţionate în documentele de politică locală sau în documentele de politici 
educaţionale şi evidenţiază cadrul legislativ actual din domeniul educaţiei formale  din România. 

Analiza mediului intern valorifică punctele tari şi slabe identificate și descrise în vechiul 
proiect de dezvoltare instituțională, anumite informații existente pe site-ul școlii, date statistice 
găsite pe site-uri (minister, IȘJ Vaslui CJ Vaslui, MEN/ Evaluare Națională etc.). 

Prezentul document de politică educaţională a şcolii, prin direcţiile de acţiune, prin  obiectivele 
şi acţiunile propuse urmăreşte eliminarea/diminuarea punctelor slabe identificate şi a riscurilor / 
ameninţărilor determinate de mediul extern şi evidenţiază „zonele” în care organizaţia poate acţiona, 
utilizând resursele strategice pe care le deţine, pentru a valorifica oportunităţile oferite de mediul 
extern în scopul creşterii calităţii serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor 
şcolii, pentru îmbunătăţirea imaginii instituţiei în cadrul comunităţii locale şi educaţionale. Proiectul 
este fezabil, deoarece şcoala dispune de anumite resurse strategice: politici educaționale la nivel 
județean și local, resurse financiare, resurse informaţionale şi resurse umane cu disponibilitate 
pentru a acţiona în vederea îmbunătăţirii activităţii şcolii. Proiectul este necesar, deoarece el este cel 
mai important reper de acţiune al şcolii, oferind, totodată, atât membrilor organizaţiei şi 
beneficiarilor noştri, cât şi potenţialilor parteneri o imagine complexă şi corectă a politicii şcolii.  
Proiectul poate fi „garanţia” şcolii, elementul de credibilitate în relaţiile interinstituţionale. Proiectul 
oferă oportunităţi atât pentru instituţia/organizaţia noastră, cât şi pentru beneficiarii serviciilor 
educaţionale oferite de şcoală sau pentru diferiţi parteneri instituţionali, deoarece, prin toate 
acţiunile propuse se urmăreşte creşterea calităţii activităţii şcolare, implicit, îmbunătăţirea 
performanţelor de învăţare ale elevilor noştri şi, ulterior, asigurarea continuării studiilor de către 
absolvenții școlii.  

PDI-ul Liceului Teoretic Emil Racoviţă Vaslui porneşte de la premisa că societatea actuală este 
supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se 
poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din unitatea de 
învăţământ atât pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de 
dezvoltare instituțională. Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de elevi, 
pentru care abordarea clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. Dorinţa de a studia se încadrează 
pe alte coordonate, în afara constrângerii şi prescrierii, coordonate bazate pe convingeri proprii şi 
motivaţii puternice, dictate de interesele legate de propria formare şi devenire.  
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Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv–educativ, în 
concordanţă cu cerinţele privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea 
identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong 
learning). 

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi 
susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi 
cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context şcoala noastră urmăreşte să educe elevul 
nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un 
învăţământ cu un standard înalt de calitate. Potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, 
şcoala poate să-şi conceapă politici proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor.  
În acest fel se conferă acesteia rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi 
consultarea tuturor factorilor sociali interesaţi.  

Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: la nivelul şcolii (democratizarea vieţii 
şcolii; inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea 
procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor de realizarea a acestuia), la nivelul consiliului local 
(implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de către 
autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea 
comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate), la 
nivelul societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; integrarea socială prin 
diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea valorilor autentice şi a 
tradiţiilor specifice). Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile 
şi cererile comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de 
condiţiile concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea 
asumată a şcolii. Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria 
personalitate, îşi construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii 
definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea 
profesională şi morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o 
direcţionare şi structurare permanentă a învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile 
şi tradiţia învăţământului românesc şi în concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan naţional şi 
realizările învăţământului pe plan internaţional. 

Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate în Legea Educației 
Naționale: formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de 
cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru: 
a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform  intereselor 
și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții; 
b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; 
c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile; 
d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și 
universală și pe stimularea dialogului intercultural; 
e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului; 
f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului 
pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural, asigurând concentrarea tuturor 
domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații 
sistemice și comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

În concluzie, putem afirma că acest proiect poate deveni un document strategic privind 
dezvoltarea durabilă şi integrată, pe termen mediu, a instituţiei noastre, după o consultare complexă 
a personalului şcolii, a elevilor şi părinţilor acestora, a potenţialilor parteneri din comunitatea locală 
sau educaţională. 
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I. PREZENTAREA LICEULUI 
 
I.1. ISTORICUL ŞCOLII 

 
Anul 1977 a însemnat actul de naştere al Liceului de chimie industrială nr. 4 Vaslui – aşa cum 

s-a impus în conştiinţa vasluienilor actualul Liceu Teoretic Emil Racoviţă, în urma încheierii unui 
protocol între Consiliul Popular al Judeţului Vaslui şi Ministerul Industriei Chimice. Liceul de chimie 
industrială nr. 4 Vaslui s-a înfiinţat ca o necesitate în plan local, pentru pregătirea forţei de muncă 
calificate în domeniul chimiei industriale, în primul rând pentru Combinatul de Fire Sintetice Vaslui, 
dar şi pentru alte întreprinderi cu profil chimic din ţară (Vâscoza Lupeni, Combinatul chimic Brăila, 
Danubiana Bucureşti etc.) 

La preluare, clădirea dispunea de 20 săli de clasă, 2 laboratoare de fizică, 2 laboratoare de 
chimie, 1 cabinet de biologie, 1 cabinet desen tehnic, 1 atelier şcoală şi sală de sport. Baza materială, 
ca la orice început, era precară, dotarea urmând să fie realizată de Ministerul Industriei Chimice şi de 
CFS Vaslui. Până la completarea bazei materiale liceul a funcţionat numai cu treapta I-a de liceu şi cu 
şcoală profesională.  

Director a fost numită doamna profesor Ana Angheluţă, care, cu multă energie şi 
profesionalism a reuşit să mobilizeze un colectiv didactic în plin proces de omogenizare şi să-l 
motiveze pentru desfăşurarea activităţii de formare, instruire şi educare a tinerilor la cote dintre cele 
mai înalte. Primul colectiv didactic (1 septembrie 1977) a fost format din 29 cadre didactice: 24 
profesori, 2 ingineri şi 3 maiştri instructori. Primul plan de şcolarizare cuprindea 7 clase a IX-a cu profil 
chimie industrială şi 4 clase a IX-a cu profil mecanic, dar şi 2 clase a X-a, preluate de la alte şcoli.  
Alături de cei 498 elevi ai liceului, în acelaşi local a funcţionat temporar şi Şcoala generală nr. 6, cu 
clasele V - VIII, ceea ce impunea organizarea cursurilor în două schimburi. Anul şcolar următor este 
foarte important în formarea şi consolidarea colectivului didactic, devenind titulari prin concurs 7 
profesori. Colectivul didactic a fost întărit cu maiştri instructori şi ingineri pentru predarea 
disciplinelor de specialitate, detaşaţi de la CFS Vaslui. S-a început urgent dotarea laboratoarelor 
(fizică, chimie, biologie) cu aparatura şi materialele didactice necesare, constituirea fondului de carte 
pentru bibliotecă, crearea unei baze didactice pentru practica în producţie a elevilor. Planurile de 
şcolarizare au crescut an de an, liceul funcţionând cu 30 până la 36 de clase, distribuite pe mai multe 
paliere de studiu: cursuri de zi şi seral, şcoală profesională, şcoală de maiştri şi pe mai multe profile 
profesionale: chimie industrială, mecanic, electrotehnic. După anul 1990, când liceul şi-a schimbat 
profilul din industrial în teoretic, numărul de clase s-a păstrat relativ acelaşi, dar s-au schimbat 
profilurile (uman şi real) şi specializările.  

În acest liceu au fost formaţi, instruiţi, educaţi şi integraţi în societate mii de tineri, care au 
făcut cinste dascălilor lor. În condiţiile dure ale examenelor de admitere în învăţământul superior de 
până în 1990, erau admişi anual la diverse facultăţi din ţară aproximativ 35-40 de absolvenţi, ceea ce 
făcea ca Liceul de chimie să se afle, într-un top neoficial, pe locul II la nivel de Vaslui. Ca urmare a 
străduinţei cadrelor didactice şi a pregătirii cu seriozitate a unor elevi, s-au obţinut rezultate bune şi 
foarte bune la multe olimpiade şcolare, concursuri pe meserii, sesiuni de referate şi comunicări, 
simpozioane naţionale sau judeţene.  

După 1990 liceul intră în etapa a II-a a existenţei sale prin transformarea în liceu teoretic, care 
a permis să se menţină standardele superioare de pregătire şi situarea la aceleaşi cote înalte în topul 
local al instituţiilor de învăţământ. Profilurile şi specializările s-au schimbat substanţial, a dispărut 
pregătirea tehnologică, deci şi cadrele tehnice (ingineri, maiştri instructori etc.) accentul punându-se 
acum pe formarea unei culturi generale solide, care să permită absolvenţilor liceului nostru 
accederea cu succes spre învăţământul superior. Schimbarea statutului în liceu teoretic a însemnat 
diferenţierea în profil real şi uman, cu clase de matematică – informatică şi ştiinţe ale naturii, filologie 
şi ştiinţe sociale. Colectivul didactic a suferit schimbări de generaţie, dar infuzia de cadre didactice 
tinere a avut urmări dintre cele mai fericite, în sensul că liceul beneficiază în prezent de un corp 
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profesoral foarte bine pregătit profesional, dornic de afirmare, care va continua tradiţia şi va impune 
liceul Emil Racoviţă în fruntea ierarhiei şcolilor din municipiu.  

O dovadă incontestabilă a valorii cadrelor didactice din liceu este faptul că acest colectiv a  fost 
de-a lungul timpului o adevărată pepinieră pentru promovarea inspectorilor şcolari din cadrul IŞJ 
Vaslui - inspectori generali, inspectori generali adjuncţi, mulţi inspectori şcolari de specialitate.  

Nu e mai puțin important că în fiecare an mulţi dintre elevii liceului au obținut certificate 
lingvistice Cambridge, DELF şi DELE, certificate de competenţe digitale ECDL, iar nu puţini dintre 
absolvenți își continuă studiile la universități de prestigiu de peste hotare. Conturul, personalitatea, 
istoria și locul unității în cadrul învățământului vasluian pot fi creionate și trasate pornind de la 
specializările și profilurile promovate. În ultimii ani liceul a devenit foarte atractiv pentru tinerii care 
doresc să urmeze o carieră în domeniul IT, datorită rezultatelor de excepţie obţinute la concursurile şi 
olimpiadele de informatică.  

De la începutul existenţei sale, liceul a funcţionat ca o structură în care echipa de conducere, 
elevii, profesorii și părinții, prin acţiunile şi activităţile lor au construit un mediu specific, bazat pe 
responsabilitate, disciplină, exigenţă, corectitudine şi performanţă ridicată reprezentând principiile 
fundamentale, valorile şi normele de bază ale şcolii. 
 
I.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
1. Denumirea școlii: LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ VASLUI 
2. Adresa: Str. Huşului, Nr. 6 
3. Tipul școlii: liceu, cursuri de zi 
4. Telefon: 0235-318636, 0335-410992 
5. Fax: 0235-318636 
6. Email/web: racovitavs@yahoo.com , www.lervs.ro  
7. Limba de predare: limba română 

Are tradiţie de școală cu specializările matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii (profil real) 
precum și ştiinţe sociale şi filologie (profil uman). Ca răspuns la solicitarea comunităţii locale, una 
dintre clasele de ştiinţele naturii are în planul de şcolarizare studiul intensiv al limbii germane. La 
profilul uman se studiază în program intensiv limbile engleză, franceză şi spaniolă. De asemenea, 
clasele de la specializarea matematică-informatică funcţionează cu studiul intensiv al informaticii. 

Existența și activitatea liceului se bazează pe un set clar de valori având ca element central 
respectul pentru sine şi pentru ceilalţi. La finele perioadei liceale elevii devin independenţi, bine 
informaţi, atenţi şi încrezători. Scopul este ca fiecare dintre ei să dezvolte un simţ realist și obiectiv al 
propriilor realizări în toate domeniile, având ca suport esențial ceea ce au deprins și acumulat prin și 
în timpul activităţilor academice și a celor extra-curriculare. 
 
I.3. REPERE GEOGRAFICE 

 
Liceul Teoretic Emil Racoviţă Vaslui este situat într-un cartier central al orașului, între cele 

două artere rutiere principale care străbat oraşul de la sud la nord, la distanţă relativ mică de zonele 
şi instituţiile de interes comunitar. În imediata vecinătate se află sediul Direcţiei Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Vaslui. În apropiere se află Școala Gimnazială „Constantin Motaş” şi Școala Gimnazială 
„Ştefan cel Mare” și 2 grădinițe: Grădinița nr. 11 (structură a Şcolii Gimnaziale „Constantin Motaş”) şi 
Grădinița cu program normal nr. 12.  

Populaţia şcolară a liceului provine de la școlile gimnaziale din Vaslui și din zona rurală 
metropolitană. Există o anume fluctuaţie, în sens pozitiv, în ce priveşte numărul de elevi, 
(plecaţi/veniţi), motiv pentru care putem concluziona că numărul elevilor care studiază la Liceul 
Teoretic Emil Racoviţă Vaslui se menţine ridicat. Merită amintit că solicitările de transfer la liceul 
nostru sunt în fiecare semestru foarte numeroase dar nu pot fi aprobate din lipsa locurilor 
disponibile, clasele de elevi, la toate nivelurile de studii, funcţionând cu număr maxim de elevi 
înscrişi.  

mailto:racovitavs@yahoo.com
http://www.lervs.ro/
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I.4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

Atunci când un grup de oameni trăiesc şi muncesc împreună pentru o perioadă mai lungă de 
timp, ei împărtăşesc o serie de valori şi opinii despre viaţa organizaţiei, despre ceea ce este bine şi 
adecvat pentru progresul şi succesul organizaţiei. Ei contribuie la dezvoltarea unor modele de gândire 
şi respectiv la stabilirea unor modele comportamentale în concordanţă cu experienţa acumulată în 
cadrul organizaţiei, cu interesele şi obiectivele strategice ale organizaţiei. Toate aceste modele de 
gândire şi de comportament, precum şi valorificarea tradiţiei organizaţiei formează cultura 
organizaţională (Hill şi Jones, 1998; Nicolescu şi Verboncu, 1999). 

O organizaţie, pentru a obţine rezultate prestigioase, trebuie să-şi construiască o cultură 
organizaţională bazată pe conceptul de excelenţă şi pe un model de gândire strategică. Dominaţia şi 
coerenţa culturii organizaţionale s-au dovedit a fi o calitate esenţială a companiilor perfecte. Mai 
mult decât atât, cu cât această cultură este mai puternică şi mai orientată spre piaţă, cu atât mai 
puţin este nevoie de manuale de politici şi strategii, de structuri organizatorice sau de proceduri şi 
reguli detaliate pe activităţi şi locuri de muncă. În aceste entităţi oamenii găsesc în majoritatea 
situaţiilor soluţiile care sunt de aşteptat, deoarece căile de rezolvare a situaţiilor sunt clare.  

Formularea valorilor organizaţiei noastre porneşte de la preambulul Convenţiei ONU cu privire 
la drepturile copilului potrivit căruia copilul „trebuie să crească într-un mediu familial, într-o 
atmosferă de fericire, dragoste şi înţelegere” pentru a-şi dezvolta complet şi armonios 
personalitatea”.  

Valorile (Hofstede, G., Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Editura 
Economică, 1996) sunt tendinţe cuprinzătoare, sentimente care au o parte pozitivă şi una negativă, 
fiind printre primele învăţate de copii în mod inconştient, dar implicit. Putem afirma fără teama de a 
greşi că valorile sunt cele mai importante elemente ale organizaţiei, sunt standarde personale, adânc 
fixate în gândirea membrilor organizaţiei, care influenţează aproape toate aspectele vieţii lor, inclusiv 
judecăţi morale, reacţiile faţă de alţii şi angajamentul asumat faţă de scopurile personale şi ale 
organizaţiei. Acestea sunt considerate „piatra de temelie” a culturii organizaţionale.  

Valorile sunt “esenţa culturii”, esenţa filosofiei organizaţiei despre succes, elementul central 
care dă sensul unei direcţii comune şi indică membrilor sistemului cum trebuie să lucreze împreună. 
Managementul învaţă să formuleze şi să modifice valorile organizaţionale pe baza identificării 
valorilor angajaţilor mai mult decât pe baza aşteptării ca angajaţii să adopte valorile organizaţiei. 
Dacă valorile organizaţiei sunt congruente cu valorile individuale colective = aliniere culturală = cheia 
succesului.  

O cultură puternică, cu lideri puternici, care au capacitatea de a comunica valorile esenţiale în 
întreaga organizaţie prin intermediul unor viziuni şi misiuni bine articulate, determină performanţele 
pe termen lung. Valorile joacă rolul unui sistem informal de control, care este mai puternic decât 
orice alt sistem de control deoarece furnizează scop şi semnificaţie pentru tot ceea ce trebuie să fie 
realizat în vederea obţinerii de rezultate performante.  

Cultura organizaţională reprezintă codul genetic al unei organizaţii, regulamentul ei în parte 
scris şi în parte nescris, dar obligatoriu. De aici, decurge şi importanţa culturii organizaţionale în 
implementarea managementului strategic. Ea joacă un rol foarte important în conştientizarea 
necesităţii de schimbare prin implementarea politicilor şi strategiilor elaborate. Cultura 
organizaţională este conservatoare prin natura sa şi deci se va opune la orice inovaţie sau tendinţă de 
schimbare majoră pe care managementul vrea să o facă (Burnes, 1996). De aceea ea se numeşte 
cultură organizaţională inertă. Există şi alternativa de a crea o cultură organizaţională dinamică, dar o 
astfel de strategie se implementează foarte greu. Atunci când se reuşeşte, cultura organizaţională 
dinamică contribuie în mod fundamental la succesul strategic al instituţiei. Avantajul unei astfel de 
culturi constă în promovarea modelelor de gândire dinamice şi creatoare, modele care încurajează 
schimbarea şi nu o frânează (Brătianu, 2000). Este cazul instituţiilor care pun accentul pe inovare şi 
pe adaptarea continuă la mediul lor extern. 



 

10 

Pentru o şcoală, cultura organizaţională constituie o a doua natură. O natură spirituală 
concretizată prin tradiţie, ritualuri, legende şi valori comportamentale care dau personalitate 
instituţiei şi, în acelaşi timp, dau farmec vieţii de licean. Totodată, această cultură organizaţională se 
condensează şi se reflectă în societate, prin ceea ce numim în mod frecvent faima liceului. Această 
faimă contează imens pentru modul în care sunt apreciaţi cei care au reuşit să studieze şi să obţină 
diplomele acestor unităţi de învăţământ. 

Considerăm că trăsăturile dominante în şcoala noastră sunt cooperarea, munca în echipă, 
respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare.  
Climatul organizaţiei şcolare vrem să fie deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism, relaţiile 
dintre cadrele didactice să fie deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Cadrele didactice, 
întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în  valoare CREATIVITATEA şi 
în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice 
propuse, adaptate domeniului lor de pregătire.  

Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în 
capacitățile lor creative și de autocontrol. Pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor 
primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective 
de muncă aplicabile, a fost elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme privind activitatea 
elevilor, a cadrelor didactice şi personalului nedidactic, respectiv, prevederi referitoare la condiţiile 
de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi 
vizitatori. Faptul că liceul nostru nu s-a confruntat cu situaţii de abateri disciplinare nici în rândul 
personalului didactic/nedidactic şi nici în rândul elevilor denotă existenţa unei culturi organizaţionale 
puternice pe care ne propunem să o consolidăm în perioada care urmează. 
 
I.5. PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENŢILOR 

Programele intensive de studiere a limbilor străine, de circulație internațională şi a informaticii 
la Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă” oferă posibilitatea absolvenţilor de a obţine la sfârşitul clasei a XII-a 
atestate de competenţe lingvistice, respectiv de competenţe profesionale recunoscute ca documente 
de pregătire profesională. 

Prin orele din trunchiul comun, extinderile şi opţionalele la decizia şcolii oferite, elevii 
dobândesc cunoştinţe şi competenţe suplimentare care le facilitează admiterea la facultăţi de 
prestigiu, cu predilecţie medicină, filologie, ştiinţe economice, Academia de Poliţie, Academia 
Militară, ş.a. Mai exact, absolvenţii noștri dobândesc cunoştinţe academice solide, ceea ce le permite 
să promoveze examenele de admitere ale oricărei facultăţi pe care o aleg, din ţară şi străinătate.  

Un absolvent se poate angaja, temporar, în industria ospitalităţii dacă vrea să-şi continue 
studiile, iar dacă nu doreşte acest lucru, se poate angaja în industrie sau retail. Se observă în ultimii 
ani printre elevii liceului o preluare a modelului american, adică angajarea în timpul vacanţelor de 
vară. Această experienţă e foarte valoroasă, pentru că învaţă să se obişnuiască cu rutina unui job, cu 
un program de lucru, pun în practică abilităţile de relaţionare, de organizare şi de planificare 
dobândite la şcoală, competenţe care sunt transferabile şi la alte locuri de muncă şi care potenţează 
cunoştinţele pe care le vor obţine în facultate, ulterior. 

În afară de bagajul de cunoştinţe dobândite pe parcursul anilor de şcoală prin orele de curs, 
absolvenţii părăsesc şcoala cu o perspectivă mai largă asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean 
european. Pe parcursul anilor de studii, elevii dezvoltă o serie de aptitudini social-culturale şi 
competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le înlesnește integrarea în societatea modernă, 
europeană. În comparaţie cu absolvenţii altor licee, ei demonstrează cu prisosinţă nivelul înalt de 
pregătire pe care l-au primit în cei patru ani de studii liceale, îşi dezvoltă latura creativă a 
personalităţii şi dovedesc însuşirea unor abilităţi de lideri, devenind flexibili,  independenţi şi cu o mai 
mare disponibilitate către schimbările din jurul lor.  
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II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
II.1. CONTEXTUL POLITIC ACTUAL 

Forma de guvernământ a statului român este republică semiprezidențială. Statul este 
organizat potrivit principiului separației și echilibrului puterilor — legislativă, executivă și 
judecătorească — în cadrul unei democrații constituționale. Președintele este ales prin vot universal, 
egal, direct, secret și liber exprimat. În urma amendamentelor din 2003, mandatul de președinte a 
fost prelungit de la 4 la 5 ani. Președintele numește primul-ministru, care la rândul său numește 
Guvernul. Constituția României se bazează pe modelul Constituției celei de a cincea Republici 
Franceze și a fost ratificată prin referendum național la data de 8 decembrie 1991. În anul 2003 a 
avut loc un plebiscit prin care Constituției i-au fost aduse 79 de amendamente, devenind astfel 
conformă cu legislația Uniunii Europene. Conform Constituției, România este un stat național, 
suveran și independent, unitar și indivizibil.  

Domeniul educaţiei şi formării profesionale este administrat la nivel naţional de Ministerul 
Educaţiei. În exercitarea atribuţiilor sale specifice, Ministerul Educaţiei cooperează la nivel central cu 
alte ministere şi structuri instituţionale subordonate Guvernului. 

Principiile de bază privind învăţământul în România sunt stabilite de Constituţie, Capitolului II 
„Drepturile şi libertăţile fundamentale”, Articolul 32 „Dreptul la învăţătură”. 

Legea învăţământului reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de 
învăţământ. Învăţământul în România este o prioritate naţională şi vizează dezvoltarea liberă, 
integrală şi armonioasă a individualităţii umane şi formarea personalităţii autonome şi creative 
(„idealul educaţional”). Toţi cetăţenii României au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi 
formele de Învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de gen, rasă, naţionalitate, 
apartenenţă politică sau religioasă. Statul promovează principiile învăţământului democratic şi 
garantează dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în beneficiul 
individului şi al întregii societăţi. Statul promovează, de asemenea, principiile educaţiei permanente. 

Politica educaţională propusă de unitatea de învățământ preuniversitar – liceu teoretic – este 
în concordanță cu politica educaţională naţională, dar şi cu reforma învăţământului din România. 
Învățământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor-cheie şi pe formarea 
competenţelor specifice în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare.  

Politica educaţională la  nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al 
inspectoratelor şcolare, în  vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, se realizează pe baza următoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul 
economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic şi criteriul relevanţei.  

În cadrul criteriului legislativ se urmăreşte: 
1. respectarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;  
2. corelarea la nivelul unităţii de învăţământ a numărului de posturi cu numărul de elevi şi 

încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev;  
3. respectarea standardelor naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele 

umane calificate necesare desfăşurării unui proces educaţional eficient şi eficace; 
4. respectarea prevederilor documentelor care stau la baza elaborării proiectului planului de 

şcolarizare, respectiv Planul de dezvoltare instituţională (PDI). 
În cadrul criteriului economic se analizează, în raport cu prevederile art. 63 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:  
1. situaţia claselor paralele care se estimează că la sfârşitul anului şcolar au efective sub limita 

minimă, stabilită prin lege şi a căror comasare se impune; 
2. situaţia claselor ca efective prevăzute în Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
În cadrul criteriului demografic se ţine seama de:  
1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică privind evoluţia 

demografică a populaţiei de vârstă cuprinsă în intervalul 0-18 ani, a densităţii acesteia, a 
componenţei etnice;  
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2. analiza fenomenului de migrare internă şi externă a populaţiei de vârstă şcolară mare. 
Referitor la criteriul  geografic se urmăreşte:  
1. promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educaţie al tuturor elevilor, care să 

permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban şi rural;  
2. dezvoltarea specializărilor care pot pune în valoare tradiţia locală şi potenţialul de 

dezvoltare socioeconomică, corelate cu posibilităţile de inserţie socioprofesională.  
În cadrul criteriului relevanţei - conform căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare 

socioeconomică - se urmăreşte: 
1. investigarea necesarului de specializări pentru şcolarizare în învăţământul liceal, filiera 

teoretică, care să ofere acces pe piaţa muncii sau în învăţământul  superior; 
2. analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici şi proiectarea ofertei de formare 

astfel încât să ajute elevul în alegerea viitoarei cariere în funcție de afinități. 
Prin Memorandumul privind implementarea Proiectului „România Educată” și aprobarea 

priorităților în reforma sistemului național de educație, Guvernul României își asumă obiectivele și 
țintele strategice în domeniul educației stabilite prin Proiectul ,,România Educată”, ceea ce va 
determina accelerarea procesului de reformă a educației românești și va crea premisele asigurării 
stabilității și credibilității sistemului educațional. 

Pentru implementarea Proiectului „România Educată”, în cadrul căruia sunt clar identificate 
domeniile prioritare, țintele, obiectivele și direcțiile de acțiune, este necesar să se elaboreze un 
pachet legislativ, astfel încât documentele de politici publice, rapoartele tematice și acțiunile 
asociate, rezultate din procesul de dezbatere și consultare aferente Proiectului „România Educată”, 
să fundamenteze legiferarea unui nou model de guvernanță în educație, capabile să răspundă 
nevoilor educaționale și economice ale unei lumi moderne, globale, competitive, puternic 
tehnologizate și digitalizate. 

 
II.2. CONTEXTUL LEGISLATIV 

În ceea ce privește contextul juridic-legislativ, învățământul preuniversitar se orientează după 
normele şi regulile impuse de legislaţia în vigoare. Aplicând prevederile Constituţiei, Legea Educației 
Naționale prevede: 
 Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. Acesta se desfăşoară, în condiţiile 

legii, şi în limbile minorităţilor naţionale, precum şi în limbi de circulaţie internaţională; 
 În fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi de învăţământ sau formaţiuni de studiu 

cu limba de predare română şi, după caz, cu predarea în limbile minorităţilor naţionale, ori se 
asigura şcolarizarea în limba maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil; 

 Învăţarea în şcoală a limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatorie pentru toţi cetăţenii 
români, indiferent de naţionalitate. Planurile de învăţământ trebuie să cuprindă numărul necesar 
de ore şi, totodată, se vor asigura condiţiile care să permită însuşirea limbii oficiale de stat; 

 Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba 
maternă la toate nivelurile şi formele de învăţământ, precum şi la tipurile de învăţământ pentru 
care există o cerere suficientă, în condiţiile legii. 

Cadrul legal general pentru organizarea, administrarea şi funcţionarea educaţiei în România 
este stabilit prin Constituţie, Legea Educației Naționale (Legea 1/2011) - lege organică - legi ordinare 
şi ordonanţe de Guvern. Procedurile şi regulamentele specifice sunt stabilite prin Hotărâri ale 
Guvernului şi Ordine ale Ministerului Educaţiei Naționale.  

Legislaţia aplicabilă învăţământului preuniversitar cuprinde, sintetic, următoarele repere:  

 Legea Educaţiei Naţionale 

 Legea calității educației 

 Standarde și proceduri de evaluare externă pentru învățământul preuniversitar 

 Evaluarea personalului didactic 

 Inspecția școlară 

 Rapoarte privind Starea sistemului de învățământ 
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Instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat sunt subordonate Ministerului Educaţiei 
prin inspectoratele şcolare judeţene. Acestea asigură respectarea legislaţiei şi evaluarea sistemului şi 
procesului educaţional, precum şi implementarea la nivelul judeţului a politicilor educaţionale 
stabilite la nivel central.  

Ministerul Educaţiei proiectează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu 
consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale 
părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, 
particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din 
învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, 
autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale 
finanţatoare care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale. 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului 
român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, 
funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi 
confesional. În România, principiile educaţiei permanente au fost incluse ca priorităţi în cadrul 
documentelor de politici în domeniul educaţiei, formării continue şi ocupării forţei de muncă. 
Menţionăm în acest sens, Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii şi Legea 
Educaţiei Naţionale (legea nr. 1/2011).  

S-au realizat o serie de progrese în identificarea priorităţilor strategice şi a unor direcţii de 
acţiune în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, cum ar fi recunoaşterea şi validarea învăţării non-
formale şi informale şi orientarea educaţiei şi formării către dezvoltarea competenţelor transversale 
la orice vârstă. Evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în contexte informale şi nonformale 
de învăţare se realizează prin intermediul Centrelor de Evaluare şi Certificare a Competenţelor 
Profesionale autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări.  

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale acţionează în calitate de Centru Naţional Europass şi Youthpass, gestionând procesul de 
completare şi eliberare a documentelor menţionate împreună cu organizaţiile emitente.  

Ministerul Educaţiei, prin implementarea programelor Phare Acces la Educaţie derulează 
procesul de evaluare a competenţelor tinerilor care doresc să beneficieze de programe de tip A doua 
şansa.  

Strategia Naţională de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 2015-2020  a fost adoptată în iunie 
2015. Obiectivele Strategiei Naţionale de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 2015-2020 au fost de a 
creşte participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi de a îmbunătăţi relevanţa sistemelor de 
învăţământ şi formare profesională pentru piaţa muncii. 

Statutul personalului didactic (Legea 1/2011) stabileşte pentru fiecare funcţie didactică şi 
didactică auxiliară cerinţele privind formarea iniţială, sub forma condiţiilor de ocupare a funcţi ilor 
respective. Aceste condiţii se referă la studiile şi formarea profesională care trebuie urmate de 
persoanele care doresc să ocupe o funcţie didactică sau didactică auxiliară. Numai persoanele care 
satisfac aceste condiţii sunt considerate calificate pentru funcţiile respective. În condiţii speciale, 
funcţiile didactice în învăţământul preuniversitar pot fi ocupate pentru perioade limitate de timp cu 
personal necalificat. În majoritatea cazurilor această situaţie se constituie ca o amânare a calificării şi 
se aplică numai în situaţiile şi în locurile în care există o lipsă de cadre didactice calificate (de exemplu 
pentru anumite discipline - cum sunt informatica sau limbile moderne, sau în anumite localităţi etc.). 
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt stabilite în Statutul 
personalului didactic (Legea 1/2011). 

Formarea iniţială pentru toate funcţiile didactice în România este bazată atât pe un  model 
paralel (concurent) - însemnând că educaţia şi formarea în specialitate este combinată cu formarea 
profesională pentru cariera didactică în cadrul aceleiaşi secvenţe educaţionale, cât şi un model 
consecutiv - însemnând că formarea profesională se realizează ulterior educaţiei şi formării în 
specialitate. Pentru învăţământul preuniversitar, formarea iniţială furnizată în învăţământul formal 
este completată cu o perioadă de stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de 
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învăţământ, de regulă sub coordonarea unui profesor mentor. În timpul acestei perioade, cadrele 
didactice debutante sunt angajate pe bază de contract de muncă identic cu cel al cadrelor didactice 
angajate definitiv, conţinând aceleaşi responsabilităţi, drepturi şi obligaţii (inclusiv norma didactică, 
salariu etc.). Perioada de inserţie profesională are o importantă dimensiune de sprijin şi supraveghere 
şi se încheie cu un examen formal - examenul de definitivare în învăţământ. Numai după promovarea 
examenului de definitivare cadrele didactice intră pe deplin în viaţa lor profesională ca şi cadre 
didactice cu statut definitiv. Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în condiţiile 
legii nu mai pot lucra ca şi cadre didactice calificate. Indiferent de procedura exactă aplicată, selecţia, 
recrutarea şi angajarea cadrelor didactice în învăţământul de stat şi privat trebuie să se bazeze pe 
concurs. Pentru învăţământul preuniversitar de stat, selecţia, recrutarea şi angajarea cadrelor 
didactice se realizează prin examen competitiv, în timp ce pentru învăţământul preuniversitar privat şi 
pentru învăţământul superior se realizează prin metoda recrutare deschisă. Condiţiile de muncă de 
bază pentru cadrele didactice sunt stabilite în cadrul Statutului personalului didactic (Legea 1/2011). 
Acestea se referă la competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice personalului 
didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de îndrumare şi de control, la condiţiile 
şi modalităţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice, didactice auxiliare, a funcţiilor de 
conducere, de îndrumare şi de control, precum şi condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste 
posturi şi funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar, la 
sistemul de perfecţionare şi de evaluare, precum şi la criteriile de normare şi de salarizare, de 
acordare a distincţiilor şi a premiilor, de aplicare a sancţiunilor.  

În urma definitivării în învăţământ, dezvoltarea profesională în continuare a cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar este un proces în două etape. Fiecare etapă este finalizată 
prin evaluări specifice şi conduce la certificare şi un grad profesional mai înalt. Nivelurile profesionale 
care pot fi obţinute de cadrele didactice din învăţământul preuniversitar sunt, în această 
ordine: gradul didactic II şi gradul didactic I. Gradele didactice sunt recompensate cu niveluri de 
salarizare mai înalte pentru aceeaşi funcţie didactică, aceleaşi studii şi aceeaşi vechime în învăţământ 
şi conferă drepturi de a concura pentru poziţii de conducere, de îndrumare şi control.  

Toate poziţiile de conducere, de îndrumare şi control în învăţământul preuniversitar sunt 
ocupate pe bază de concurs organizat numai pentru cadre didactice. Pentru a participa la concurs, 
cadrele didactice trebuie să satisfacă anumite condiţii stabilite de lege şi de Ministerul Educaţiei (grad 
didactic, vechime în învăţământ, performanţă etc.). Pentru fiecare poziţie de conducere, de 
îndrumare şi control sunt stabilite indemnizaţii salariale specifice, adăugate la salariul corespunzător 
studiilor, gradului didactic şi vechimii în învăţământ.  

Formarea continuă (perfecţionarea) cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar este 
un drept. Unităţile de învăţământ trebuie să asigure toate condiţiile necesare pentru ca personalul 
didactic să poată participa la activităţi de formare continuă. În acelaşi timp, Statutul personalului 
didactic (Legea 1/2011) stipulează că personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de 
îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe 
de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de 
la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale 
transferabile. 

Asigurarea calităţii şi managementul calităţii reprezintă un efort sistematic în România, 
controlat din punct de vedere instituţional. La nivel naţional, strategia de asigurare a calităţii în 
sistemul de educaţie este implementată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar. Această agenţie răspunde de: 

 evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de unităţile de învăţământ preuniversitar; 
 autorizarea, acreditarea şi evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Scopul evaluării externe este în principal (1) să certifice capacitatea şcolilor de a îndeplini 
standardele de calitate, (2) să aibă un rol în dezvoltarea unei „culturi a calităţii” în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, şi (3) să recomande Ministerului Educaţiei politici şi strategii în vederea 
îmbunătăţirii calităţii educaţiei. 
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Conform prevederilor legale, Ministerul Educaţiei are responsabilitatea de a evalua atât 
sistemul de învăţământ, cât şi procesul de învăţământ, conform standardelor naţionale şi prin 
instituţii specializate. Evaluarea sistemului şi procesului de învăţământ are o componentă internă - în 
întregime realizată la nivelul instituţiilor de învăţământ, şi o componentă externă - realizată de 
următoarele organisme: 
 Inspectoratele şcolare pentru evaluarea procesului de învăţământ în învăţământul preuniversitar; 
 Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii Învăţământului Preuniversitar (ARACIP) pentru 

evaluarea instituţională a unităţilor de învăţământ preuniversitar (atât din punct de vedere al 
procesului de învăţământ, cât şi din punct de vedere instituţional); 

 Ministerul Educaţiei pentru evaluarea întregului sistem de învăţământ. 
Asigurarea calității presupune la nivel de instituție de învățământ, în conformitate cu 

prevederile legale, trei mari procese: evaluarea internă a calității, evaluarea externă a 
calității și îmbunătățirea calității. Țintele acestor procese, așa cum sunt apar în cerințele din 
standarde și standarde de referință, sunt: 

 Capacitatea instituțională (structuri administrative și manageriale, logistică, resurse umane). 
 Eficacitatea educațională (referitoare la conținutul programelor de studiu, rezultatele 

învățării, gestionarea bugetelor, angajabilitatea). 
 Managementul calității (referitor la strategii și proceduri pentru asigurarea calității; proceduri 

pentru proiectare, monitorizare și revizuire a programelor și de studiu; proceduri obiective și 
transparente pentru evaluarea rezultatelor învățării; proceduri pentru evaluarea personalului 
didactic; accesibilitatea resurselor pentru învățare; actualizarea sistematică a bazelor de date 
privind asigurarea calității; transparența informațiilor publice privind programele de studii și 
diplomele și certificatele oferite; respectarea cerințelor legale de raportări și funcționarea 
structurilor care răspund de asigurarea calității). 
Aceste trei arii sunt împărțite în 16 „criterii” pentru care sunt stabiliți „indicatori de 

performanță”. Fiecare indicator de performanță are cerințe (descriptori) care descriu normele, 
reglementările și nivelurile necesare de performanță pe care o instituție trebuie să le îndeplinească 
pentru a atinge standardul de calitate particular căutat (standarde pentru autorizare de funcționare 
provizorie și pentru acreditare, la care se adaugă standarde de referință pentru evaluare periodică. 

Evaluarea internă este realizată de Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC), 
stabilită la nivelul fiecărei instituții de învățământ, pe baza standardelor naționale de calitate 
(standarde și standarde de referință) și a altor prevederi din legislația calității. 

CEAC este compusă din reprezentanți ai personalului instituției de învățământ, un 
reprezentant al sindicatului, un reprezentant al elevilor, al părinților și reprezentanții altor actori 
esențiali, în funcție de nivelul de învățământ (reprezentanți ai autorităților locale, ai minorităților 
naționale, ai angajatorilor). 

CEAC stabilește strategia și procedurile pentru îmbunătățirea calității, publică un raport anual 
de evaluare a calității educației în instituția de învățământ, propune conducerii școlii programe și 
măsuri pentru îmbunătățirea calității educației și cooperează cu toate părțile interesate în acest 
proces (profesori, elevi, părinți, personal didactic, consiliu local etc.).  

Raportul de evaluare internă a calității educației se publică, anual, pe site-ul ARACIP urmând 
un format și având un conținut stabilit la nivel național.  

Evaluarea externă este realizată de ARACIP, pe baza standardelor naționale de calitate și a 
procedurilor comune, care se aplică, nediscriminatoriu, instituțiilor publice și private de 
învățământ. Evaluarea externă este realizată de un corp specializat de evaluatori, selectați dintre 
cadrele didactice și directorii de școli, pregătiți printr-un program specific de formare, înscriși într-un 
registru special, făcut public. Pentru fiecare vizită de evaluare externă sunt formate echipe de 
evaluatori (2-4 pentru învățământul preuniversitar), care judecă nivelul de calitate, pe baza 
standardelor și, după caz, a standardelor de referință și folosind dovezile oferite de unitățile de 
învățământ: documente, statistici, observare directă (a spațiilor școlare și a activităților de învățare), 
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interviuri sau chestionare aplicate reprezentanților actorilor esențiali (conducerea instituției de 
învățământ, cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale, angajatori etc.). 

Îmbunătățirea calității educației semnifică evaluarea, analiza și acțiunea corectivă continuă 
din partea instituției de învățământ, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, 
precum și pe alegerea și aplicarea standardelor de referință. 

Rezultatele evaluărilor interne și externe sunt utilizate, în primul rând, de către 
managementul instituției de învățământ, pentru analiza calității activităților educaționale și 
administrative și pentru elaborarea deciziilor privind obiectivele dezvoltării instituționale.  La nivelul 
instituției de învățământ raportul anual de evaluare internă a calității educației cuprinde propuneri 
de activități de îmbunătățire. De regulă, aceste propuneri sunt preluate în planurile de dezvoltare 
instituțională, prin acțiuni specifice de îmbunătățire. 

La nivelul autorităților locale și la nivel central, rezultatele evaluărilor interne și externe sunt 
utilizate pentru deciziile referitoare la finanțarea instituțiilor de învățământ, pentru studii de diagnoză 
și prognoză, precum și pentru elaborarea rapoartelor anuale privind starea învățământului la nivelul 
județului și la nivel național. 

Un rol important în îmbunătățirea calității, în învățământul preuniversitar, îl joacă 
inspectoratele școlare județene, care, conform legislației calității, au un rol esențial în monitorizarea 
și controlul calității, prin intermediul inspecției școlare, care poate avea obiective derivate din ari ile 
de îmbunătățire scoase în evidență prin rapoartele de evaluare internă și evaluare externă. La fel, 
Ministerul Educației, are, conform legii, un rol esențial în monitorizarea și controlul calității, fiind 
răspunzător și de controlul și implementarea măsurilor de asigurare și îmbunătățire a calității 
recomandate de ARACIP. 

În 2020 au fost adoptate, prin hotărâri de guvern, noi standarde de calitate (standarde și 
standarde de referință), precum și o nouă metodologie de evaluare externă pentru învățământul 
preuniversitar. Noutățile introduse vizează:  

 Eficientizarea evaluării interne și externe, prin simplificare (reducerea numărului cerințelor cu 
peste 50%), debirocratizare (reducerea semnificativă a numărului documentelor solicitate), 
digitalizare (întregul proces de evaluare externă se poate face online), unificare (au fost 
unificate mai multe acte normative emise anterior) și clarificare (vor fi elaborate ghiduri 
explicative, care vor fi puse la dispoziție tuturor părților interesate).  

 Descentralizare și implicarea beneficiarilor, prin clarificarea atribuțiilor ARACIP și ale 
inspectoratelor școlare și prin corelarea mai strânsă a sistemului de calitate cu inspecția 
școlară. Totodată, a fost mai clar stabilită răspunderea diferitelor instituții în privința 
îmbunătățirii calității.  

 Reorientare (prin mutarea accentului de la evaluarea intrărilor și a resurselor la proces și 
rezultate și de la analiza documentelor la observare directă (condiții oferite de unitatea de 
învățământ și activitățile de învățare propriu-zise) și evaluarea feedbackului oferit de actori 
(cadre didactice, elevi, părinți), prin chestionare și interviuri. 

 ”Umanizare”:  starea de bine, accesul la educație și echitatea furnizării serviciilor educaționale 
devin dimensiuni esențiale ale standardelor de calitate.  
Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea 

strategică Asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. În scopul 
sprijinirii procesului de integrare au fost luate o serie de măsuri specifice - incluzând formarea 
cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi legislaţie specifică. Diverse evaluări şi studii 
efectuate de Ministerul Educaţiei şi de alte organisme au condus la concluzia necesităţii extinderii în 
continuare a măsurilor de sprijin privind integrarea copiilor cu nevoi educaţionale speciale, incluzând 
printre altele formarea resurselor umane pentru a pregăti mai bine şcolile din învăţământul de masă 
pentru integrarea elevilor cu nevoi educaţionale speciale. Formarea şi în sens mai general pregătirea 
trebuie asigurate pentru: 

 Conducerea unităţilor de învăţământ pentru construcţia unui mediu educaţional incluziv; 
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 Cadrele didactice pentru a dezvolta competenţe profesionale necesare pentru a lucra cu elevi 
cu nevoi educaţionale speciale; 

 Elevii pentru a dezvolta sentimente de toleranţă, înţelegere şi sprijin; 
 Părinţii elevilor pentru a sprijini copii lor în dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv; 
 Dezvoltarea infrastructurii specifice pentru elevii cu deficienţe (căi de acces, cabinete, facilităţi 

de recuperare etc.); 
 Dezvoltarea în curriculumul la decizia şcolii a unor activităţi special destinate sprijinirii 

progresului elevilor cu nevoi educaţionale speciale - de exemplu pentru educaţie remedială, 
programe după ore, educaţie inclusivă etc.; 

 Diversificarea şi dezvoltarea în continuare a materialelor ajutătoare, precum şi a unor lucrări 
de referinţă privind educaţia incluzivă. 
Orientarea şcolară/profesională pe parcursul învăţământului secundar este asigurată prin 

Curriculumul naţional şi realizată de către dirigintele clasei, în cooperare cu părinţii elevilor şi cu 
consilierul şcolar. Curriculumul Naţional cuprinde aria curriculară Consiliere şi orientare pentru care 
planurile-cadru de învăţământ alocă o oră pe săptămână la toate nivelurile învăţământului secundar. 
În special pentru elevii din clasele terminale ale unui anumit nivel educaţional, activităţile realizate în 
timpul orelor de consiliere şi orientare includ întâlniri şi dezbateri cu reprezentanţii instituţiilor 
educaţionale şi angajatorilor locali, vizite la diverse instituţii, aplicarea şi interpretarea de teste de 
personalitate şi teste de aptitudini etc. 

Inspectoratele şcolare judeţene organizează anual un târg educaţional cu durata de 5 zile, 
cunoscut sub numele de „Festivalul Şanselor Tale”. Unităţile de învăţământ îşi prezintă oferta lor 
educaţională (planul de şcolarizare, specializări, curriculumul la decizia şcolii etc.) precum şi calitatea 
educaţiei oferite (condiţii educaţionale, resurse, eficienţa internă şi externă, relaţiile cu industria 
etc.). Conducerile unităţilor de învăţământ şi diriginţii facilitează şi organizează vizite pentru elevii lor 
la târgul educaţional, cu scopul de a sprijini orientarea lor şcolară şi profesională. 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică este organizat, la nivel de judeţ, ca unitate de 
învăţământ preuniversitar complementară, subordonată Inspectoratului Şcolar Judeţean. În fiecare 
şcoală cu mai mult de 800 de elevi se pot organiza cabinete de asistenţă psihopedagogică, conform 
resurselor şi nevoilor existente. Centrele şi unităţile de asistenţă psihopedagogică asigură prin 
activităţi individuale şi colective monitorizarea psihopedagogică şi consilierea elevilor, precum şi 
consilierea cadrelor didactice şi părinţilor elevilor. În cooperare cu unităţile de învăţământ şi 
comunitatea locală, centrele şi unităţile de asistenţă psihopedagogică organizează de asemenea şi 
activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor, activităţi de informare şi documentare etc. 

Educația, ca factor de progres, în România, se bazează pe principiul egalității de șanse care 
conduce implicit la un nivel ridicat al mobilității. Sistemul educațional românesc urmărește 
îmbunătățirea performanței în ceea ce privește mobilitatea, domeniu care are un impact major nu 
numai asupra experiențelor de învățare și formare profesională, de independență și interdependență 
socială, de a comunica cross – cultural, dar și asupra integrării pe piața muncii.  Politica educaţională 
promovată în România susţine mobilitatea şi schimbul pentru elevi şi cadre didactice la toate 
nivelurile educaţionale, acţiuni care și-au dovedit contribuția la creşterea calităţii educaţiei, şi la 
deschiderea sistemului educaţional. Tipurile de activităţi implicate, durata, sursele şi mecanismele de 
finanţare, precum şi organismele responsabile privind mobilitatea elevilor prin programele de acţiune 
ale Comunităţii Europene sunt stabilite în cadrul bazei legale şi ghidurilor programelor respective. 
Mobilitatea şi schimbul pentru personalul didactic sunt asigurate prin programe de cooperare şi 
iniţiative în domeniul educaţiei şi formării, sursele şi mecanismele de finanţare, precum şi 
organismele responsabile privind mobilitatea personalului didactic prin programele de acţiune ale 
Comunităţii Europene şi programele de formare ale Consiliului Europei fiind stabilite în cadrul bazei 
legale şi ghidurilor programelor respective. 

În învățământul preuniversitar strategiile de internaționalizare sunt abordate ca imperative 
educaționale cu impact asupra integrării sociale și pe piața muncii. Ca atare, în sistemul de 
învățământ preuniversitar românesc dimensiunea globală și interculturalitatea sunt  abordate din 
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perspectiva ideii de egalitate în diversitate. Educația multi- şi inter- culturală este considerată o 
resursă fundamentală de dezvoltare a fiecărei personalități.  

Una din politicile Ministerului Educației menite să pună în valoare talentele și capacitățile 
elevilor și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale, dar și să contribuie 
la  dezvoltarea internaționalizării și a interculturalității este introducerea  Programului „Școala altfel: 
Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Programul este implementat timp de o săptămână, în timpul anului 
școlar (perioadă în care nu se desfășoară cursuri conform orarului obișnuit). Programul „Școala altfel: 
Să știi mai multe, să fii mai bun!” este elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ și implică 
toți elevii și toate cadrele didactice. Elaborarea programului de activități se realizează, la nivelul 
fiecărei unități de învățământ, prin consultarea elevilor, părinților, a reprezentanților autorităților 
administrative publice locale/ai comunității reprezentați în Consiliul de administrație al școlii. 
Propunerile sunt dezbătute în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în 
comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor 
şi a cadrelor didactice. Proiectele și activitățile selectate trebuie să corespundă obiectivelor 
educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia. Astfel se stimulează 
participarea elevilor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 

Curriculumul şi programele școlare se centrează pe dezvoltarea de competențe, inclusiv 
competențe sociale și civice. Abordarea curriculară, în România, este una integrată, ținând cont de 
considerentele psihologice ale elevilor și de cele pedagogice. Categoria fundamentală a 
Curriculumului Național o constituie aria curriculară (gruparea disciplinelor care au obictive comune 
de formare). Între ariile curriculare există un echilibru dinamic. Aria curriculară oferă o viziune multi 
sau/și interdisciplinară asupra obiectelor de studiu. Ariile curriculare, stabilite pe baza unor principii și 
criterii de tip epistemiologic și psihopedagogic, selectate în conformitate cu finalitățile 
învățământului,  se raportează la importanța domeniilor culturale și la conexiunile dintre acestea  
care structurează personalitatea umană. Structurile tematice ale mai multor discipline sunt 
planificate astfel încât să faciliteze/generezeze învățarea altor teme la alte discipline. 

Astfel, dimensiunea globală și interculturală transcede obiectele de studiu, existând și obiecte 
de studiu direct dedicate tematicii, sau cu o încărcătură mai mare din perspectiva dimensiunii 
internaționalizării, cum ar fi limbile moderne, istoria, geografia, științele sociale, cultura civică.etc., 
fiind abordată intra-, inter- și trans-curricular, precum și extracurricular și extrașcolar. 

Dimensiunea europeană prin curriculum la nivelul învăţământului secundar (clasele V-XII/XIII) 
se bazează pe următoarele: studiul limbilor străine; teme generale şi specifice integrate în 
curriculumul pentru anumite discipline din trunchiul comun; teme specifice integrate în disciplinele 
opţionale sau chiar discipline opţionale dedicate, făcând parte din curriculumul la decizia şcolii; 
activităţi extracurriculare şi extraşcolare.  Studiul limbilor străine include aspecte relevante privind 
cultura şi istoria ţărilor de origine. În acelaşi timp, competenţele de comunicare dobândite prin 
studiul limbilor străine reprezintă o achiziţie primară în stabilirea diverselor tipuri de relaţii cu şcoli 
din străinătate în cadrul diverselor programe europene şi internaţionale de cooperare. La nivelul 
învăţământului liceal, curriculum claselor bilingve include studiul geografiei (clasa a IX-a), istoriei 
(clasa a X-a) şi a unor elemente de cultură şi civilizaţie (clasele XI-XII) specifice spaţiului lingvistic 
respectiv. Dimensiunea europeană este inclusă în programele şcolare a următoarelor discipline - 
parte din trunchiul comun: istorie, geografie şi ştiinţe socio-umane (nivel liceal). Orele dedicate 
consilierii şi orientării sunt organizate pe teme stabilite de diriginte şi includ frecvent informaţii şi 
activităţi legate de probleme europene şi internaţionale. 

Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor obținute în străinătate este realizată de un serviciu 
specializat al Ministerului Educaţiei Naționale - potrivit convenţiilor internaţionale la care România 
este parte şi a convenţiilor bilaterale încheiate între România şi alte state. Centrul Naţional de 
Recunoaştere şi Echivalarea a Diplomelor este conectat la reţeaua europeană de informaţii ENIC 
(European Network of Information Centres stabilită de Consiliul Europei şi UNESCO) şi respectiv 
NARIC (Network of Information Centres for Academic Recognition stabilită de Uniunea Europeană) - 
de la care obţine şi către care furnizează informaţii privind recunoaşterea diplomelor. 
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II. 3. POLITICI EDUCAŢIONALE 
În România ultimilor ani politicile educaționale urmăresc obiective regăsite în rama denumită 

sugestiv reforma statului. Această reformă a statului s-a clădit prin adoptarea unei proceduri 
denumită asumarea răspunderii a unui considerabil număr de legi importante, pentru buna, optima 
funcționare a societății românești. Prin reformă – echivalentă modernizării statului – se urmăresc 
obiectivele: 

- Scăderea cheltuielilor statului, care nu mai îndeplinește funcțiile tradiționale; 
- Translarea îndeplinirii funcțiilor şi către organizațiile private, care ar urma să beneficieze de 

bani publici (LEN, ART. 9 (2), unde se menționează: „Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi 
preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional 
acreditat. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional şi liceal 
acreditat de stat, particular şi confesional, precum şi cel postliceal de stat. Finanţarea se face pe baza 
şi în limitele costului standard per elev sau per preşcolar...”).  

Suportul politicilor educaţionale din România ar fi trebuit să fie Pactul Naţional pentru 
Educaţie semnat la 5 martie 2008 de către reprezentanţii partidelor politice, ai Academiei Române, ai 
diferitelor organizaţii profesionale etc. Din nefericire, dincolo de o serie de principii generoase 
(modernizarea sistemului şi a instituţiilor de educaţie, realizarea educaţiei obligatorii de 10 ani, 
descentralizarea), Pactul conţine şi prevederi, care nu s-au respectat (alocarea a 6% din PIB pentru 
educaţie) sau sunt inaplicabile (principiul „finanţarea urmează elevul/preşcolarul”).  

Legea Educaţiei Naţionale, prin care se exprimă politica educaţională în statul român, a fost 
adoptată prin asumarea răspunderii de către guvernul României la 28 octombrie 2010. După ce a fost 
promulgată de preşedintele României, a fost publicată în Monitorul Oficial drept Legea nr. 1/2011. 
Motivele declarate pentru care a fost elaborat un nou act legislativ privind educaţia au fost 
enumerate de Raportul Comisiei prezidenţiale pentru învăţământ, prezidată de fostul ministru al 
Educaţiei, Mircea Miclea (6 iulie 2007): „Menţinerea actualului sistem de învăţământ din România 
pune în pericol competitivitatea şi prosperitatea ţării. Acest sistem are patru mari probleme: este 
ineficient, nerelevant, inechitabil şi de slabă calitate.” 

Conform acelui raport sistemul de învăţământ este ineficient, având în vedere rezultatele la 
evaluările internaţionale; în legătură cu acest fapt, un mare susţinător al noii legi a educaţiei, 
preşedintele Traian Băsescu spunea: „Pentru a argumenta câtă nevoie era de o reformă a sistemului 
de educaţie voi da câteva cifre: ultimul studiu PISA situează România pe locul 49 la lectură, pe locul 
47 la matematică, fiind cel mai prost situată în interiorul UE.” Raportul Comisiei prezidenţiale arată, 
că sistemul de învăţământ este nerelevant întrucât ponderea celor care abandonează şcoala este mai 
mare decât media UE, procentul celor care sunt absolvenţi de liceu este mai mic decât media UE, 
participarea adulţilor la educaţia permanentă este mult mai scăzută etc. Acelaşi raport menţionează 
că „Sistemul de învăţământ actual este inechitabil. Un sistem de învăţământ este echitabil, dacă 
asigură elevilor aceleaşi oportunităţi de învăţare şi de rezultate, indiferent de mediul socio-economic 
sau cultural din care provin. Din păcate, în România, în ciuda intervenţiilor de până acum, se menţin 
inechităţi flagrante.” De exemplu, copiii din mediul rural au şanse mult mai reduse de a-şi continua 
studiile liceale. „Infrastructura şi resursele din sistemul de învăţământ sunt de slabă calitate.” Astfel, 
şcolile sunt slab dotate, majoritatea sunt construite înainte de 1970, media de vârstă a profesorilor 
este în creştere; predarea se bazează în continuare pe dictare, ceea ce face orele prea puţin atractive. 
În acelaşi timp, programele continuă să fie încărcate, iar politizarea managementului este excesivă. 
Într-un discurs din 29 martie 2010, prilejuit de dezbaterea publică privind proiectul Legii Educaţiei, 
preşedintele României spunea: „Sistemul educaţiei din România e unul din cele mai slabe din Europa 
şi cel mai slab din interiorul UE, din punct de vedere al performanţelor absolvenţilor. Nu s-a făcut 
nicio schimbare în sistemul de educaţie, ci doar cârpirea sistemului de educaţie... Dacă este  cineva 
care se consideră reformator al sistemului de educaţie în ultimii 20 de ani, îl invit să  privească 
rezultatele: copii tot mai puţin pregătiţi, cu şanse tot mai mici să facă faţă în sistemul de muncă. Noua 
lege vizează formarea de competenţe...” În acelaşi discurs, preşedintele României vorbea despre 
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necesitatea reducerii orelor pe care copilul le petrece la şcoală, de la 29 la 25, la gimnaziu, de la 30 la 
28 de ore la liceu. 

Schimbările se impun să fie relevante, sustenabile, capabile să fie integrate în practicile 
curente ale şcolii, posibil de implementat pe termen mediu şi lung, să rezolve mare parte a 
contradicţiilor, să aibă eficacitate pentru calitate, eficienţă şi echitatea învăţământului şi pentru 
capacitatea de a fi acceptate. 

Cele dintâi politici educaţionale au vizat: elaborarea de programe şcolare concepute în 
perspectiva curriculară, asigurarea coerenţei naţionale în ceea ce priveşte finalităţile pe etape de 
şcolarizare, elaborarea de manuale şi resurse materiale alternative didactice, echipamente didactice, 
infrastructura şcolară, controlul calităţii, administraţia şi controlul financiar. 

La începutul anilor ’90 sistemul educaţional din România era unul dintre cele mai centralizate 
din Europa Centrală şi de Est. Ministerul Educaţiei stabilea bugetele şcolare naţionale şi locale, la care 
contribuţia sectorului particular reprezenta o cantitate neglijabilă, programele şcolare, precum şi 
examenul de admitere în învăţământul liceal şi cel de bacalaureat. Administrarea sa teritorială, 
regională sau judeţeană, era realizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean, care avea numai sarcini 
administrative, dar care asigura şi pregătirea profesorilor, conform orientărilor formulate la nivel 
central. Şcolile nu aveau autonomia necesară pentru a-şi planifica sau implementa bugetele, iar 
directorii şi Consiliile de Administraţie nu-şi puteau defini politica de personal. Comunităţile locale 
participau într-o măsură limitată la administrarea şcolilor. Autorităţile locale alese nu aveau practic 
nici o legătură cu sistemul şcolar local.  

La sfârşitul anului 1989, în România au survenit o serie de schimbări politice majore care au 
influenţat învăţământul. Anii 1990-92 au reprezentat o perioadă de schimbări radicale. S-au făcut 
eforturi pentru reforma sistemului de învăţământ, deşi nu se oferea o alternativă clară. Schimbările 
erau în primul rând încercări de a satisface participanţii la educaţie. Învăţământul gimnazial şi liceal a 
fost diversificat, liceelor teoretice li s-a acordat mai multă atenţie, numărul mare al claselor şi 
normele didactice au fost reduse, s-a permis învăţământul în limbile minorităţilor, iar finanţarea 
educaţiei a fost reorganizată. O perioadă de noi schimbări a început în 1992. Ministerul Educaţiei a 
revizuit curriculumul şi s-a eliminat orientarea puternic ideologică a programelor şcolare. În scurt 
timp a devenit cert pentru toţi faptul că o reformă atotcuprinzătoare necesită o revizuire sistematică. 
Tradiţia unui sistem profund centralizat din România crease o mentalitate totalitară, care fusese 
funcţională în primele decenii de regim comunist, dar care nu mai funcţiona. Dimpotrivă, această 
tradiţie împreună cu atitudinile culturale, pe care le-a proliferat constituiau adevărate obstacole în 
faţa schimbării şi împiedicau legislaţia cu acest obiectiv. Mai mult decât atât, existau prea puţini 
experţi curriculari şi lipsea consensul politic în ceea ce priveşte direcţiile şi priorităţile reformei.  

Reforma a început în perioada 1994-95, înainte ca noua lege a învăţământului nr. 84/1995 să 
intre în vigoare în septembrie 1995, lege care a fost modificată din nou în 1997. Primul proiect de 
reformă a educaţiei a început în octombrie 1994 şi a fost co-finanţat de Guvernul României şi de 
Banca Mondială. Cel de-al doilea mare program de reformă a început în 1995, cu finanţare din partea 
Uniunii Europene Phare şi a vizat restructurarea educaţiei profesionale/vocaţionale. În 1998 a fost 
creat un serviciu de evaluare a examenelor pentru a monitoriza calitatea educaţiei naţionale, pentru 
a asigura teste şi alte instrumente de evaluare, care să poată măsura performanţele elevilor şi care să 
administreze cele două examene naţionale. Ministerul Educaţiei a rămas responsabilul direct pentru 
cea mai mare parte a administrării şi finanţării învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi 
superior, a realizat curriculumul oficial şi a organizat elaborarea de manuale. La nivelul programelor 
pentru liceu s-au introdus materii opţionale, dar şcolile aveau încă o autoritate redusă în a face 
schimbări. Numeroasele schimbări legislative cu caracter general erau precar difuzate; tranziţia a fost 
şi continuă să fie tumultoasă. Cadrul legal pentru descentralizarea procesului decizional şi, în mod 
special, participarea comunităţii la educaţie rămân aspecte slabe, fragmentare şi contradictorii.  

Prin Legea 1/2011, Parlamentul României revizuieşte din nou legea învăţământului. Sistemul 
naţional de învăţământ este structurat în niveluri educaţionale, astfel încât să fie asigurată coerenţa 
instrucţiei şi educaţiei conform particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi studenţilor. 
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Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:  
I. Educația timpurie (0—6 ani), formată din: nivelul antepreșcolar (0—3 ani) şi învățământul 
preșcolar (3—6 ani), care cuprinde: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare. 
II. Învățământul primar (ISCED 1) cuprinde: clasa pregătitoare şi clasele I—IV.  

Trecerea de la învăţământul primar la cel secundar inferior (gimnaziu) este condiţionată 
numai de promovarea învăţământului primar. 
III. Învățământul secundar inferior (ISCED 2) sau gimnazial cuprinde clasele V—VIII. Accesul la nivelul 
superior se realizează prin examen de evaluare națională și de repartizare în unități de învățământ 
secundar superior.  
IV. Învățământul secundar superior (ISCED 3) poate fi: 

 învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, 
vocațională, tehnologică, sau 

 învăţământ profesional cu durata de 3 ani. Absolvenţii învăţământului profesional care 
promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile 
învăţământului liceal. 

V. Învățământul terțiar nonuniversitar (ISCED 4) cuprinde învățământul postliceal. Învăţământul 
postsecundar non-terţiar este organizat prin şcolile postliceale şi şcolile de maiştri şi poate fi urmat 
numai de absolvenţii de liceu - cu sau fără diplomă de bacalaureat.  

Învăţământul preşcolar, primar, secundar şi postsecundar non-terţiar formează învăţământul 
preuniversitar. Învăţământul preuniversitar este subordonat Ministerului Educaţiei prin inspectorate 
şcolare judeţene. Învăţământul primar şi secundar inferior (învăţământ obligatoriu de 11 clase) este 
obligatoriu. Finalizarea învăţământului liceal este atestată printr-un certificat de absolvire care 
conferă: dreptul de a urma învăţământul postsecundar non-terţiar, dreptul de a participa la examenul 
de bacalaureat, dreptul de a participa la examenul de atestare a competenţelor profesionale. 
Absolvenţii primesc de asemenea portofoliul personal pentru educaţie permanentă actualizat şi, la 
cerere, foaia matricolă. Absolvenţii de liceu care promovează examenul de bacalaureat 
primesc diploma de bacalaureat care le conferă dreptul de a urma învăţământul superior, în 
condiţiile stabilite de lege. Examenul de bacalaureat este un examen naţional. 

În învăţământul preuniversitar elevii se pot transfera între instituţii de învăţământ, filiere, 
profiluri şi specializări, pe baza regulilor specifice stabilite prin Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. 
VI. Învățământul superior (ISCED 5-8), este organizat în universități, academii de studii, institute, 
școli de studii superioare, denumite instituții de învățământ superior sau universități, autorizate 
provizoriu sau acreditate. Pot să se înscrie în învățământul superior absolvenții de liceu cu diplomă de 
bacalaureat. Condițiile de admitere sunt diferite de la o instituție la alta. Structura învățământului 
superior reflectă principiile procesului Bologna: studii de licență, studii de masterat, studii de 
doctorat. Învăţământul superior este coordonat de Ministerului Educaţiei Naționale, cu respectarea 
principiilor autonomiei universitare. Misiunea învăţământului superior este de educaţie şi cercetare, 
sau numai de educaţie. 
VII. Educația adulților cuprinde programe de formare la toate nivelurile de calificare, organizate în 
sectorul public sau privat. 

Apreciem că în decursul ultimelor decenii, toate ţările europene au încercat să răspundă 
noilor provocări şi exigenţe prin reforme ale sistemelor educative la scară naţională, căutând un 
echilibru just între principiile de calitate, eficacitate, diversitate, echitate, precum şi între 
competenţele administraţiei centrale şi celei locale şi autonomia fiecărei instituţii de învățământ. 
Reformele s-au axat pe câteva direcţii specifice, care se pot rezuma la următoarele: reorientarea 
programelor şi obiectivelor educaţiei spre rezultatele aşteptate în cadrul diverselor procese 
educative, în termeni de cunoştinţe, competenţe şi capacităţi; egalitatea de şanse în materie de acces 
la educaţie şi inserţia activă în sistemul educativ; descentralizarea şi autonomia instituţiilor educative; 
orientarea instituţiilor educative către exigenţele mediului lor specific; ameliorarea calităţii educaţiei, 
elaborarea modalităţilor de evaluare a fiecărui elev sau student, cadru didactic, a instituţiei de 
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învățământ, precum şi a sistemului în ansamblu (la scară naţională) şi redefinirea rolului inspecţiei; 
statutul şi formarea cadrelor didactice, având în vedere, că acestea sunt factorii esenţiali ai 
promovării reformelor; finanţarea educaţiei şi instruirii sub diferitele sale forme. 

Acest capitol oferă o prezentare tematică și cronologică a reformelor la nivel național și a 
evoluțiilor politice în domeniul educației.  

În perioada 2014-2020, Ministerul Educației a avut în responsabilitate îndeplinirea 
condiţionalităţilor referitoare la existența cadrului strategic de politică pentru reducerea părăsirii 
timpurii a școlii, învățământ superior, învățarea pe tot parcursul vieții, precum și pentru creșterea 
calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională. 

Pentru perioada 2021-2027, Ministerul Educației este responsabil pentru îndeplinirea 
condiţiei privind existența unui Cadru de politică strategic pentru sistemul de educație și formare, la 
toate nivelurile, aferent Obiectivului de politică 4: „O Europă mai socială prin implementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale”. Această condiţie prealabilă acoperă atât investiţiile FSE, cât 
și FEDR care contribuie la îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței pe piața muncii a sistemelor 
de educație și formare, asigurarea de oportunități flexibile de perfecționare și recalificare pentru toți 
și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii. 

Cadrul strategic naţional pentru politici educaţionale 2021-2027 este reprezentat 
de proiectul Administraţiei Prezidenţiale, România Educată, care are ca obiectiv general al proiectului 
optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației, 
prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici publice bazată pe 
orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030. 

Memorandumul privind implementarea Proiectul România Educată a fost adoptat de către 
Guvernul României la data de 14.07.2021. Cel mai amplu și comprehensiv proiect de reformă a 
educației din România, Proiectul România Educată, inițiat și dezvoltat de Administrația Prezidențială, 
reprezintă Proiectul de țară care își propune să devină reperul asumat, de care România are nevoie, 
pentru a îmbunătăți și moderniza învățământul românesc. Proiectul România Educată a fost inclus ca 
angajament în Strategia Națională de Apărare a Țării, aprobată prin H.P. nr. 22/2020, în care se arată 
că sistemele de educație se află într-un proces profund de schimbare sub impactul evoluțiilor 
demografice, dar și al noilor tehnologii, iar dezvoltarea competențelor tinerei generații şi a adulților 
care participă la diverse activități de recalificare va fi cheia viitorului.  

Proiectul România Educată și-a propus să fie o viziune de țară în domeniul educației. Raportul 
armonizează, într-un singur document, un set coerent de obiective și de ținte ambițioase pentru 
educație, la orizontul anului 2030, oferind soluții pentru îmbunătățirea sistemului de educație în 
domenii cheie.  

Prima etapă (2016-2017) a debutat cu un chestionar on-line cu peste 8000 de răspunsuri. Au 
urmat opt conferințe regionale tematice cu peste 1000 de participanți și multiple evenimente de 
consultare implementate de către terți.  

A doua etapă (2017-2018) a presupus organizarea a șapte grupuri de lucru, cu experți din 
societatea civilă și din administrație, pe temele prioritare: cariera didactică; echitatea; 
profesionalizarea managementului educațional; învățământul profesional și tehnic; învățământul 
superior; educația timpurie; evaluarea elevilor și a studenților. Simultan, au avut loc evenimente de 
consultare implementate de către terți.  

În cea de-a treia etapă (2018-2020), au fost lansate rezultatele preliminare în dezbatere 
publică. Simultan, Administrația Prezidențială a coordonat un proiect finanțat prin Programul Uniunii 
Europene de Sprijin pentru Reformele Structurale (SRSS), în cadrul căruia au fost elaborate, în 
cooperare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), patru documente de 
politici publice (policy briefs) pe următoarele teme: (1) carieră didactică, (2) management 
educațional, (3) echitate, (4) educație timpurie. Tot în această etapă, operaționalizarea Proiectului a 
fost inclusă ca angajament în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024.  
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Finalizarea Proiectului (2021) a presupus integrarea feedback-ului primit și actualizarea 
raportului cu evoluțiile recente, inclusiv cu lecțiile învățate în contextul pandemiei de COVID-19. 
Totodată, o parte dintre prevederile Proiectului au fost incluse în Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). 

În cadrul Proiectului România Educată sunt incluse o serie de domenii prioritare, cu obiective 
și măsuri specifice. Aceste domenii sunt:  
 Cariera didactică: dezvoltarea unui profil de competențe, reforma formării inițiale, creșterea 

calității și a flexibilității. 
 Management şi guvernanţă: îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor publice, 

adaptarea guvernanței locale la capacitatea autorităților locale, profesionalizarea managerilor. 
 Finanţarea sistemului de învățământ preuniversitar: adaptarea finanțării la nevoile reale, 

reforma finanțării în educația timpurie, absorbția fondurilor UE și creșterea nivelului finanțării. 
 Infrastructura sistemului de educație: revizuirea standardelor pentru infrastructură și dotări, 

adaptarea rețelei școlare la evoluțiile demografice, dezvoltarea infrastructurii Învățământului 
Profesional și Tehnic în jurul unor poli de dezvoltare, școli verzi. 

 Curriculum şi evaluare centrate pe competențe (centrate pe rezultate). Presupune: proiectare 
curriculară centrată pe competențe; creșterea flexibilității curriculare; monitorizarea și evaluarea 
curriculumului; fundamentarea de competențe transversale legate de educația pentru sănătate, 
pentru sustenabilitate, pentru democrație/societate, inclusiv din sfera educației financiare și 
juridice. Evaluarea elevilor va fi centrată pe competențe, dezvoltarea de standarde și descriptori, 
creșterea rolului evaluării în formarea cadrelor didactice, digitalizarea evaluării, asigurarea de 
feedback etc.  

 Educaţie incluzivă de calitate pentru toți copiii: creșterea accesului la educație a celor proveniți 
din medii dezavantajate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, programe de reintegrare 
școlară, pedagogie incluzivă, politici pro-echitate, servicii de consiliere. 

 Alfabetizarea funcţională: prioritizarea alfabetizării funcționale în cadrul procesului educațional, 
curriculum bazat pe competențe care facilitează alfabetizarea funcțională; îmbunătățirea 
rezultatelor PISA, TIMSS; o atenție specială se va acorda și alfabetizării media, alfabetizării digitale 
și științifice a elevilor.  

 Promovarea educaţiei STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics): 
încurajarea participării elevilor la activități din zona STEAM, pregătirea cadrelor didactice pentru 
predarea de conținuturi STEAM, asigurarea dotărilor necesare pentru predarea materiilor STEAM, 
parteneriate externe relevante. 

 Digitalizare: dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și profesorilor, dezvoltarea unui 
ecosistem digital de educație, programe și educație pentru siguranța datelor și siguranță 
cibernetică. 

 Rezilienţă: mecanisme de adaptare rapidă la situații de criză, creșterea calității serviciilor școlare 
în zone dezavantajate, dezvoltarea de abilități privind reziliența/stima de sine între elevi și 
studenți, pregătirea elevilor pentru schimbări sociale și economice, combaterea bullying-ului.  

Sursele de finanțare pentru reformele propuse prin Proiectul „România 
Educată”: complementar alocărilor de la bugetul de stat, principală sursă de finanțare pe care 
autoritățile publice, respectiv principalii actori din domeniul educației o au la dispoziție pentru 
următoarea perioadă, este Cadrul Financiar Multianual, atât prin Politica de Coeziune, cât și prin 
Next Generation EU, instrument care include Planul Național de Redresare și Reziliență.  

Capitolul dedicat finanțării educației din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență se 
numește România Educată, iar bugetul alocat educației este unul consistent. Menținerea unei alocări 
dedicate educației, echilibrată în raport cu țintele și cu obiectivele, în negocierea programelor 
operaționale aferente perioadei 2021-2027 este esențială la nivelul următoarelor programe 
operaționale: Programul Operațional Educație și Ocupare, Programul Operațional Creștere 
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Programul Operațional Incluziune și Demnitate 
Socială, cât și în cadrul celor opt Programe Operaționale Regionale.  



 

24 

Adoptarea Programului Naţional de Reformă (PNR) 2021 pentru perioada iunie 2021-iunie 
2022 reprezintă platforma-cadru pentru formularea de măsuri care să răspundă provocărilor 
identificate în cadrul Semestrului European.  

Capitolul 3.8 al PNR 2021, Educaţie şi competenţe, are ca direcții de acțiune:  
 

Ministerul Educației (MEd) va continua implementarea de acțiuni și programe care să asigure, 
din punct de vedere legislativ, organizarea și funcționarea acestora, ca servicii integrate, pentru a 
deveni, treptat, servicii universale. În acest sens, Regulamentul de organizare și funcționare a 
învățământului preșcolar, deja elaborat, va fi completat cu informații privind educația timpurie ante-
preșcolară cuprinse în documentele ce vor fi elaborate, în anul 2021, în cadrul proiectului 
necompetitiv Educație timpurie incluzivă și de calitate (ETIC). Termenul estimat de aprobare a 
regulamentului este trim. IV/2021. 

 
În contextul pandemiei de COVID-19, pentru a sprijini recuperarea rămânerilor în urmă în 

învățare și proiectarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021, au fost elaborate repere 
metodologice, disponibile online pe platforma  http://educatiacontinua.edu.ro .  

Unitatea de Cercetare în Educație a elaborat raportul de cercetare intitulat Învățarea la 
distanță. Studiu cu privire la activitățile educaționale desfășurate în România, în perioada suspendării 
cursurilor școlare față în față, disponibil online la: http://www.ise.ro/scoala-la-distanta-in-perioada-
pandemiei-covid-19. Acest studiu a vizat identificarea percepțiilor și opiniilor respondenților cu privire 
la accesul, modul de desfășurare, participarea la activitățile școlare la distanță, nevoile de sprijin și 
ariile prioritare de intervenție din partea autorităților centrale și locale, precum și propunerile de 
creștere a eficienței organizării procesului de învățare la distanță. În anul 2021, se va realiza o nouă 
cercetare evaluativă cu privire la învățarea la distanță, centrată pe: identificarea 
inechităților/inegalităților în privința accesului la învățare; aspecte privind învățarea la elevii proveniți 
din comunități defavorizate; beneficiile învățării la distanță; impactul psiho-emoțional legat de 
învățarea la distanță. Se estimează că această nouă cercetare evaluativă va fi finalizată în trim. 
IV/2021.  

În scopul creșterii calității învățământului preuniversitar, pentru configurarea completă, la 
nivelul MEd, a unui mecanism de culegere și procesare de date, în cadrul Sistemului Informatic 
Integrat al Învățământului din România (SIIIR) a fost dezvoltat modulul Resurse Umane; de asemenea, 
SIIIR a fost configurat și pentru colectarea de date privind accesul elevilor și cadrelor didactice la 
dispozitive cu conexiune la internet, precum și pentru colectarea de date privind perioadele de 
suspendare a cursurilor față în față. SIIIR beneficiază de noi atribute referitoare la elevi.  

Pentru îmbunătățirea instrumentelor de management al calității, a fost aprobată, prin HG nr. 
993/2020, Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării 
periodice a organizațiilor furnizoare de educație. De asemenea, au fost aprobate, prin HG nr. 
994/2020, standardele actualizate de autorizare, de acreditare și de evaluare externă periodică în 
învățământul preuniversitar. Noua metodologie de evaluare externă a intrat în vigoare începând cu 
10.12.2020, iar standardele de autorizare de funcționare provizorie, de acreditare și evaluare externă 
periodică în învățământul preuniversitar sunt în vigoare începând cu anul școlar 2021-2022. Conform 
noii legislații, evaluarea internă și externă a calității educației va fi axată pe factori cheie care 
îmbunătățesc participarea școlară, rezultatele învățării și starea de bine a tânărului, precum și pe 
capacitatea cadrelor didactice, a managerilor școlari și a comunității privind factorii menționați 
anterior, dar și pe comunicarea și cooperarea cu toate părțile interesate, echitatea ofertei de 
educație, eliminarea discriminării, a segregării școlare și a hărțuirii (bullying-ului) și promovarea 
incluziunii și a interculturalității.  

Ca urmare a pandemiei COVID-19, în anul 2021, ARACIP și-a propus reluarea demersurilor 
(suspendate temporar) pentru încheierea unui nou contract de servicii în vederea desfășurării 
activităților de evaluare externă periodică începând cu trim. II/2021, pentru un număr de cca. 176 de 
unități de învățământ preuniversitar de stat, care intră sub incidența art. 40 din OUG nr. 75/2005 
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privind asigurarea calității educației aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, și care nu au fost evaluate extern periodic. În funcție de resursele financiare disponibile la 
nivelul MEd și de evoluția pandemiei, numărul acestora poate varia, evaluarea externă a acestora 
urmând a se realiza online și prin corespondență.  

Proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF, care se derulează în perioada  martie 
2021 – decembrie 2023,  își propune elaborarea unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a 
carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică în 
sistemul educațional preuniversitar, prin elaborarea/ revizuirea/ dezvoltarea unor mecanisme, 
standarde, instrumente și proceduri vizând formarea și dezvoltarea competențelor didactice 
necesare ocupării unei funcții didactice și prin înființarea sau restructurarea unor 
organisme/instituții, capabile să (auto)reglementeze, să evalueze și să certifice în domeniul carierei 
didactice. Noul sistem, fundamentat pe profesionalizarea carierei didactice în învățământul 
preuniversitar, va reuni rutele de profesionalizare clasice – acces, evoluție în carieră și dezvoltare 
profesională - și rutele alternative, asigurând, totodată, pe baza standardelor de formare, 
recunoașterea și echivalarea rezultatelor formării obținute de către cadrele didactice în contexte 
diferite, formale și non-formale, teoretice și practice. Proiectul PROF se adresează tuturor cadrelor 
didactice, având ca obiectiv focalizarea pe componenta practică a procesului pedagogic și pe 
digitalizarea procesului de predare-învățare-evaluare, prin asigurarea calității predării, inclusiv în 
sistem virtual, și prin crearea de complementarități clare, explicite, bine reglementate legal, între 
școala fizică și școala virtuală.  Prin acest proiect, se vor construi 100 de Baze de Practică Pedagogică 
(BPP), consorții școlare coordonate de o școală de aplicație, acolo unde profesorul va beneficia, la 
intrarea în sistem și pe parcursul carierei sale didactice, de consiliere, de orientare, ghidat de un 
profesor mentor (80 de profesori din mediul universitar și cca 1.000 de profesori din preuniversitar).  

În vederea dezvoltării competențelor digitale și interculturale ale elevilor și cadrelor didactice, 
continuă Acțiunea eTwinning în România în care sunt implicate peste 32.000 de cadre didactice din 
învățământul preuniversitar, care beneficiază de activități de dezvoltare profesională continuă cu 
accent pe proiectarea și implementarea activităților didactice interdisciplinare, pe bază de proiect, în 
contexte interculturale cu suport digital. De asemenea, prin intermediul proiectelor eTwinning 
(aprox. 3.200 proiecte/an) elevii beneficiază de experiențe de învățare interculturale, 
transdisciplinare cu o abordare centrată pe elev, care facilitează dezvoltarea competențelor specifice 
disciplinelor, dar și a competențelor interpersonale, digitale și interculturale.  

Creșterea nivelului de competențe ale elevilor și cadrelor didactice din domeniul IT se 
realizează inclusiv prin proiectul Promovarea și susținerea excelenței în educație prin dezvoltarea 
competențelor în tehnologia informației finanțat printr-un grant nerambursabil, acordat de Guvernul 
Japoniei, care urmărește asigurarea condițiilor optime de pregătire și dezvoltare a elevilor din clasele 
IX-XIII, de la profilul matematică-informatică, capabili de performanțe înalte. În acest sens, au fost 
selectate cele 60 licee - Centre de Excelență în Tehnologia Informației - și a fost lansată procedura de 
achiziții. Proiectul urmează a fi implementat până la finalul acestui an.  

Proiectul Sistem informatic pentru managementul școlarității – SIMS, urmărește dezvoltarea și 
implementarea unei platforme și metodologii naționale centralizate pentru colectarea, gestionarea și 
analiza informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică din învățământul 
preuniversitar. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 10 septembrie 2019 și se estimează 
că implementarea proiectului va demara în trim. IV/2021. 

MEd implementează, în perioada 2015-2022, proiectul privind învățământul secundar – ROSE, 
finanțat prin Acordul de Împrumut între România și BIRD din 17 aprilie 2015, aprobat prin Legea de 
ratificare 234/2015. Proiectul are ca obiectiv reducerea abandonului în învățământul secundar 
superior și primul an al învățământului terțiar și creșterea ratei de promovare a examenului de 
Bacalaureat, având ca rezultate așteptate: reducerea ratei de abandon în clasele terminale din liceele 
sprijinite în proiect, reducerea procentului liceelor având rate de abandon peste 7%, creșterea ratei 
de absolvire și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat în liceele sprijinite în proiect, 
creșterea ratei de retenție în primul an universitar în facultățile sprijinite în proiect. ROSE sprijină 
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tranziția elevilor din sistemul de învățământ secundar superior către învățământul terțiar, utilizând o 
abordare descentralizată, bazată pe acordarea de granturi individuale liceelor. Se află în 
implementare 874 de granturi, care propun activități menite să conducă la realizarea obiectivelor 
menționate, care includ: activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare profesională, de 
coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a abilităților socio-emoționale, precum și activități 
extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, 
participări la competiții și formarea de rețele interșcolare. Se află, de asemenea, în implementare 393 
de granturi pentru facultăți/ universități, care susțin activități concepute să vină în întâmpinarea 
nevoilor studenților aflați în pericol să abandoneze facultatea în primul an de studiu, prin activități 
remediale, de tutorat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, 
precum și prin înființarea și dotarea unor centre de învățare, care să contribuie la sprijinirea 
studenților aflați în astfel de situații de risc. De asemenea, sunt finanțate programe de vară de tip 
punte pentru elevii de liceu, în cadrul cărora aceștia pot participa la cursuri, seminarii, activități de 
consiliere, activități sportive sau social-culturale, în campusurile universitare.  În liceele beneficiare de 
granturi, rata medie de abandon școlar în anii terminali a scăzut de la valoarea de referință 6,5% la 
1,98%, rata medie de absolvire a liceului a crescut de la 86,9% la 97,47%, iar rata de promovare a 
examenului de bacalaureat a crescut de la 49,6% la 62,88%. În facultățile sprijinite prin granturi, rata 
de retenție după primul an de studii a crescut de la 79,4% la 81,64%. 

a celui dual  
În privința consolidării învățământului profesional și tehnic (ÎPT), mai ales a componentei de 

învățare la locul de muncă, a fost elaborat Raportul privind implementarea Strategiei educației și 
formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, aferent anului 2020.   

În vederea dezvoltării ÎPT, începând cu decembrie 2020 a fost demarată implementarea 
proiectului ReCONECT–Adaptare la schimbare–Mecanism integrat de Anticipare, Monitorizare, 
Evaluare a Pieței Muncii și Educație al cărui obiectiv este corelarea cererii de pe piața muncii și a 
ofertei furnizate de serviciile publice de educație și ocupare, prin introducerea de noi instrumente și a 
trei mecanisme pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice privind formarea profesională, 
monitorizarea inserției absolvenților din învățământul preuniversitar, respectiv anticiparea nevoilor 
de competențe pe piața muncii. În anul 2021, în cadrul acestui proiect, pentru componenta de 
învățământ profesional și tehnic se vor realiza două activități: (1) analiza datelor statistice existente 
pentru adaptarea lor la sistemul informatic care urmează a fi elaborat și (2) elaborarea unor prime 
versiuni ale celor trei mecanisme sus-menționate. 

În prezent, proiectul de Strategie națională de dezvoltare pentru formarea profesională a 
elevilor prin învățământul dual 2021-2025 este în curs de actualizare, urmând să fie stabilite 
calendarul și modalitatea de avizare/aprobare a strategiei. 

i “verzi” și moderne  
Elementele proiectului de Strategie privind modernizarea infrastructurii educaționale vor fi 

preluate în programele operaționale ale politicilor educaționale ce vor fi aplicate în perioada 2021-
2027, fundamentate pe proiectul România Educată al Administrației Prezidențiale.   

Un alt proiect de investiții, Platformă națională integrată - Wireless Campus, este în faza de 
implementare, aceasta decurgând conform planificării. Până în prezent, a fost realizată infrastructura 
WiFi, care este operațională în cca. 4.200 de școli din totalul celor 4.500 avute în vedere. Proiectul 
vizează conectarea la infrastructura de comunicații și la internet a tuturor corpurilor de clădire în care 
se desfășoară activități didactice, precum și dotarea lor cu infrastructură de acces WiFi.   

Proiectul Platforma digitală cu resurse educaționale deschise EDULIB (Biblioteca Virtuală), 
este, la rândul său, în faza de implementare, în prezent derulându-se etapa de evaluare tehnică a 
ofertelor depuse.  

O etapă necesară și obligatorie în procesul de digitizare și digitalizare a învățământului este 
implementarea unui sistem informatic centralizat, disponibil în cadrul MEd, care să permită emiterea 
actelor de studii în format electronic, verificarea online a autenticității, arhivarea acestora și 
realizarea exemplarului pe hârtie care va fi pus la dispoziția posesorului, precum și asigurarea 
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interoperabilității cu alte sisteme informatice din educație/administrația publică centrală și sau locală 
pentru schimbul de informații cu privire la studiile persoanelor. În acest sens a fost definitivată fișa de 
proiect pentru Proiectul Diploma OK.   

Guvernul a aprobat negocierea și semnarea Acordului de împrumut dintre România și BIRD 
pentru susținerea proiectului Școli mai sigure, incluzive și sustenabile, care se va derula pe o perioadă 
de 6 ani și va avea o valoare de 100 mil. euro. Prin acest proiect se vor realiza: executarea lucrărilor 
de construcție la unitățile de învățământ selectate în vederea creării unei infrastructuri moderne, 
rezistente la cutremure și alte dezastre naturale și creșterii siguranței în exploatare, asigurarea de 
facilități temporare (săli de clasă mobile) pentru o continuitate a procesului de învățământ; dotarea 
cu mobilier modern și flexibil și dotarea cu echipamente digitale a sălilor de clasă în vederea 
îmbunătățirii calității procesului de învățământ, precum și dotarea cu materiale educaționale care vor 
permite stimularea capacității de învățare; formarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea 
aptitudinilor digitale și înțelegerea unor metode moderne alternative care vor încuraja participarea 
activă a elevilor, munca în grup/ învățarea socială și vor manifesta sensibilitate la motivațiile și 
diferențele individuale ale elevilor; acordarea de sprijin instituțional autorităților locale pentru 
accesarea fondurilor europene ce vor fi disponibile în exercițiul financiar 2021-2027 în vederea 
realizării investițiilor de modernizare a infrastructurii școlare; formarea elevilor, a cadrelor didactice 
și sensibilizarea comunității locale prin promovarea de acțiuni care pot fi întreprinse pentru a construi 
rezistența la dezastre și schimbările climatice, modul de pregătire și reacție în caz de dezastre, 
oportunități de creștere a durabilității (cum ar fi deșeuri 0, refolosirea apei, utilizarea și conservarea 
energiei etc.). 

 
Referitor la asigurarea deschiderii sistemului de educație și formare către toți tinerii și a 

accesului egal la educație, în special pentru grupurile cu riscuri particulare, a fost elaborat și aprobat 
Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în 2020 
precum şi Raportul de monitorizare a Strategiei, aferent anului 2020. Asigurarea accesului egal la 
educație și reducerea părăsirii timpurii a școlii rămân pe agenda intervențiilor prioritare ale MEd, 
planificarea acestor intervenții fiind prevăzută și ca măsură de îndeplinire a condiției favorizante 
aplicabile educației și formării pentru accesul la fondurile europene în perioada de programare 2021-
2027.   

Din perspectiva diminuării efectelor pandemiei COVID-19, MEd a aplicat numeroase măsuri 
concrete în toate cele patru strategii sectoriale ale sale (Strategia privind reducerea părăsirii timpurii 
a școlii în România, Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020, Strategia Națională 
de Învățare pe Tot Parcursul Vieții 2015 – 2020 și Strategia educației și formării profesionale din 
România în perioada 2016-2020), măsuri reflectate în Raportul integrat pentru cele patru strategii 
aferent anului 2020. Un raport de implementare pentru întreaga perioadă 2015-2020 va fi disponibil 
până la finele anului 2021.  

Proiectul Mecanism de Avertizare Timpurie în vederea Prevenirii Părăsirii Timpurii a Școlii 
(MATE), finanțat de COM(DG Reform) vizează monitorizarea, prevenirea și combaterea părăsirii 
timpurii a școlii și a fost lansat printr-un eveniment on-line în 11 noiembrie 2020. Acest proiect, 
derulat până în iunie 2021, a fost implementat cu sprijinul experților Băncii Mondiale. Sistemul 
informațional integrat al învățământului din România (SIIIR) a fost completat cu un nou modul 
informatic care urmează să fie integrat în SIIIR și care va permite colectarea informațiilor necesare 
pentru monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii. Testarea-pilot presupune colectarea 
datelor de la 467 de școli cu elevi din grupuri vulnerabile din 10 județe. Se intenționează extinderea 
proiectului la nivel național, prin PNRR.   

odernizarea și adaptarea curriculumului școlar și universitar la cerințele pieței muncii  
Sunt continuate eforturile de modernizare a curriculumului școlar pentru învățământul 

primar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic. Proiectele de planuri-cadru pentru liceu - filierele 
teoretică, vocațională, tehnologică au fost elaborate, în perioada 2021-2022, vor fi 
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elaborate/revizuite programele școlare pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial, în 
conformitate cu planurile-cadru aferente, aprobate prin OMEC nr. 3622/2018.  

În cadrul proiectului CRED, prin OMEd nr. 3239/2021, a fost aprobat documentul de politici 
educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național, având 
rolul de a stabili un cadru unitar și coerent de abordare a curriculumului național. De asemenea, prin 
OMEd nr. 3238/2021, a fost aprobată Metodologia privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii. 
În cadrul proiectului CRED au mai fost elaborate o serie de studii și rapoarte cu relevanță pentru 
actualizarea abordărilor din domeniul curriculumului, precum Raport privind situația curriculumului la 
decizia școlii și a cadrului actual de reglementare și Analiza comparativă a recomandărilor europene 
referitoare la competențele-cheie. Tot prin proiectul CRED, în perioada 2021-2022, vor fi finalizate 
următoarele activități: revizuirea metodologiei programului A Doua Șansă (ADS); elaborarea 
programelor școlare specifice pentru programul ADS pentru învățământul primar și gimnazial (inclusiv 
planurile-cadru aferente); elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru diferitele 
discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial (18 ghiduri finalizate); elaborarea de resurse 
educaționale deschise (RED) și de alte resurse relevante pentru sprijinirea aplicării la clasă a noilor 
programe școlare (7.200 RED finalizate până la 14 august 2022, data finalizării proiectului); 20 de 
programe școlare-model pentru discipline opționale integrate (inclusiv ADS); un studiu de tip base-
line privind evaluarea competențelor absolvenților clasei a IV-a, din perspectiva achiziției 
competențelor-cheie, în special pentru elevii din categorii dezavantajate.  În vederea evaluării 
impactului curriculumului, în perioada 2021-2022 România va participa la studiul PISA 2022, program 
internațional pentru evaluarea nivelul de alfabetizare al elevilor de 15 ani în domeniile matematicii, 
științelor și lecturii. Pentru prima dată în România, administrarea PISA va fi una computerizată (de tip 
CBA – computer-based assessment). Administrarea PISA 2022 va fi realizată de Centrul Național de 
Politici și Evaluare în Educație – Unitatea de Cercetare. În anul 2021 va fi implementată faza Field Trial 
(cu 2.200 de elevi de 15 ani din 43 de școli) și pregătirea fazei Main Survey, în acord cu calendarul 
internațional. 

În cadrul POCU 2014-2020 a fost lansat apelul Program pilot pentru Sprijinirea Formării Inițiale 
a Cadrelor Didactice pentru Învățământul Preuniversitar, în cadrul căruia, la sfârșitul lunii martie 
2021, a fost semnat contractul de finanțare a proiectului Start în carieră prin master didactic 
implementat de MEd. Proiectul vizează în special elaborarea cadrului instituțional și operațional 
pentru organizarea și pilotarea programului de master didactic, prin diversificarea  ofertelor 
educaționale în învățământul universitar și prin îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice din 
cele opt universități selectate prin OMEd nr. 4524/2020 privind înființarea și dezvoltarea programelor 
universitare de master didactic. Ofertele educaționale dezvoltate in cadrul proiectului din acest apel 
vor fi incluse în ofertele universităților partenere. 

grupurilor dezavantajate și a studenților non-tradiționali  
În scopul asigurării incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și asigurării 

conformității sistemului de educație din România cu cerințele cadrului legal internațional privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 
școlar 2021-2022 include o secțiune dedicată admiterii în învățământul liceal de masă a candidaților 
cu CES. De asemenea, MEd a aprobat Procedura nr.1526/ DGIP/12.03.2021, cu privire la asigurarea 
condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări 
de neuro-dezvoltare care susțin examenele naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 
VIII-a și examenul național de bacalaureat) în anul 2021.  

Ordinul comun nr. 3235/93/2021 al ministrului educației și ministrului sănătății pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul instituțiilor de învățământ în condiții de 
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 prevede adaptarea 
măsurilor de prevenție în mod adecvat, pentru elevii cu dizabilități care optează pentru participarea 
la cursuri, în funcție de specificul afecțiunii. De asemenea, prevederile Notei nr. 29.661/18 mai 2020 
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privind majorarea cu 50% a drepturilor copiilor cu CES înscriși în sistemul de învățământ 
preuniversitar rămân, în continuare, în vigoare.  

MEd a elaborat și transmis către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (Autoritate 
Management POCU) o propunere de proiect necompetitiv pentru crearea cadrului operațional pentru 
incluziunea școlară a preșcolarilor și elevilor în risc de abandon școlar prin POCU, care va urmări 
asigurarea unui cadru optim pentru profesionalizarea resursei umane din echipa multidiscip linară, 
vizând consilierea și asistența psihopedagogică, terapia logopedică, medierea școlară și asigurarea 
serviciilor educaționale de sprijin, în vederea creșterii calității intervenției integrate pentru elevii din 
învățământul de masă.  

În scopul reducerii și prevenirii abandonului școlar și promovării accesului egal la învățământ 
de calitate, sunt în curs de implementare proiectele din cadrul a două apeluri de proiecte 
competitive: (1) Școală pentru toți – care promovează măsuri integrate de prevenire și reducere a 
abandonului școlar pentru școlarii tineri și adulți, de sprijin pentru personalul din învățământ, inclusiv 
prin programe de tipul A doua Șansă și Școala după școală şi (2) Profesori motivați în școli 
defavorizate, apel dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în 
risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesori calificați.  

Cu referire la accesul elevilor romi la liceu, în anul școlar 2020-2021 a fost organizată 
admiterea candidaților pe locuri speciale pentru romi în învățământul liceal și învățământul 
profesional/dual de stat. Implementarea Metodologiei de combatere a segregării școlare începe în 
anul școlar 2021-2022. Pentru continuarea inițiativelor de tipul A doua șansă, sunt în curs de 
implementare proiectele din cadrul apelului competitiv intitulat Măsuri de A doua șansă (665 și 666), 
până la finalul trim. IV/2023.  

În cadrul POCU 2014-2020, a fost lansat apelul competitiv Program pilot de stimulare a 
participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, în cadrul căruia, până la 
finalul trim. I/2021, au fost semnate pentru finanțare șase proiecte în valoare cumulată de 4,5 mil. 
euro. În total, în trim. II/2021, vor fi semnate contracte de finanțare pentru 68 de proiecte în valoare 
de 61 mil. euro. Proiectele vizează în special furnizarea unui pachet integrat de servicii destinat 
preșcolarilor și elevilor din ciclul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) și secundar superior (14-16 
ani) în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a 
şcolii (incluzând servicii de suport educațional, servicii psiho-sociale de sprijin) și servicii de educație 
parentală și de consiliere socială. 

În privința consolidării pachetului social pentru educație, vizând elevii din grupurile cu riscuri 
particulare, MEd continuă să deruleze programe sociale naționale anuale precum Bani de liceu,  Euro 
200 sau Masă caldă pentru elevi. MEd continuă acordarea de burse, inclusiv de burse profesionale 
pentru elevii din învățământul dual, în cadrul programului social național. Prin HG nr. 1064/2020, a 
fost aprobat cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care s-au acordat în anul școlar 
2020-2021, fiind impusă o valoare lunară minimă de 100 lei.  

Pentru asigurarea mobilității elevilor și decontării transportului acestora, în anul 2020, au fost 
emise o serie de acte normative. Astfel, prin OUG nr. 70/2020, s-a stabilit o gratuitate de 100% 
pentru transportul elevilor (până la data de 15 mai 2020, elevii beneficiau de o gratuitate de 50% 
pentru transport); prin HG nr. 435/2020 a fost stabilită procedura de decontare a cheltuielilor de 
transport; prin HG nr. 863/2020 sunt oferite facilități privind achiziționarea biletelor de călătorie în 
perioada stării de urgență/alertă provocată de pandemia de COVID-19; prin Legea nr. 226/2020 
pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 s-au adus clarificări privind 
modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport de către administrația publică locală, 
beneficiarii fiind toți elevii din învățământul preuniversitar. Mecanismul de decontare a cheltuielilor 
de transport pentru elevi nu asigură o aplicare clară și lipsită de echivoc, aspect care face imposibilă 
asigurarea gratuității transportului elevilor pentru toate formele de transport. În acest sens, a fost 
elaborat un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, prin care MEd propune următoarele măsuri cu caracter de 
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noutate: gratuitate pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat, cu vârsta de 
până la 26 de ani, la serviciile publice de transport local rutier, transport naval, transport cu metroul, 
precum și transport feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului 
calendaristic, decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care fac naveta, respectiv elevii care 
nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, astfel: acordarea sumelor de bani pentru transport în 
avans/lună, calculate în funcție de distanța de la domiciliu la unitatea de învățământ preuniversitar (și 
pentru distanțe mai mari de 50 de km), cu sume de la 30 de lei pentru 3 km și până la 171 de lei 
pentru 50 de km și decontarea lor în luna următoare.  

În cadrul POAD 2014-2020, a fost lansat apelul Acordarea de materiale școlare (rechizite și 
vestimentație necesară frecventării școlii), cu o valoare de 27 mil. euro (contribuția UE + contribuția 
națională). Scopul apelului este acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin 
educațional, prin utilizarea cărora părinții/reprezentanții legali sau elevii vor putea achiziționa 
materiale școlare/articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Decontarea materialelor școlare/ 
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte se va efectua pe baza valorii nominale a unui tichet social 
pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu Regulamentul 223/2014 și în acord 
cu prevederile OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai 
defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic 
pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de 
distribuire a acestora. Termenul estimat de finalizare a procesului de semnare a contractelor de 
finanțare a fost 30 iunie 2021. Continuă aplicarea Programului pentru școli al României, care prevede 
acordarea gratuită de fructe și legume proaspete, lapte, produse lactate și de panificație, pentru toți 
copii din grădinițe și elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular.  

În contextul pandemiei de COVID-19, prin OUG nr. 144/2020, a fost creat cadrul legislativ 
pentru dotarea elevilor cu echipamente mobile, asigurarea de echipamente de protecție medicală și 
asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime în unitățile de învățământ preuniversitar de stat care 
nu au asigurată racordarea la rețeaua de apă-canalizare. Prin HG nr. 370/2020, a fost aprobat 
Programul Național “Școala de acasă”, în vederea achiziționării de dispozitive electronice cu 
conexiune la internet, necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru 
facilitarea activităților didactice la distanță pentru elevii din medii defavorizate, înmatriculați în 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat. În acest sens, prin OMEC nr. 4738/2020, a fost aprobat 
necesarul de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum și criteriile de repartizare a 
acestor dispozitive achiziționate prin Programul național "Școala de acasă" pentru elevii din 
învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență, înmatriculați la 
început de an școlar în unități de învățământ preuniversitar de stat. Astfel, în luna decembrie 2020, s-
a finalizat livrarea a 250.000 de tablete, 10.000 camere web și 22.000 de laptopuri. Prin  HG nr. 
756/2020, a fost aprobat Programul național “Educația în siguranță” prin care au fost prevăzute 
alocări financiare din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția guvernului. Până la 1 aprilie 2021, 
prin acest program, au fost achiziționate 39.149 tablete, 4.698 camere web și 3.109 calculatoare. În 
baza prevederilor OUG nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 
nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente 
anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost modificat Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/ 
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, în vederea introducerii ca activitate eligibilă 
achiziția de echipamente IT mobile de tip tabletă/laptop pentru uz școlar cu acces la internet și 
resurse educaționale deschise.  

Prin OMEd nr. 3300/2021, au fost aprobate normele metodologice de aplicarea a Programului 
național pilot de tip “Școală după școală” pentru elevii până la clasa a VIII-a, inclusiv. Organizarea 
activităților de educație remedială, materializate în activități de învățare, vizează îmbunătățirea 
achizițiilor elevilor care contribuie, cu prioritate, la formarea competențelor de literație și a 
competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice 
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competenței „A învăța să înveți". Astfel, programul național pilot de tip “Școala după școală”, a fost 
lansat în data de 25 martie 2021, printr-un apel de proiecte tip non-competitiv finanțate prin POCU 
2014-2020. Programul este organizat și se derulează în conformitate cu prevederile OUG 6/2021 și 
vizează finanțarea de activități remediale în scopul reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii din 
învățământul preuniversitar, pentru elevii din ciclul primar și gimnazial, în special elevi din grupurile 
vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma, elevi din mediul rural, elevi cu 
dezabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic.  

În cadrul apelului POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID19, cu valoarea totală a finanțării nerambursabile (contribuție UE și buget de stat) de 85 mil. 
euro au fost finanţate activități care privesc dotarea cu echipamente de protecție/ dispozitive 
medicale, containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime 
necesare pentru prevenirea și diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2, 
atât pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cât și pentru instituțiile de învățământ superior. În 
cadrul altui apel POIM - 819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID19, 
MEd este beneficiar al proiectului Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în 
desfășurarea activităților educaționale în contextul răspândirii virusului SARS.CoV.2, care are ca 
obiectiv general dotarea elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din cadrul unităților de 
învățământ de stat cu măști de protecție.  

În scopul stimulării absolvenților de învățământ secundar superior pentru continuarea 
studiilor în învățământul terțiar (învățământ superior sau alte forme de învățământ postliceal), se 
continuă implementarea schemei de granturi pentru licee în cadrul Proiectului privind învățământul 
secundar – ROSE. Având în vedere suspendarea repetată a cursurilor față-în-față și încetinirea 
activităților din granturi, din cauza pandemiei de COVID-19, o parte dintre liceele care au primit 
granturi în runda I, începută în 2017, au solicitat prelungirea perioadei de implementare. Pentru a 
sprijini creșterea calității activităților de predare-învățare în liceele beneficiare de granturi ROSE, 
pentru fiecare dintre acestea a fost alocat un mentor, care să sprijine echipa pedagogică în 
ameliorarea abordărilor și practicilor didactice, în special în ceea ce privește centrarea pe elev, 
capacitatea de a adapta curriculumul la nevoile și abilitățile elevilor. De asemenea, au fost elaborate 
și puse la dispoziția tuturor celor interesați, pe site-ul proiectului ROSE, cinci ghiduri pedagogice 
pentru licee: ghid pentru educație incluzivă, ghid pentru activități remediale și de tutorat, ghid pentru 
consiliere și orientare profesională, ghid pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale, ghid 
pentru dezvoltare personală și coaching și două ghiduri pentru universități: ghid pentru dezvoltarea 
competențelor socio-emoționale, ghid pentru dezvoltare personală și coaching. În contextul 
pandemiei de COVID-19, au fost lansate proceduri de achiziție centralizate pentru furnizarea de 
echipamente electronice (laptopuri, table interactive, camere pentru videoconferință) unui număr de 
1.093 de licee, care să ajute la combaterea efectelor pandemiei, permițând învățarea prin 
intermediul tehnologiei și internetului. Prin această activitate, se are în vedere îmbunătățirea 
condițiilor de predare-învățare și creșterea capacității școlilor de a utiliza conținuturi, aplicații și 
echipamente digitale, inclusiv de a asigura învățământ la distanță utilizând tehnologia informatică. 
Laptopurile achiziționate vor fi puse la dispoziția elevilor care nu dispun de echipamente e lectronice 
pentru activități online și vor permite liceelor să fie mai bine pregătite în cazul unor situații de 
suspendare a cursurilor, prin sprijin acordat elevilor celor mai dezavantajați, evitând astfel adâncirea 
inechităților cauzate de accesul inegal la resurse, precum și posibilul abandon al elevilor proveniți din 
grupuri dezavantajate. Tot în cadrul proiectului ROSE, au fost implementate 105 granturi în cadrul 
Schemei de granturi pentru universități Programe de vară, reprezentând numărul maxim posibil de 
granturi de acest tip.  

În vederea sprijinirii studenților din mediul rural, a grupurilor dezavantajate și a studenților 
non-tradiționali pentru participarea în învățământul terțiar, MEd continuă implementarea 
programelor sociale: locuri speciale pentru absolvenții din mediul rural, acordarea de burse, subvenții 
pentru cazare și masă, decontarea parțială a transportului. Pentru anul universitar 2020-2021, au fost 
alocate cifre de școlarizare distincte dedicate pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural (2.000 
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locuri), pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României (5.000 locuri - licență, 4.500 - master, 
300 - doctorat), precum și 400 de locuri pentru formarea inițială a viitoarelor cadre didactice (master 
didactic). În anul școlar 2021-2022 s-au propus spre aprobare aceleași cifre de școlarizare distincte. 

dezvoltarea sistemului de calificări  
În scopul creării și dezvoltării unui cadru de învățare pe tot parcursul vieții deschis și accesibil, 

a fost implementată Strategia de învățare pe tot parcursul vieții. Pentru elaborarea Raportului de 
progres al strategiei, MEd colaborează cu MMPS, în ceea ce privește furnizarea de date din domeniul 
comun de competență al furnizorilor de formare profesională, documentul fiind în curs de 
definitivare. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Edu-C-Ad: Noi instrumente pentru 
strategia națională privind educația continuă a adulților din România, un proiect al MEd în 
parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, finanțat prin POCA. Prin acest 
proiect, România participă pentru prima dată la un program pentru evaluarea internațională a 
competențelor adulților. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu decembrie 2020. 
Pentru anul 2021, sunt prevăzute analiza și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare a 
educației continue a adulților și realizarea unui studiu pilot pe 2.000 de persoane pentru calibrarea 
instrumentului de cercetare și a cadrului de eșantionare în acord cu standardele internaționale.  

În privința procesului de înființare a unor Centre comunitare de învățare permanentă (CCÎP), 
în vederea centralizării informațiilor din județe, MEd a solicitat IŞJ raportarea aspectelor referitoare la 
organizarea, înființarea și funcționarea CCÎP la nivelul UAT din fiecare județ. În prezent, funcționează 
patru CCÎP (Teliucul Inferior - HD, Fântânele - AR, Bodo - TM, Obreja - CS) înființate, în perioada 2015-
2018, prin proiectul O abordare integrată pentru reducerea disparităților economice, sociale și 
educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României, derulat de Institutul Român de 
Educație a Adulților. Atribuțiile CCÎP vor fi modificate, printr-un Ordin comun MEd-MMPS, care să 
modifice Ordinul comun MEN și MMJS nr. 3894/2019 privind aprobarea instrucțiunilor specifice de 
acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare permanentă pentru o mai mare 
flexibilitate în ceea ce privește dezvoltarea unui portofoliu mai extins de servicii de formare, în 
vederea sprijinirii cetățenilor, inclusiv a celor din zonele defavorizate, de a obține competențe de 
bază și avansate. Se au în vedere și alte inițiative de promovare a educației pe întreg parcursul vieții, 
acestea promovând hub-uri educaționale organizate la nivel local, care să includă școala, biblioteca 
publică, centrul cultural etc., în parteneriat cu autoritățile locale, societatea civilă și mediul de afaceri. 

În domeniul calificărilor profesionale, proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 96/2016 
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării 
profesionale și sănătății se află încă în examinare parlamentară. Standardele de calificare prevăzute 
de actul normativ menționat anterior vor completa standardele ocupaționale și standardele de 
pregătire profesională, urmând ca toate cursurile de formare profesională să se desfășoare în 
concordanță cu acestea. Cu referire la domeniul calificărilor profesionale, ANC continuă demersurile 
de aliniere la practicile europene, fiind în curs de implementare și/sau în fază de elaborare 
următoarele acțiuni, pentru anul 2021:  

 elaborarea Ghidului metodologic pentru scrierea programelor de studii, aferente 
învățământului superior, pe bază de rezultate ale învățării – pentru aplicarea și 
operaționalizarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul 
superior adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (Decretul Președintelui României nr. 
175/2021 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Convenției globale 
pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 
noiembrie 2019 – MO nr. 250 din 12 martie 2021);   

 operaționalizarea Ghidului metodologic pentru elaborarea instrumentelor de evaluare a 
competențelor profesionale pe bază de rezultate ale învățării (specific domeniului evaluare 
de competențe profesionale obținute pe cale nonformală/informală) – ghid finalizat în 
ianuarie 2021 și aflat în curs de implementare (testare-pilot) pentru un număr de 30 
ocupații unice;   
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 crearea cadrului legal pentru recunoașterea calificărilor profesionale obținute în contextul 
formării continue (formale, non-formale, informale) ca parte a învățării pe tot parcursul 
vieții - calificări profesionale obținute pe teritoriul altor state membre ale UE; implicarea 
companiilor din industrie ca organizații de formare continuă;   

 elaborarea și/sau actualizarea continuă de standarde ocupaționale pentru un număr de 
250 de ocupații unice, asigurând coerența binomului “educație și formare profesională – 
piața muncii”. 

 
Ca o privire de ansamblu asupra procesului de reformă a educației și a factorilor determinanți, 

pentru anul școlar 2021-2022 se urmăresc următoarele priorități ale sistemului de educație și 
formare profesională: 

 Asigurarea echității în educație 
 Sprijin pentru cariera didactică 
 Profesionalizarea managementului educațional 
 Dezvoltarea educației și formării tehnice și profesionale 
 Dezvoltarea educației și îngrijirii timpurii accesibile universal 
 Modernizarea curriculumului și evaluarea 
 Sprijin pentru educație în limbile minorităților naționale  
 Asigurarea finanțării și modernizarea infrastructurii 
 Transformarea digitală a educației 
 Îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior la învățământul terțiar  
 Dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții 
 Dezvoltarea dimensiunii internaționale a învățământului preuniversitar românesc. 

Politicile educaţionale reprezintă direcţiile strategice de dezvoltare a sistemului educaţional şi 
cuprind legi şi norme aplicate în practică prin metodologii, controlate şi monitorizate, iar în final 
evaluate prin studiu de impact. Totodată, politicile educaţionale sunt strategii coerente, realizate pe 
baza unor studii de analiză, sinteză, diagnoză şi prognoză specifice mediului educaţional de la toate 
nivelele. Multe din politicile educaţionale adoptate de Ministerul Educaţiei se înscriu în programe de 
anvergură europeană sau mondială, înscriind ţara noastră pe coordonatele globalizării, mai ales în 
contextul rolului României ca membră a Uniunii Europene.  

Ca urmare a integrării sale în Uniunea Europeană, România își armonizează sistemul 
educațional cu politicile și strategiile europene în domeniul educației. Principalul document care a 
orientat dezvoltarea europeană în ultimul deceniu îl constituie Strategia Europeană Orizont 2021. 
Două din cele trei ţinte strategice pentru 2020 au relevanţă pentru sistemele de învăţământ 
(Comunicare a Comisiei Europa 2020. O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică 
şi favorabilă incluziunii, Bruxelles, 03.03.2010.): 

- creşterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
- creşterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei 

de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 
Obiectivele programului Europa 2020 au fost transpuse în obiective naționale pentru fiecare 

stat membru; astfel, în cazul României, ţinta a fost să se ajungă până în anul 2020 la o rată de 
părăsire timpurie a şcolii sub 11,3% și la o pondere a absolvenţilor de studii superioare în rândul 
populaţiei în vârstă de 30-34 de ani de peste 26,7%. Aceste obiective presupun coordonarea 
eforturilor tuturor factorilor implicați în educație, inclusiv pe linia formării continue a cadrelor 
didactice. 

Unul dintre cele 5 obiective majore ale Strategiei europeane în domeniul educației și formării 
profesionale se referă la educație, și vizează reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii și 
creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 
30-34 de ani. În cadrul acestui program a fost stabilit cadrul strategic „Educație și formare 
profesională 2020”. 
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Politica actuală a Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale se 
integrează Planului de redresare pentru Europa NextGenerationEU, care este este mai mult decât un 
plan de recuperare. Este o șansă unică să ieșim mai puternici din pandemie, să ne transformăm 
economiile, să creăm oportunități și locuri de muncă pentru Europa în care ne dorim să trăim, să 
facem Europa mai verde, mai digitală și mai rezistentă. La 1 iulie 2020, Comisia Europeană a 
prezentat o agendă ambițioasă pentru a ghida eforturile de redresare din cauza COVID-19 în 
domeniile ocupării forței de muncă și politicii sociale. Accentul se pune pe competențe și 
VET. Educația și formarea profesională (VET) răspunde nevoilor economiei, dar oferă și cetăţenilor 
abilități importante pentru dezvoltarea personală și cetățenia activă.  

La 30 noiembrie 2020, miniștrii responsabili cu educația și formarea profesională din statele 
membre UE, țările candidate, țările SEE-EFTA (Spațiul Economic European – Asociația Europeană de 
Liber Schimb), partenerii sociali europeni și Comisia Europeană au aprobat „ Declarația de la 
Osnabrück 2020 privind învățământul și formarea profesională ca factor de redresare și de tranziții 
echitabile către economiile digitale și verzi”. Aceasta stabilește noi acțiuni de politică educaţională 
pentru perioada 2021-2025 pentru a completa recomandarea Consiliului privind educația și formarea 
profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență:  

 promovarea rezilienței și a excelenței prin VET de calitate, incluzivă și flexibilă  
 stabilirea unei noi culturi a învățării pe tot parcursul vieții, subliniind relevanța formării 

profesionale continue și a digitalizării  
 promovarea durabilității VET  
 dezvoltarea unui spațiu european de educație și formare și VET internațional  

Începând cu luna martie 2020, criza COVID-19 a determinat instituțiile de educație și formare 
din Europa să își închidă ușile și să treacă rapid la predarea la distanță / online. În câteva săptămâni, 
peisajul educațional din Europa și din întreaga lume s-a schimbat fundamental. Profesorii, elevii și 
familiile lor s-au adaptat rapid și au continuat să învețe, dând dovadă de hotărâre și perseverență.  

Pandemia COVID-19 a determinat conștientizarea lacunelor și deficiențelor semnificative în 
ceea ce privește abilitățile digitale, conectivitatea și utilizarea tehnologiilor în educație. În plus, 
conform celui mai recent Index al economiei și societății digitale, 42% dintre europeni nu au abilități 
digitale de bază, iar piața muncii europene se confruntă cu un deficit semnificativ de experți în 
domeniul digital. Mai mult, criza COVID-19 a atras atenția atât asupra oportunităților și riscurilor vieții 
online, cât și a necesității unui mediu digital mai bun și mai sigur pentru toți, mai ales pentru tinerii 
sub 18 ani. Lansarea, la 30 septembrie 2020, de către Comisia Europeană, a noului Plan de acțiune 
pentru educația digitală, denumit “Resetarea educației și formării pentru era digitală (2021-2027)” a 
avut la bază un amplu proces de consultare publică realizat în perioada iunie – septembrie 2020. 
Potrivit studiului menţionat, la nivelul UE principalele probleme vizate au reflectat faptul că:  

- aproximativ 60 % dintre respondenți nu au folosit instrumente de învățare la distanță și 
online înainte de criză;  

- 95% dintre respondenți consideră că această criză de COVID-19 marchează un punct de la 
care nu se mai poate reveni la situația anterioară în ceea ce privește modalitățile de utilizare a 
tehnologiei în domeniul educației și formării;  

- respondenții declară că resursele pedagogice și conținutul online trebuie să fie relevante, 
interactive și mai ușor de utilizat;  

- peste 60% dintre respondenți sunt de părere că și-au îmbunătățit competențele digitale în 
timpul crizei, peste 50 % din aceștia dorind să le aprofundeze. 

Similar statelor membre, și în România, începând cu luna martie 2020, criza „COVID-19” a 
reconfigurat practicile educaționale de la interacțiunea „față-în-față” la mediul online. Această 
provocare a evidențiat rolul educației digitale ca obiectiv-cheie pentru predarea-învățarea-evaluarea 
de înaltă calitate, accesibilă și favorabilă incluziunii, precum și necesitatea unei abordări strategice 
privind dobândirea competențelor digitale pe tot parcursul vieții, pentru toți actorii implicați.  

În această perioadă, „predarea-învățarea” s-a mutat preponderent în mediul online, iar 
provocările cu care s-au confruntat școlile din România au fost legate de:  
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● Lipsa de predictibilitate;  
● Rețea școlară eterogenă, cu un puternic decalaj digital între unitățile de învățământ;  
● Competențe digitale insuficient dezvoltate pentru organizarea eficientă a procesului didactic 

în mediul online;  
● Acces redus la tehnologie și conectivitate redusă la internet;  
● Posibilitățile reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, pentru 

participare la lecții online.  
În prezent, abordarea integrată a tuturor aspectelor digitalizării serviciilor publice, inclusiv în 

domeniul educației, este asigurată de prevederile Strategiei Naționale pentru Agenda Digitală 
România 2020. Deși România dispune de conectivitate la internet cu o largă acoperire, încă sunt 
necesari pași pentru asigurarea tuturor resurselor și a unui cadru integrat pentru acces la o educație 
de calitate în era digitală.  

Pe fondul consultării publice s-au identificat 3 paliere ale digitalizării în educație:  
- management și administrație, automatizări și anonimizări (înregistrări, catalog electronic, 

rapoarte, checklists, înregistrarea prezențelor/absențelor, comunicare, evidența progresului, 
anonimizarea datelor)  

- activitate didactică: procesele de predare-învățare și activitățile de evaluare (atât cea 
formativă, cât și cele sumative); activitățile de consiliere și orientare, suport psihologic și socio-
emoțional; activități extrașcolare (cluburi, activități de tip nonformal); remediere și recuperare; 
activități de promovare a excelenței și performanțelor înalte;  

- un palier transversal: comunicare și eficientizarea colaborării (la nivel de școală/cancelarie, 
relația școală-familie, relații și parteneriate: școală – administrație locală – ONG – mediul de afaceri). 

Pe lângă dezvoltarea competențelor digitale ale populației (alfabetizarea digitală), se 
impune și abordarea următoarelor aspecte:  

✔ Cetățenia digitală:  
● conduita etică, luând în considerare diversitatea socială, culturală și filosofică a digitalului în 

societate, precum și contextele sociale, economice, de mediu și profesionale în care interacțiunile pot 
avea loc;  

● conștientizarea impactului utilizării tehnologiei digitale asupra bunăstării fizice și 
psihologice, înțelegerea problemelor legate de comercializarea informațiilor personale, influența 
publicității digitale și siguranța/încrederea percepută a site-urilor web;  

● reflectarea asupra implicațiilor etice ale legilor și normelor care reglementează tehnologia 
digitală, inclusiv cele referitoare la drepturile de autor;  

✔ Utilizarea tehnologiei pentru a facilita incluziunea și accesibilitatea:  
● mobilizarea strategiilor și instrumentelor digitale pentru a răspunde diferitelor nevoi și de a 

depăși barierele, selectarea și utilizarea instrumentelor digitale în urma unei analize adaptate, 
observând caracteristicile fiecărui instrument în lumina nevoilor proprii și a constrângerilor de 
accesibilitate culturală, fizică, tehnică sau economică pentru a identifica beneficiile și limitările 
instrumentelor digitale;  

✔ Valorificarea competențelor digitale în dezvoltarea personală și profesională:  
● utilizarea tehnologiei digitale pentru a dobândi, menține și dezvolta abilități de utilizare a 

acesteia în viața profesională actuală sau viitoare;  
● dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de autonomie, prin tehnologia digitală;  
● angajarea tehnologiei digitale care să te ajute să te integrezi în muncă, în special 

promovându-ți abilitățile către viitorii angajatori, consultând conținut digital adecvat și rețele 
profesionale pentru a fi la curent cu noile evoluții din domeniile profesionale actuale sau viitoare și 
pentru a satisface nevoile de educație continuă;  

✔ Creativitatea și inovația în utilizarea tehnologiei:  
● utilizarea gândirii critice pentru a evalua conținutul digital înainte de a-l utiliza;  
● dezvoltarea deliberată a propriei judecăți critice cu privire la tehnologia digitală, bazată pe 

criterii analitice riguroase prin utilizarea și compararea resurselor digitale;  
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● evaluarea atentă și sinceră a propriei utilizări a tehnologiei digitale;  
● dezvoltarea conștientizării cu privire la problemele legate de mass-media, progresele 

științifice, evoluțiile tehnologice și utilizarea tehnologiei pentru a putea adopta o poziție clară, în 
special în ceea ce privește beneficiile și limitările tehnologiei digitale.  

În ceea ce privește tendințele privind profesiile emergente și cele de pe piața forței de 
muncă, deși previziuni clare în actualul context pandemic sunt foarte greu de realizat, acestea trebuie 
să fie identificate într-un stadiu incipient, astfel încât oamenii să aibă avantajul de a se sincroniza cu 
ele. Munca de acasă, învățarea continuă și schimbările în carieră sunt principalele trei tendințe ale 
muncii actuale și viitoare, ne arată cel mai recent raport al Centrului de cercetări Cognizant despre 
viitorul muncii, după 2020. Potrivit graficului de prognoză al abilităților realizat de Centrul European 
pentru Dezvoltarea Învățământului Vocațional (CEDEFOP) cele mai căutate joburi în România în 2030 
vor fi disponibile în domenii precum cel medical, cel juridic, în îngrijire socială și în educație. 

În acest context, la data de 26 octombrie 2020 Ministerul Educației a lansat procesul de 
elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din România 2021 – 2027, denumit SMART.Edu –
concept centrat pe următoarele concepte-cheie: Școală Modernă, Accesibilă, bazată pe Resurse și 
Tehnologii digitale.  

În concordanță cu agenda europeană privind adaptarea sistemelor de educație și formare la 
criza COVID 19, respectiv pentru asigurarea competitivității sustenabile, a echității sociale și 
rezilienței, acest demers reprezintă un apel la acțiune pentru o cooperare mai strânsă a tuturor 
factorilor interesați la nivel național. În ceea ce privește direcțiile de acțiune propuse în proiectul 
SMART.Edu, acestea vizează următoarele domenii de interes:  

● Dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și studenților;  
● Curriculum școlar pentru meserii emergente;  
● Educația digitală pe tot parcursul vieții;  
● Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală;  
● Infrastructură și resurse tehnologice digitale;  
● Conectivitate;  
● Crearea de Resurse Educaționale Deschise (RED);  
● Securitatea cibernetică, protecția datelor, siguranța online și etica IT.  
 
Politica educaţională a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui are ca punct de plecare 

misiunea Inspectoratului Şcolar şi anume, aceea de a promova un management educaţional al 
calităţii care să faciliteze respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă în 
activităţile de predare-învăţare şi managementul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ şi creionează 
ideea că şcoala trebuie să se implice în viaţa comunităţii şi comunitatea trebuie să se implice în viaţa 
şcolii. În viziunea IŞJ Vaslui şcoala este a elevului şi trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare 
personală şi profesională ale acestuia. În acest sens, încrederea beneficiarilor educaţiei este răsplătită 
prin oferirea de servicii educaţionale de calitate, pentru că o educaţie temeinică şi continuă este o 
investiţie în viitorul nostru, al tuturor.  

În anul şcolar 2020/2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi-a concentrat întreaga 
activitate pe direcţiile de acţiune şi obiectivele generale stabilite în Planul managerial al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei 
interne a sistemului, precum şi la priorităţile învăţământului vasluian.  

În vederea realizării obiectivelor propuse în planul managerial au fost stabilite activităţi, 
standarde şi criterii de performanţă obiective ţinând cont de rezultatele din anii precedenţi, de 
specificul socio – economic al judeţului, de resursa umană şi financiară avută la dispoziţie pentru 
acest an şcolar.  

Obiectivele politicilor educaţionale au fost elaborate prin raportarea la diagnoza mediului 
educaţional judeţean, strategiile coerente au fost realizate pe baza unor studii de analiză, sinteză, 
diagnoză şi prognoză specifice mediului educaţional de la toate nivelurile. Politicile educaţionale sunt 
elaborate prin raportare la ţintele strategice şi viziunea asumată. Acestea sunt elaborate în mod 
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transparent, prin colaborare şi prin consultarea tuturor actorilor relevanţi, cu respectarea principiilor 
echităţii şi nondiscriminării.  

Au fost identificate o serie de nevoi care au stat la baza proiectării întregii activităţi a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean:  

tandardelor de calitate de către 
toţi actorii din educaţie, aplicarea acestor standarde specifice pe niveluri de învăţământ, 
diversificarea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de evaluare până la individualizare, centrarea 
demersului didactic pe nevoile reale ale elevului;  

preşcolari, elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea curriculumului pentru educaţia timpurie, aplicarea 
noilor programe, optimizarea activităţilor de orientare şi consiliere, asigurarea unui mediu şcolar 
sănătos, program suplimentar de pregătire, servicii de asistenţă medicală etc.  

în elaborarea de proiecte şi programe eligibile pentru atragerea de fonduri structurale;  

copiilor / elevilor provenind din medii defavorizate, programe de intervenţie având ca grup–ţintă 
elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate etc.;  

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a 
absolvenţilor;  

trecerea de la management la leadership ca viziune centrată pe performanţa elevilor;  
tru anul şcolar 2020-2021 împreună cu partenerii 

sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării 
sistematice a evoluţiei pieţei muncii (în conformitate cu prevederile PLAI si PRAI);  

 unei oferte de formare continuă a personalului didactic care să acopere întreaga 
nevoie, atât la nivel instituţional, cât şi la nivel individual; extinderea colaborării cu furnizori de 
formare profesională externi (universităţi);  

ulticulturalităţii, sprijinirea programelor / proiectelor focalizate pe 
cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale din rândul populaţiei judeţului Vaslui.  

Pornind de la nevoile identificate şi de la priorităţile stabilite de Ministerul Educaţiei pentru 
anul şcolar 2020-2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi-a fixat următoarele obiective generale:  

I. Resurse umane  
I.1.Asigurarea încadrării cu personal bine pregătit în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate 
a tuturor copiilor şi asigurarea condiţiilor necesare implementării descentralizării instituţionale;  
I.2.Îmbunătăţirea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, auxiliar şi nedidactic;  
I.3.Dezvoltarea competenţelor mangeriale ale conducerii unităţilor de învăţământ;  
I.4.Cuprinderea întregii populaţii de vârstă şcolară în unităţile de învăţământ, micşorarea ratei 
abandonului şcolar, şcolarizarea adulţilor prin Programul ,,A doua şansă”.  

II. Resurse materiale  
II.1.Eficientizarea reţelei şcolare în concordanţă cu dinamica populaţiei şcolare şi cerinţele 
comunităţilor;  
II.2.Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii şcolilor pe bază de proiecte şi programe;  
II.3.Finanţarea unităţilor conexe şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat conform 
legislaţiei în vigoare - cerinţă a eficientizării managementului financiar la nivelul IŞJ Vaslui;  
II.4.Crearea de condiţii în vederea reducerii numărului de unităţi şcolare care nu îndeplinesc 
standardele obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.  

III. Resurse curriculare  
III.1.Creşterea calităţii inspecţiei şcolare prin aplicarea integrală a prevederilor noului Regulament al 
inspecţiei şcolare, punându-se accent pe activitatea de consiliere a managerilor şcolari, a personalului 
didactic şi didactic auxiliar;  
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III.2.Aprofundarea Curriculum-ului Naţional şi cel la decizia şcolii, creşterea calităţii procesului 
educaţional în conformitate cu standardele prevăzute în Legea calităţii;  
III.3.Stimularea activităţilor educative şcolare şi extracurriculare, a activităţilor de performanţă ale 
elevilor prin programe complexe de acţiuni desfăşurate la nivelul şcolii, comunităţii, judeţului precum 
şi a calendarului naţional specific;  
III.4.Asigurarea concordanţei între dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi cerinţele pieţei 
muncii la nivel local, naţional şi european.  

IV. Relaţia cu comunitatea  
IV.1.Optimizarea relaţiilor cu comunitatea prin respectarea unor norme de conduită cu autorităţile 
locale, eficientizarea acestora în folosul beneficiarilor direcţi;  
IV.2.Promovarea imaginii inspectoratului şcolar;  
IV.3.Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei oferite de unităţile şcolare din jud. Vaslui, în 
vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020  

Prioritatea zero a fost elevul, ca principal beneficiar al actului educativ, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui fiind preocupat îndeaproape de găsirea celor mai bune soluţii pentru a asigura 
şcolilor un cadru general şi un set de repere tematice pentru procesele de luare a deciziilor, de 
planificare şi de elaborare a politicilor în acord cu noul context, iar pentru aceasta un rol important l-a 
avut consolidarea relaţiilor eficiente şi benefice cu toţi partenerii sociali şi din sfera educaţiei.  

Situaţia epidemiologică creată de pandemie, generată de infecţia cu COVID-19, a dus la 
funcționarea în scenariul galben-mixt la începutul anului școlar, urmat de intrarea în scenariul roșu 
din luna noiembrie 2020, iar din semestrul al doilea, din luna februarie 2021, activitatea a revenit la 
normal, dar cu păstrarea măsurilor igienico-sanitare de prevenţie. Astfel, activitatea managerială în 
acest an şcolar a fost marcată de o serie de provocări privind capacitatea unităţilor de învăţământ de 
a continua predarea la distanţă, permiţând totodată păstrarea comunicării între cadrele didactice şi 
elevi fără riscuri de contaminare.  

Evoluția pandemiei a impus modificarea și completarea OMEC nr. 3.125/2020 privind 
structura anului școlar 2020 – 2021. Astfel prin O.M. nr. 3.558 din data de 29.03. 2021 a fost stabilită 
vacanța prelungită de primăvară în perioada 2 aprilie - 4 mai, pentru toți elevii, mai puțin pentru cei 
din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a. Elevii din clasele terminale vor avea un interval de școală online 
între 12-30 aprilie, apoi din nou vacanță până în 9 mai. Prin Ordinul de ministru nr. 3237/ 05.02,2021 
au fost aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a, 
respectiv noile programe pentru susţinerea probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat în 
anul şcolar 2020-2021.   

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a elaborat Procedura operaţională privind organizarea 
activităţilor de pregătire pentru examenul de evaluare naţională/bacalaureat/certificare a calificării 
profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în contextul 
măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Procedura a fost aplicată:  

- elevilor care au participat la activitatea de pregătire pentru examenul de evaluare 
naţională/bacalaureat/certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul 
profesional şi tehnic preuniversitar;  

- personalului didactic/didactic auxiliar şi nedidactic;  
- părinţilor elevilor din ani terminali.  

Principalele activităţi de care a depins activitatea procedurală:  
- identificarea elevilor care au participat la activitatea de pregătire;  
- identificarea personalului didactic/didactic auxiliar şi nedidactic implicat în aceste activităţi;  
- achiziţia de materiale pentru igienizarea şcolii şi organizarea spaţiilor şcolare, respectiv a traseelor 

pe care s-a realizat deplasarea elevilor şi a personalului şcolii;  
- întocmirea orarului pentru derularea activităţilor de pregătire;  
- monitorizarea implementării măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar au elaborat şi aprobat o 
procedură proprie, în cadrul căreia au fost stabilite modalităţile de desfăşurare a activităţilor de 
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pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care s-a realizat igienizarea/dezinfecţia 
unităţii de învăţământ.  

Organizarea şi desfăşurarea examenelor naționale au fost reglementate prin ORDIN nr. 5455 
din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a 
VIII-a în anul şcolar 2020-2021 și ORDIN nr. 3.852 din 27 mai 2021 pentru modificarea și completarea 
OMEC nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2021, 
care completa Art.3 cu precizarea referitoare la adaptarea programelor de examen din cauza 
neparcurgerii materiei la nivelul optim.  

Prin Ordinul comun al Ministerului Educației - Ministerului Sănătății nr. 3.755/560/29.04.2021 
de modificare și completare a măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică au fost stabilite măsuri de prevenire şi combatere 
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate 
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

La nivelul unităţilor de învăţământ a fost elaborată procedura privind asigurarea continuităţii 
activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ care prevede:  
- desemnarea persoanelor responsabile cu preluarea atribuţiilor factorilor de decizie absenţi, fapt 

ce poate determina apariţia unor întreruperi în activitate;  
- însuşirea legislaţiei specifice care reglementează activităţile preluate;  
- stabilirea categoriilor de documente care vor fi semnate/aprobate şi de activităţi ce vor fi 

preluate, de către persoanele desemnate să asigure continuitatea activităţii;  
- stabilirea cauzelor care pot determina întreruperi în activitatea unităţii;  
- alocarea resurselor şi mijloacelor necesare asigurării continuităţii în activitate.  

 
II.4. ANALIZA MEDIULUI EXTERN  

Analiza mediului extern al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, județul Vaslui, are la bază 
documente de politici educaţionale, naţionale sau locale. În realizarea analizei PESTE au fost 
valorificate conţinuturile următoarelor strategii de dezvoltare locală: 

 Strategia de  dezvoltare economico-socială  a judeţului Vaslui cu orizontul de timp  2021-2027, 
elaborată în 2020 

 Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI) al judeţului Vaslui pentru perioada 2019-2025, 
elaborat cu sprijinul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea 
Profesională Vaslui 

 
Prezentare generală a județului Vaslui 

 
Judeţul Vaslui este situat în partea de est a țării, în regiunea 

istorică Moldova. Este principala poartă de est a României. Județul 
face parte din Euroregiunea Siret–Prut–Nistru din 2005 și 
din Regiunea de dezvoltare Nord-Est . Reședința de județ este 
municipiul Vaslui.  

Ca întindere, regiunea NORD-EST acoperǎ 15,46% din 
suprafaţa totalǎ a ţǎrii (36850 km2) fiind cea mai mare dintre cele 8 
regiuni economice şi este alcǎtuitǎ din 6 judeţe (Bacǎu, Botoşani, Iaşi, 
Neamţ, Suceava, Vaslui).  

 Județul Vaslui are ca vecini, la est Republica Moldova, granița 
fiind râul Prut, la vest, județele Neamț, Bacău, Vrancea, la sud, județul 
Galați și la nord, județul Iași 

Județul Vaslui reprezintă 2,2% din suprafața României și 
acoperă 5318 kmp. Întinzând-se pe cursul superior și mijlociu al râului 
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Bârlad, străbate partea de sud și sud-est a Podișului Central Moldovenesc; în partea australă separă 
Colinele Tutovei de Dealurile Fălciului. 

 
Caracteristicile de relief, pedologice, hidrologice şi climaterice 

 
A. DISPUNEREA – Teritoriul are următoarele coordonate geografice: 

 latitudine sudică 46 grade (staul Pochidia, comuna Tutova); 
 latitudine nordică 46 grade și 40` (satul Protopopești, comuna Tăcuta); 
 longitudine vestică 27 grade și 30` (satul Vladia, comuna Dragomirești); 
 longitudine estică 28 grade și 15` (satul Săratu, comuna Stănilești). 

Privit în ansamblu, relieful județului Vaslui se caracterizează printr-o fragmentare medie cu 
altitudini ce variază între 16 și 18 m în lunca Prutului și 884 m dealul Cetatea (situat la S-V de satul 
Poienești), 475 m dealul Fulgului (la N-V de localitatea Lălești), 463 m dealul Cuculia (la N-V de 
Gârceni). Lunca Bârladului variază între 53 m la sud de municipiul Bârlad și 145 m în nord, la est de 
localitatea Băcești. 

B. RELIEFUL – din punct de vedere geomorfologic și fizico-geografic, se reprezintă astfel: 
a) relieful structural este foarte bine reprezentat în tot cuprinsul județului, bine individualizat în 
special pe culmile interfluviilor înalte, unde și paralelismul dintre înclinarea straturilor spre sud-est 
corespunde cu suprafețele plane ale reliefului. Structura geologică a teritoriului determină și 
prezența numeroaselor tipuri de cuieste (coaste). 
b) relieful sculptural este dat în principal de ansamblul de culmi ce coboară deosebit în partea de V și 
S-V a județului în colinele Tutovei, depresiunile sculpturale ale Hușului și Elanului în partea de E și S -E. 
Formarea reliefului sculptural se datorează faptului că domină nisipurile, argilele nisipoase și argilele 
asupra cărora ploile și apele curgătoare acționează intens. Alunecările de strate și prăbușirile de teren 
ca și văile torențiale sunt mereu active, iar în perioadele ploioase și după iernile cu multă zăpadă iau 
pe alocuri mari proporții.  
c) relieful de acumulare – este reprezentat prin terase, șesuri, conuri de dejecție, glacisuri. Terasele 
sunt bine dezvoltate pe văile râurilor principale – Bârlad și Prut. Șesurile au o lățime foarte mare în 
comparație cu albia râului sau a pârâului care le-a format și care le străbate: 4-8 km lățimea râului 
Prut, 1,5-4 km râul Bârlad, între 1-2 km râul Racova, Vasluieț, Crasna, Elan.  

Subsolul este mai puțin bogat în comparație cu al altor județe, predomină materialele de 
construcții, gresii calcaroase, unele cariere de nisip și luturi loessoide. 

C. CLIMA – este caracterizată ca temperat-continentală specific Europei Răsăritene.  
Temperatura aerului – este cea specifică ținuturilor temperat-continentale. Media anuală este 

9,2 grade la Vaslui, 9,5 grade la Huși, 9,8 grade la Bârlad. Media lunii ianuarie variază între 4,2 grade 
și 3,5 grade, iar a cea a lunii iulie între 21 și 22,7 grade. Valorile extreme de temperatură au fost 
înregistrate la 20.02.1954 la Negrești de – 32 grade C și 40,6 grade C la Murgeni la 21.08.1952. 

Precipitațiile – realizează o medie pe județ de 512,8 mm și sunt mai bogate în nordul județului 
și mai scăzute în sud. Secetele – se manifestă frecvent pe tot teritoriul județului, în timp ce ploile 
torențiale și cu grindina au frecvența mai mare în valea Bârladului și a Prutului. Zăpada – este 
prezentă în fiecare iarnă, iar numărul zilelor cu ninsoare și durată de acoperire a solului cu zăpadă 
diferă de la un an la altul și de la sector la sector. Numărul mediu anual de zile cu ninsoare este de 18, 
iar durata de acoperire a solului cu zăpadă de cca. 60 de zile, iar grosimea stratului de zăpadă nu 
depășește 10-12 cm. Vânturile – în funcție de dinamica atmosferei din cuprinsul județului Vaslui, se 
caracterizează printr-o mare frecvență a vânturilor de N-V și de N urmate de cele de S-E și de E. 
Viteza medie este cu valori de 1,6-6,5 m/s. 

D. HIDROGRAFIA – din punct de vedere hidrografic, teritoriul județului Vaslui aparține 
bazinului râului Prut, care cuprinde partea de E și S-E precum și bazinul râului Siret, care prin 
intermediul Bârladului drenează cea mai mare parte (2/3) din suprafața acestuia. 

Pe teritoriul județului Vaslui se pot identifica mai multe unități hidrogeologice: 
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 ape potabile cu hidrogen sulfurat (Moara Grecilor și Munteni de Jos) în depozitele 
sarmaţianului mediu; 

 ape salmastre în depozitele sarmaţianului superior (Crasna, Huși au o mineralizare ridicată, 
duritate mare și au conținut apreciabil de clorură); 

 ape potabile în depozitele pliocene (valea Bârladului, Elanului, N Murgeni); 
 zone cu ape arteziene; 
 izvoare minerale (ape sulfato-bicarbonate, magneziano-sodice la Dănești, ape sulfuroase 

bicarbonate-sodice la Pungești, ape cloruro-sodice bicarbonate iodo-bromurate la Drânceni). 
Rețeaua hidrografică – teritoriul județului Vaslui este drenat de râul Prut și Bârlad, cărora li se 

adaugă o rețea hidrografică autohtonă, reprezentată de afluenții lor. Prutul, pe teritoriul județului 
Vaslui își desfășoară cursul pe o distanță de cca. 160 km de la est de satul Ghermănești în N și până în 
amonte de confluența cu Elanul în S. Principalii afluenți sunt pârâul Șopârleni, Sărata, Floreni, 
Hulubăț. Prutul la Bumbăta (comuna Vetrișoaia) are un debit de 82,1 mc/s., iar debitele maxime 
corespund lunii martie. Lacurile – în cuprinsul județului Vaslui se află un număr însemnat de lacuri 
formate fie natural sau artificial. Pentru regularizarea scurgerilor și pentru alimentarea cu apă a 
localităților au fost executate numeroase baraje ce s-au constituit într-o salbă de lacuri, numite în 
zonă ”iazuri”, în număr de 44, cărora li se adaugă câteva eleștee și pepiniere piscicole. Suprafața 
productivă este de peste 800 ha, iar volumul de apă acumulat anual depășește 21 mil. mc.   

Acumulările de apă cele mai importante de pe teritoriul județului Vaslui sunt: 
a) în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor: Căzănești, dispusă pe râul Durduc, în amonte 
de orașul Negrești; Solești, dispusă în lunca râului Vasluieț, în amonte de municipiul Vaslui; Pușcași, 
dispusă în lunca râului Racova, în partea de vest a municipiului Vaslui; Mânjești, dispusă pe cursul 
inferior al râului Crasna; Râpa Albastră, amplasată pe râul Simila, în amonte de municipiul Bârlad; 
Cuibul Vulturilor, amplasată pe râul Tutova, la 15 km NV de municipiul Bârlad; Pungești, amplasată pe 
valea râului Gârceneanca; Delea, amplasată pe râul Delea, la 2 km în amonte de municipiul Vaslui; 
Roșiești, amplasată pe râul Idrici; Pereschiv, amplasată pe râul Pereschivu Mare; Tungujei, amplasată 
pe râul Sarcovăț; Trohan, amplasată în lunca râului Racova. 
b) în administrarea Sistemului Național de Îmbunătățiri Funciare: Barajul Dumești, situat pe râul 
Găureanca; Barajul Corodești, situat pe râul Studineț; Barajul Moara Domnească, situat pe râul 
Ferești; Barajul Tăcuta, situat pe râul Rediu; Barajul Rediu Galian, situat pe râul Rediu. 

E. VEGETAȚIA – sub aspect fitogeografic, pe teritoriul județului se interferează elemente 
central-europene, specifice pădurilor est europene cu cele specifice stepelor și silvostepelor 
continentale. Se disting două zone mari de vegetație: 

a) zona de pădure, ocupă partea vestică și nord-vestică a județului unde înălțimea reliefului 
depășește 300 m altitudine absolută. Extinderea culturilor agricole și pomi-viticole a creat 
discontinuități în aria pădurilor, care pe alocuri au rămas sub forma unor fâșii ce acoperă culmile 
dealurilor și partea superioară a versanților. Zona pădurilor este delimitată de două subzone: – 
subzona de gorun-fag: gorun, fag, carpen, paltin, arțar, frasin, ulm, tei; – subzona de gorun-stejar: 
gorun, stejar, jugastru, arțar, gladisu, tei, ulmul de câmp. 

b) zona de stepă și silvostepă este răspândită în estul și sud-estul județului. Se disting două 
subzone: – subzona de silvostepă; – subzona de stepă. 

F. FAUNA – se disting trei biotipuri preferențiale în estul și sud-estul județului pentru faună: 
 a pădurilor de foioase; 
 a silvostepei și stepei; 
 a luncilor. 

La pădure, dintre mamiferele mai comune sunt: lupul, vulpea, mistrețul, căprioara, iepurele, 
veverița, pârșul, bursucul, jderul, dihorul, pisica sălbatică, cerbul lopătar (Dobrina-Huși). Păsări mai 
des întâlnite sunt: coțofana, gaița, graurul, dumbrăveanca, botgrosul, cinteza, pițigoiul, mierla, 
sturzul, ciocănitoarea, privighetoarea, măcăleandrul, turturica, cucul, pupăza, porumbelul gulerat, 
guguștiucul, corbul, cioara, huhurezul. Reptilele mai răspândite sunt: șopârla, gușterul, șarpele de 
pădure. Fauna de stepă și silvostepă este mai săracă și mai puțin variată. Fauna luncilor, bălților și 
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apelor curgătoare este formată din animale terestre iubitoare de umezeală și din animale acvatice. 
Dintre mamifere găsim vidra și nurca pe malurile apelor Bârladului și Prutului, iar în pădurile de luncă 
găsim vulpea, lupul, mistrețul și iepurele. Fauna acvatică este reprezentată prin pești semimigratori, 
crapul, șalăul, somnul, știuca, plătica, mrena, cleanul, scobarul, linul, carasul, caracuda. 

G. SOLURILE – Județul Vaslui prezintă diferențe de altitudine relativ reduse; relieful este, în 
cea mai mare parte a județului, puțin proeminentă, prezentând văi largi, interfluvii netede și pante 
reduse. Solul este caracterizat prin etajarea reliefului și ca structură geologică monoclimatică cu 
înclinare moderată a straturilor spre sud-est cu compoziție petrografică a depozitelor, în care 
predomină complexul argilo-nisipos.  

 
Noua organizare administrativ-teritorială a judeţului Vaslui 

În cursul ultimilor ani structura administrativ-teritorială a României a suferit numeroase 
modificări. Județul Vaslui nu a făcut excepție astfel încât, o serie de comune au fost reorganizate, 
ceea ce a dus la apariția unor comune noi. Începând cu luna decembrie 2003, în județul Vaslui a mai 
fost înființată o localitate urbană, orașul Murgeni și comuna Ibănești, iar în cursul anului 2004 s-au 
înființat alte 10 comune: Fruntișeni, Dodești, Rafaila, Ferești, Pogonești, Muntenii de Sus, Ciocani, 
Pochidia, Cozmești, Pușcași. La sfârșitul anului 2004 structura administrativ-teritorială a județului 
Vaslui se prezenta astfel: 3 municipii (Vaslui, Bîrlad și Huși), două orașe (Negrești și Murgeni) și 81 
comune cu 449 de sate. (6 sate aparțin de localități din mediul urban). 

 
Valori istorice și culturale 

Fără a avea bogăția de obiective turistice care există în alte zone ale țării, acestea nu lipsesc 
însă din județul Vaslui. Putem spune, însă, că ele nu sunt suficient de cunoscute și valorificate. 

Acest judeţ este remarcabil prin tezaurele arheologice găsite aici, valorile etnografice şi arta 
populară, locurile istorice şi monumentele care atestă existenţa milenară a românilor în această zonă, 
cât şi contribuţia lor la cultura universală. 

Vasluienii, asemenea întregului popor român, se mândresc, cinstesc şi preţuiesc faptele de 
vitejie săvârşite în trecut de locuitorii acestor meleaguri, eroismul de care au dat dovadă de-a lungul 
timpului (ex. biruinţa lui Ştefan cel Mare la Podul Înalt – Vaslui la 10 ianuarie 1475, denumită de 
Nicolae Iorga „Thermopilele româneşti”, iar istoricul C. C. Giurescu o aprecia ca cea mai mare victorie 
creştină din întreaga istorie europeană a luptei antiotomane până la asediul Vienei din 1683).  

Menţionăm şi faptul că pe meleagurile vasluiene s-au născut şi au activat de-a lungul anilor 
marcante personalităţi politice, ştiinţifice şi cuturale, ale căror nume se înscriu la loc de frunte în 
galeria marilor bărbaţi de stat, savanţi, cărturari ai ţării. Între aceştia, îi amintim pe Nicolae Milescu-
Spătarul, spirit renascentist de vastă cultură, Dimitrie Cantemir, savant cunoscut pe plan mondial, 
Alexandru Ioan Cuza, ctitorul României moderne – născut la Bârlad pe 20 martie 1820, istoricul Vasile 
Pârvan, economistul Ştefan Zeletin, Emil Racoviţă – întemeietorul speologiei, scriitorii Alexandru 
Vlahuţă, N. D. Cocea, Victor Ion Popa, Valentin Silvestru, Constantin Chiriţă, pictorul Nicolae Tonitza, 
matematicianul Gh. Vrânceanu, academicienii Mihai Ralea şi N. Gh. Lupu, fraţii Bagdasar – dr. 
Dumitru Bagdasar şi filosoful Nicolae Bagdasar, fizicianul Ştefan Procopiu, mitropolitul Veniamin 
Costachi – născut la Roşieşti, actorii Constantin Tănase, Ştefan Ciubotăraşu, Alexandru Giugaru şi 
mulţi alţii.  

Patrimoniul arhitectonic vasluian este reprezentat de numeroase adevărate nestemate. 
Rezultat al unei mari răbdări, al unui ”echilibru critic”, în înțelesul pe care îl dădea G. M. Cantacuzino, 
de sinteză și simplificare a formelor la maximum de utilitate și frumusețe, bisericile de lemn de pe 
teritoriul județului Vaslui sunt expresia unei tradiții constructive străvechi, continui și care oferă un 
aspect local, înrudit totodată cu fenomenul numit ”arhitectura populară în lemn din România”. 
Meșterii populari, de cele mai multe ori necunoscuţi posterității ”au gândit” edificiul religios ca o 
unitate indisolubilă dintre funcțional și frumos (ex. Mănăstirea Pârveşti).  

Palatul Episcopal din Huşi, construit de Ieremia Movilă în 1595, găzduiește astăzi un 
excepțional muzeu de artă religioasă și carte veche. Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, catedrala 
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episcopală din Huși, a fost înălțată în 1495 de Ștefan cel Mare, domnitorul care a clădit zeci de 
mănăstiri și biserici, ca mulțumire adusă Domnului pentru victoriile sale în războaie. Biserica din 
cadrul ansamblului mănăstiresc Fîstîci este o bijuterie arhitectonică în stil baroc monumental cu 
vădite influențe venite din Țara Românească, își păstrează încă alcătuirea pe care o avea acum 300 de 
ani, textul pisaniei din pridvor deslușindu-ne anul zidirii și numele ctitorului: ”Mihai Racoviță voievod 
prin mila lui Dumnezeu, domn al Moldovei, anul 1721”. Ansamblul mănăstiresc Florești cu Biserica 
Sfântul Ilie, durat din temelii de egumenul Nil între anii 1852–1859 şi terminat între 1879–1883 prin 
strădania episcopului Iosif Gheorghian și talentul arhitectului Burelli au desăvârșit monumentul de 
arhitectură ecleziastică pe care îl putem admira astăzi. 

Bârladul a fost multă vreme reședința marelui vornic al Țării de Jos, care guverna jumătatea 
sudică a Moldovei. De-a lungul secolelor și-a păstrat importanța de centru comercial, meșteșugăresc 
și mai ales cultural, loc de sorginte sau formare pentru multe personalități care s-au remarcat în mai 
multe domenii ( între acestea, domnitorul Alexandru loan Cuza, primul domnitor al României, după 
Unirea din 1859, dar și Gheorghe Gheorghiu-Dej, primul șef de stat după instaurarea comunismului). 
Datorită numeroaselor lăcașuri de cult de o deosebită frumusețe, Bârladul a fost considerat un oraș al 
bisericilor. Dintre acestea se remarcă Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, cunoscută și sub 
denumirea de ,,Biserica Domnească”, ridicată începând cu 1634 de domnitorul Vasile Lupu pe locul 
unei construcții mai vechi, din vremea lui Ștefan cel Mare. Biserica Sf. Gheorghe a fost construită 
inițial din lemn, în 1775 și reclădită ulterior de breasla blănarilor din oraș. Din banii câștigați din cerșit, 
un bârlădean a ridicat turnul masiv de la intrarea în biserică, în care a locuit tot restul vieții. Pe locul 
spânzurătorii Țării de Jos, locuitorii orașului au înălțat Biserica Sfinții Voievozi (1806), pentru iertarea 
sufletelor osândiților la moarte. Sfântul Ilie, o biserică maiestuoasă, cu siluetă zveltă, din piatră şi 
ziduri de cărămidă a fost refăcută, în perimetru redimensionat în anii 1868-1869, rezistând până la 
devastatorul cutremur din 1940, care a dus la prăbușirea parțială (pachetul octogonal, superior) a 
turnului-clopotniță de peste pridvor, refăcut ulterior, printr-o soluție ingenioasă. Recent, lucrările de 
intervenție au salvat monumentul istoric.  

La Curțile Domnești de la Vaslui, construite de Alexandru cel Bun și dezvoltate de Ștefan cel 
Mare, săpăturile continuă an de an, șantierul de aici constituind o adevărată școală de arheologie. Au 
fost recuperate elemente de mare valoare artistică, în special cahlele cu scene de viață feudală. La 
Vaslui s-a constituit în secolul al XV-lea prima școală de artă post – bizantină, care a interpretat datele 
iconografice bizantine în pictură, broderie, miniatură. Biserica ”Sfântul Ioan Botezătorul”, ctitoria lui 
Ștefan cel Mare din 1490 a fost realizată în stil moldovenesc, o îmbinare creatoare între stilul gotic și 
cel bizantin, între elementele arhitectonice occidentale și cele de iconografie ortodoxă.  

 
Analiza PESTE a județului Vaslui 

1. Prezentare contextului politic al județului 
Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Vaslui 2021-2027 se suprapune 

temporal pentru două cicluri de programare ale Uniunii Europene, respectiv: perioada de programare 
2014-2020, care se va încheia efectiv doar la finalul anului 2023, respectiv perioada de programare 
2021-2027. În plus, pandemia de Covid-19 instalată în Europa și la nivel global în trimestrul I 2020 va 
conduce, cel mai probabil, la adoptarea la nivelul U.E. de noi politici, orientate mai ales către 
contracararea efectelor economice și sociale ale acestui eveniment neprevăzut. Cu toate acestea, 
liniile directoare ale politicilor UE pentru următoarea perioadă de programare au fost deja stabilite. 
Pentru perioada 2021-2027 se propun cinci obiective de politică :  
• O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;  
• O Europă mai verde– cu emisii scăzute de carbon;  
• O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;  
• O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;  
• O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și 
de coastă prin inițiative locale.  
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Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă este un plan inovator, primul acord internațional 
care recunoaște dezvoltarea urbană durabilă ca o precondiție fundamentală pentru prosperitatea 
orașelor. Acordul cuprinde 17 obiective de dezvoltare durabilă care urmăresc să fie realizate până în 
2030, cu impact asupra învăţământului fiind ţinta 4, Educație de calitate – Garantarea unei educații 
de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți.  

Conform Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se propune 
ca program operațional privind educaţia, aferent implementării politicii de coeziune la nivel național 
Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO).  

Legătura dintre propunerile naționale și cele cinci obiective de politică ale Politicii de coeziune 
stabilite la nivelul UE pentru perioada 2021-2027 e prezentată în tabelul de mai jos: 

 

OP 4 – O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale  

Educație  Investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din 
punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv 
ale infrastructurii aferente  

Investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, prin introducerea: unei 
abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua 
șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare 
profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, 
astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile / 
dezavantajate  

Investiții pentru a ameliora calitatea educației și formării profesionale, astfel încât 
să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările 
necesare și furnizarea de echipamente specifice  

Investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și tehnici de predare inovatoare 
și eficace  

Infrastructura 
educaţională  

Îmbunătățirea accesului la educație prin construire/reabilitare/modernizare/dotare 
pentru toate tipurile de instituții de educație (preșcolar, învățământ primar, 
secundar, terțiar centre de educație şi formare profesională/învățământ dual, etc  

 
Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Est (RIS 3) stabilește printre prioritățile 

orizontale pentru specializarea regională:  
P.1. Dezvoltarea competențelor de inovare în rândul noilor generații 

1.1 Promovarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ regionale pentru sincronizarea ofertei 
de pregătire cu nivelul actual al inovării în domeniile prioritare smart  
1.2. Facilitarea schimburilor între elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi și firmele inovatoare din 
sectoarele prioritare smart  
1.3 Promovarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ regionale pentru dezvoltarea 
activităţilor extrașcolare, promovarea creativităţii și atitudinii inovative 

La nivelul politicilor locale se remarcă obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune ce vizează 
educaţia, menţionate în strategiile judeţului. Strategia de dezvoltare a Județului Vaslui pentru 
perioada 2021-2027 prevede ţinte, axe, domenii strategice şi activităţi ce vizează educaţia. 

Viziunea de dezvoltare a județului Vaslui este defalcată în 11 priorități, cu țintele asociate 
pentru anul 2027, de interes fiind Prioritatea 2 (domeniul Educație): Vasluiul educat 

 

Obiective 
specifice 
județene  

O.S. 2.1. Creșterea nivelului de instruire și calificare a forței de muncă din județ, 
ca premisă pentru creșterea ocupării și a veniturilor cetățenilor  
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Nevoile 
județene la 
care răspunde 
(SWOT)  

- Dotarea precară a multor unități de învățământ din județ, mai ales în ceea ce 
privește grupurile sanitare, sălile și terenurile de sport, laboratoarele  
- Predarea simultană în multe unități de învățământ rural, mai ales din satele mici  
- Cheltuielile ridicate suportate de autoritățile locale cu modernizarea și 
întreținerea infrastructurii educaționale existente  
- Numărul redus de elevi înscriși în programele de tip ”A doua șansă” și cu 
frecvență redusă  
- Numărul foarte mic de clase cu predare în limba romani și de mediatori școlari 
în raport cu numărul elevilor de etnie romă  
- Performanțele modeste și în scădere la Evaluarea Națională și Bacalaureat  
- Lipsa claselor de învățământ profesional în sistem dual  
- Numărul mic de absolvenți de învățământ profesional și liceal în domenii-cheie 
pentru economia județului  
- Lipsa unităților de învățământ special în partea de sud a județului  
- Numărul redus de cabinetele de asistență psihopedagogică, de cabinete 
logopedice și școli integratoare din mediul rural  
- Slaba dezvoltare a învățământului preșcolar și primar/gimnazial particular  
- Dificultățile în asigurarea personalului didactic calificat în școlile din zonele 
rurale îndepărtate de orașe  
- Numărul mic de adulți care urmează cursuri de formare profesională continuă  

Obiectivul de 
politică U.E. la 
care răspunde  

 
O.P.4 – ”O Europă mai socială”  

Politici / 
programe / 
măsuri  

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ  
- Construcția de săli și terenuri de sport la școlile și liceele cu număr mare de elevi  
- Restructurarea rețelei școlare, în conformitate cu trendurile demografice 
actuale, și asigurarea transportului școlar  
- Creșterea numărului de clase de tip ”A doua șansă” și cu frecvență redusă, cu 
precădere la nivelul comunităților importante de romi din județ 
- Creșterea numărului de școli care asigură predarea în limba romani și a 
numărului de mediatori școlari în comunitățile importante de romi  
- Înființarea de clase de învățământ profesional dual, în parteneriat cu companiile 
din județ, inclusiv prin reconversia unor licee tehnologice cu performanțe slabe la 
Bacalaureat  
- Înființarea unei școli speciale în municipiul Bârlad  
- Extinderea serviciilor de asistență psihopedagogică în mediul rural și orașe mici  
- Acordarea de stimulente cadrelor didactice care fac naveta în zonele rurale 
izolate  
- Implementarea de măsuri pentru încurajarea mobilității internaționale a 
cadrelor didactice și a elevilor  
- Implementarea de măsuri integrate la nivelul comunităților marginalizate din 
județ (componenta educațională) pentru prevenirea abandonului școlar pentru 
elevii în risc  
- Organizarea de cursuri de formare, specializare și de măsuri de recunoaștere a 
competențelor dobândite informal, cu precădere în rândul persoanelor 
vulnerabile din mediul rural și din comunitățile de romi.  
- Susținerea implementării inițiativelor de digitalizare (e-educație) 

Surse de 
finanțare 
potențiale  

POEO 2021-2027  
POR 2021-2027  
PNS 2021-2027  
Erasmus+ , Bugetul de stat, Bugetul CJ, Bugete locale, Fonduri private  
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2. Prezentare contextului economic al județului 
Conform datelor INS, în anul 2017 (ultimul pentru care există date), județul Vaslui a avut un 

PIB de 7,8 md. lei, echivalentul a 1,7 md. Euro. Această valoare îl plasa pe ultimul loc în regiunea 
Nord-Est și pe locul 35 la nivel național, cu o pondere de 8,8%, respectiv de 0,9%. În comparație cu 
anul 2008, PIB-ul județului a crescut cu 19% în monedă europeană, ritm inferior mediei regionale 
(+25%) și naționale (+28%). Dacă raportăm aceste valori la numărul de locuitori și la puterea de 
cumpărare standard (PPS) calculată de Eurostat, astfel încât datele să fie comparabile în toate Statele 
Membre, PIB/locuitor al județului Vaslui se ridica în 2017 la 8.700 PPS/locuitor, în creștere cu 50% 
față de anul 2008, ceea ce indică o creștere a nivelului de dezvoltare economică substanțială. Totuși, 
această valoare continuă să fie cu peste 25% mai redusă decât media regională, cu 53% mai redusă 
decât cea națională și cu 70% sub cea europeană. În acest context, Vasluiul este regiunea cu cel mai 
redus nivel de dezvoltare din România, dar și una dintre cele mai puțin dezvoltate din Uniunea 
Europeană. 

Conform EUROSTAT, județul Vaslui a generat în anul 2017 o valoare adăugată brută de 1,54 
miliarde de Euro, în creștere cu 20% față de anul 2008, sub ritmul de creștere de la nivel regional 
(+26%) și național (+29%). Din această perspectivă, Vasluiul ocupa din nou ultimul loc la nivel 
regional, cu o pondere de 8,8%, poziție neschimbată în ultimii 10 ani. 

Economia județului depinde foarte puternic de sectorul public (administrație publică, 
educație, sănătate, asistență socială), care generează un sfert din valoarea adăugată brută, cu 5 
puncte procentuale mai mult decât media regională și cu 10 peste cea națională.  

Deși județul Vaslui este perceput ca un județ agricol, prin prisma peisajului și a structurii 
ocupaționale a populației din mediul rural, agricultura generează doar puțin peste 10% din valoarea 
adăugată, mai puțin decât tranzacțiile imobiliare (vânzări terenuri, case), comerțul și serviciile de 
cazare și alimentație publică, respectiv industria prelucrătoare. Acest lucru este explicabil prin faptul 
că mare parte din producția agricolă a județului se realizează în cadrul informal al agriculturii de 
subzistență, orientate nu către piață ci către asigurarea autoconsumului și a subzistenței locuitorilor.  

Activitățile economice strâns legate de puterea de cumpărare a locuitorilor și de cea a 
companiilor (precum comerțul, serviciile profesionale și suport pentru întreprinderi, intermedierile 
financiare), au ponderi mai reduse decât media regională și națională, pe fondul ratei mai ridicate a 
sărăciei, respectiv slabei dezvoltări a spiritului antreprenorial. 

Sectoarele economice care se bazează pe forță de muncă înalt calificată, precum serviciile 
IT&C sau industriile creative au o pondere extrem de redusă în economia județului, pe fondul 
migrației talentelor către centrele univesitare și către alte țări, ceea ce antrenează un cerc vicios al 
subdezvoltării.  

Conform INS, la 31 decembrie 2018, în județul Vaslui existau un număr de 5.722 de unități 
locale active (întreprinderi cu sediul în județ, dar și sucursale sau puncte de lucru ale unor companii 
cu sediul în alte județe), ceea ce reprezenta 8,9% din totalul întreprinderilor active din regiune (locul 
5/6 la nivelul regiunii Nord-Est, depășind doar județul Botoșani), respectiv sub 1% din cele existente 
în România (locul 33/42). Așadar, spiritul anteprenorial este slab dezvoltat la nivel județean, situație 
specifică zonelor preponderent rurale, afectate de migrația forței de muncă calificate.  

Economia județului Vaslui se bazează pe firme din sectoare cu valoare adăugată redusă, care 
plătesc și salarii reduse, generând un cerc vicios al subdezvoltării (lipsa unor companii cu valoare 
adăugată ridicată este determinată de migrația forței de muncă înalt calificate, iar forța de muncă 
calificată emigrează pentru că nu găsește la nivel local locuri de muncă pe măsura studiilor absolvite; 
în plus, această categorie este cea mai implicată în activități antreprenoriale, ceea ce explică 
densitatea mai redusă a firmelor față de media regională și națională). 

În comparație cu anul 2008, se constată o creștere semnificativă a numărului de firme din 
transporturi (+176), agricultură (+99), sănătate și asistență socială (+89), alte servicii – coafor, 
înfrumusețare, spălătorie etc. (+65), activități tehnice și profesionale (+61), cazare și alimentație 
publică (+48), intermedieri financiare și asigurări (+43), activități sportive și recreative (+41), IT (+25), 
imobiliare (+19). Aceste domenii par să fie preferatele antreprenorilor locali, indicând o tendință de 
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reorientare a economiei județene spre sectorul de servicii, dar și o relansare a interesului pentru 
sectorul agricol, cel mai probabil stimulată de subvențiile și finanțări nerambursabile alocate acestui 
domeniu în ultimele decenii (SAPARD, PNDR, programe guvernamentale etc.)  

În schimb, a scăzut numărul de firme din comerț(-353), pe fondul tendinței de consolidare a 
sectorului în jurul unor rețele naționale și internaționale, industrie (-77) și construcții (-21) – ultimele 
două fiind puternic afectate de criză, de deficitul de personal pe fondul migrației externe, de volumul 
redus al investițiilor în infrastructura publică de la nivel național etc. 

Concentrarea firmelor pe domenii variază și funcție de clasa de mărime. Astfel, firmele mijlocii 
sunt prezente mai ales în domeniul agriculturii (ferme vegetale sau agricole de mari dimensiuni), 
comerțului (rețele de supermarket-uri, depozite etc.) și unele ramuri industriale intensive în forță de 
muncă (de ex. producția de confecții în sistem lohn, industria alimentară). Microîntreprinderile sunt, 
în general, mici afaceri individuale și de familie, ale unor persoane cu spirit antreprenorial (care dețin 
un mic magazin, bar, un mijloc de transport mărfuri, o fermă de subzistență sau lucrează pe cont 
propriu în construcții). Cea mai mare problemă a acestor mici firme este lipsa de cap ital, rulajele 
modeste asigurând de cele mai multe ori doar subzistența respectivelor persoane/familii, nu și 
fonduri pentru investiții. 

Județul Vaslui a înregistrat, în perioada 2008-2018, cel mai redus nivel al investițiilor private în 
industrie (529 mil. lei) dintre toate județele țării. Diferențe mari se înregistrează nu doar față de alte 
regiuni din România, ci chiar și față de județele învecinate (mai ales Iași și Galați). 

Numărul societăților comerciale cu participare la capital străin din județ era, la sfârșitul anului 
2019, de doar 476 (0,2% din totalul celor existente în România), ceea ce plasa Vasluiul pe ultimul loc 
la nivel regional, dar și național. Valoarea capitalului social subscris se ridica la 39,7 mil. Euro (0,1% 
din total), depășind doar județele Giurgiu și Gorj în context național. Cei mai importanți agenți 
economici cu capital (integral sau majoritar) străin din județ sunt: Rulmenți Bârlad (rulmenți – Turcia), 
Badotherm AMC Vaslui (aparatură de măsură și control – Olanda), Gartek Huși (încălțăminte – Italia), 
LCL Romania Vaslui (confecții textile – Italia) și Clima Texteis Vaslui (confecții – Portugalia). 

Județul Vaslui are o lungă tradiție în domeniul agriculturii, cu toate ramurile sale, aceasta fiind 
timp de secole principala ocupație a locuitorilor. Acest sector beneficiază de pe urma resurselor 
foarte extinse de terenuri agricole ale județului (400.000 ha), dar și a ponderii ridicate a populației 
care trăiește în mediul rural (60%), unde celelalte sectoare ale economiei sunt slab dezvoltate. 
Valoarea producției agricole realizate în județul Vaslui a fost în anul 2018 de 1.955 mil. lei (420 mil. 
Euro), ceea ce reprezenta 14,3% din producția agricolă a regiunii Nord-Est (locul 4/6, după județele 
Suceava, Botoșani și Iași, dar mai mult decât în Bacău și Neamț), respectiv 2,3% din cea a României. În 
comparație cu anul 2008, încasările din domeniu au crescut în valoare nominală, în lei, cu 26%, ceea 
ce în Euro corespunde unei stagnări.  

Ramura agriculturii vegetale (culturii plantelor) a înregistrat fluctuații destul de importante de 
la un an altul, situație specifică zonelor în care se practică o agricultură preponderent de tip 
tradițional, cu producții puternic influențate de condițiile meteo, fără sisteme de irigații extinse sau 
alte tehnologii care să limiteze efectele condițiilor meteo defavorabile (secetă, înghețetc.). Cu toate 
acestea, sectorul vegetal continuă să domine economia județului, cu o pondere de aproape 69% în 
totalul producției agricole. 

Specificul sectorului agricol din România și, cu precădere din județul Vaslui, este ponderea 
foarte ridicată a ocupării informale. Aceasta presupune faptul că mulți locuitori ai județului practică 
agricultura pe propriile parcele de teren și/sau în propriile gospodării (sau ca zilieri la diverși 
proprietarii), fără a fi salariați ai un agent economic din domeniu, în vederea asigurării 
autoconsumului sau a subzistenței.  

Astfel, estimările INS indicau faptul că numărul real al persoanelor ocupate în agricultură la 
nivelul anul 2018 era de peste 49.000 (40% din forța de muncă totală din județul Vaslui). Sub 10% din 
aceștia au statut de salariat, în timp ce restul de 90% (circa 45.000 de persoane) activează pe cont 
propriu în agricultura de subzistență, fără a avea un venit lunar cert, fiind o categorie socială expusă 
riscului de sărăcie, mai ales în mediul rural. Aspectul îmbucurător este că în timp ce numărul 
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persoanelor ocupate în agricultură a scăzut între 2008 și 2018 cu circa 27% (pe fondul îmbătrânirii 
demografice, dar mai ales a migrației externe masive din zonele rurale), numărul de salariați din acest 
sector a crescut cu 56%, ceea ce indică o tranziție treptată, deși încă lentă, de la agricultura de 
subzistența la una modernă. Un impact important în acest sens l-au avut, evident, și fondurile 
generoase alocate din surse europene și naționale pentru fermieri. Județul Vaslui ocupă doar locul 
5/6 la nivel regional din perspectiva numărului de tractoare agricole (depășind doar județul Neamț), 
deși are a doua cea mai extinsă suprafață arabilă după Botoșani. Așadar, sprijinul public pentru 
tehnologizarea agriculturii trebuie continuat. 

Producția de fructe a județului Vaslui a fost în anul 2018 de 21.140 tone, cel mai ridicat nivel 
din ultimii 10 ani. Această valoare plasează totuși județul pe ultimul loc în regiunea Nord-Est și 
reprezintă doar 1,2% din producția totală de fructe a României. Creșteri ale producției s-au înregistrat 
mai ales în cazul prunelor, merelor, cireșelor și vișinelor pe fondul înființării de noi plantații ale unor 
companii cu profil pomicol, mai ales cu sprijinul fondurilor europene.  

Totuși, îmbătrânirea livezilor limitează mult productivitatea acestora. În intervalul 2008-2018, 
producția medie de fructe pe pom de la nivelul județului s-a situat preponderent sub media națională 
(exceptând anii 2009 și 2013), respectiv regională (exceptând anul 2009), cele mai mari diferențe 
fiind înregistrate în cazul merilor. În schimb, județul pare să fie propice pentru livezile de nuci, caiși, 
piersici și pruni. La Vaslui funcționează una dintre cele mai mari capacități de producere a 
concentratului natural de mere din țară (Austria Juice), cu o capacitate de 30.000 tone/sezon, care 
este însă subutilizată din cauza insuficienței materiei prime, mai ales în anii cu înghețși zăpadă căzută 
în lunile martie-aprilie. 

În ceea ce privește sectorul zootehnic, datele aferentei perioadei 2008-2018 indică o tendință 
de scădere a efectivelor de bovine (-36%), porcine (-27%) și cabaline (-19%), mai ales la nivelul 
gospodăriilor populației, concomitent cu o creștere accentuată a celor de păsări (+57%) și caprine 
(+83%), dar și a famiiilor de albine (+101%). În același răstimp, efectivele de ovine s-au menținut 
relativ constante (-6%, dar cu tendință de creștere în ultimii ani).  

Județul Vaslui ocupă locul 1 la nivel regional și locul 2 la nivel național, după Buzău, la 
efectivele de păsări, în condițiile în care 30% dintre acestea (peste 1,2 mil. de capete, în 2018) se 
găseau în ferme de tip industrial. În schimb, în cazul celorlalte specii, fermele cu personalitate juridică 
dețineau efective foarte reduse, peste 95% din animale fiind deținute de gospodării, care le creșteau 
pentru autoconsum și, în rare cazuri, pentru mic comerț (de ex. prin centre de colectare a laptelui, 
târguri și oboare, piețe agroalimentare etc.).  

În context regional, județul Vaslui ocupa locul 1 la producția de ouă și miere de albine, locul 2 
la producția de lână, locul 3 la producția de carne de pasăre și de ovine-caprine, locul 5 la producția 
de carne de vită și lapte, respectiv ultimul loc la producția de carne de porc. În context național, 
județul ocupa locul 2 la producția de ouă (după Dâmbovița), respectiv locul 9 la producția de miere. 

În ramura industriei prelucrătoare activau în anul 2018 un număr de 577 de întreprinderi, care 
aveau o cifră de afaceri totală de 1.434 mil. lei și 11.231 de salariați. Deși ponderea acestui sector în 
economia județului nu mai trece de 20% (față de peste 50% în perioada comunistă), industria 
continuă să joace un rol important în crearea de locuri de muncă (34% din totalul personalului 
companiilor din județ). Ultimii 10 ani au marcat o scădere a volumului de activitate în industria 
județului, vânzările (în Euro) reducându-se cu 7%, iar numărul de angajați cu 39%. 

Cele mai importante ramuri industriale de la nivelul județului Vaslui sunt:  
• Industria alimentară și a băuturilor (41% din valoarea producției industriale totale și 20% din 
efectivele de salariați din industrie) – ramura industrială cea mai dinamică din județ, specializată mai 
ales pe prelucrarea cărnii de pasăre, conserve din carne, morărit și panificație, nutrețuri combinate, 
lactate, ulei, înghețată, sucuri de fructe, vinuri etc. Principalele companii din domeniu au acționariat 
autohton și sunt: Safir, Fabrica de Carne Morandi, Vascar, Austria Juice, Nutrivia, Ilvas, Mopan, Cami 
Delicia, Enache Morărit, Vinicola Averești etc.  

• Industria textilă și a confecțiilor (14% din valoarea producției industriale și 33% din efectivele de 
personal) – cu o lungă tradiție în zonă, însă în curs de restrângere a activității, pe fondul pierderii 
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competitivității prin cost a industriei de lohn din România odată cu creșterea treptată a salariului 
minim pe economie, dar și a migrației externe a forței de muncă. Ramura producției de fire și țesături 
din bumbac a dispărut în ultimii ani, așadar firmele rămase se ocupă cu producția articolelor de 
îmbrăcăminte. Cele mai mari firme din domeniu au acționariat străin (mai ales italian) și sunt: 
Confecții Bârlad, LCL România, Conda Tex, Confecții Vaslui, Tenconf, Hemdconf, Confecții Integrate 
Moldova etc.  
• Industria constructoare de mașini, utilaje și organe de asamblare (17% din producția industrială și 
14% din efectivul de salariați) – este dezvoltată mai ales în jurul uzinei de rulmenți de la Bârlad, 
actualmente cu capital turcesc. Concurența din partea produselor asiatice și contextul de piață a 
făcut ca întreprinderea să opereze în ultimul deceniu mai multe runde de disponibilizări de personal, 
personalul scăzând la mai puțin de jumătate. Totuși, aceasta rămâne principalul angajator privat din 
Bârlad și din întreg județul. Unități mai mici din această ramură se mai găsesc la Huși (Petal, 
Tehnoutilaj) și Negrești (Palvin), care produc utilaje, piese etc. pentru industria construcțiilor, 
metalurgică, petrolieră.  

• Industria încălțămintei (10% din producția industrială și 17% din efectivul de salariați) – este o 
ramură care s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, mai ales în zona municipiului Huși, unde există atât 
fabrici cu capital străin, cât și autohton: Gartek, Husana, Musette Exim etc. Totuși, pe termen mediu 
și lung, și această ramura este expusă riscului de pierdere treptată a competitivității prin cost, pe 
fondul creșterii nivelului de salarizare a forței de muncă din România.  
• Industria prelucrării lemnului și mobilei (5% din producția industrială și 8% din efectivul de 
salariați) – a înregistrat un trend ascendent în ultimii ani, pe fondul dezvoltării unor afaceri cu capital 
local, dar și a unor investiții străine. Aceștia produc mai ales mobilă de interior pentru locuințe și 
birouri, canapele, mese, scaune, mobilier de baie etc. Cele mai importante firme din domeniu sunt 
SpectralCom, Mobilarte, Mobexport etc.  

Restul ramurilor industriale (materiale de construcții, mase plastice, aparatură de măsură și 
control, construcții metalice, reparații de utilaje etc.) au o pondere nesemnificativă în economia 
județului. 

Sectorul construcțiilor este destul de puțin dezvoltat la nivelul județului Vaslui, cauza 
principală fiind cererea redusă de pe piața imobiliară, dar și faptul că volumului investițiilor în 
infrastructura mare din regiune s-a menținut la un nivel redus față de alte zone din țară (de ex. lipsa 
unor șantiere pentru autostrăzi, căi ferate etc.). În acest context, în județ funcționau în anul 2018 
doar 5 întreprinderi de talie mijlocie cu activitate în construcții, la care se adăugau câteva sute de 
firme mici și foarte mici, de obicei afaceri individuale/de familie ale localnicilor. Ramura construcțiilor 
de clădiri (rezidențiale și, mai ales, nonrezidențiale) asigura circa 36% din totalul cifrei de afaceri din 
acest sector, urmată îndeaproape de cea de construcția de drumuri și poduri (30%), acestea fiind, 
susținute, în bună parte de investițiile autorităților locale din județ și din regiune, cele mai multe cu 
fonduri europene sau guvernamentale. Celelalte ramuri (de ex. instalații electrice, construcții 
edilitare, alte tipuri de instalații etc.) erau relativ slab dezvoltate.  

La nivelul județului predomină subramurile comerțului cu produse alimentare și de larg 
consum, respectiv de materiale de construcții (inclusiv mobilă, feronerie etc.), urmate la mare 
distanță de comerțul cu îmbrăcăminte, încălțăminte, farmaceutice, carburanți etc.  

În ramura serviciilor, se distingeau următorii angajatori mai importanți: Transurb, Vertrantis 
(trasnporturi rutiere de călători), Adrian Trans (transporturi rutiere de mărfuri), Rcs&Rds 
(telecomunicații prin cablu), Romold, Liga de Protecție și Securitate (pază), Isis Comprest (curățenie), 
Recumed (sănătate), King Club (jocuri de noroc). 

 
3. Prezentarea contextului social al județului 

Conform recensământului din 2011, județul Vaslui avea o populație stabilă (rezidentă) de 
395.499 de locuitori, un minim istoric al ultimilor peste 50 de ani (un număr similar de locuitori fiind 
înregistrat și la recensământul din 1956). La momentul acestui ultim recensământ, populația județului 
reprezenta 12% din populația totală a regiunii de dezvoltare Nord-Est și 1,6% din cea a României. Din 
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perspectiva numărului de locuitori, Vasluiul se plasa pe ultimul loc la nivel regional și pe locul 24/42 la 
nivel național, fiind astfel un județ mediu-populat, asemenea altor județe din țară precum Ilfov, Sibiu, 
Teleorman sau Botoșani, care aveau o populație similară.    

În condițiile în care următorul recensământ al populației se va finaliza abia în anul 2022 (dacă 
o va permite contextul pandemic!), pentru intervalul scurs de la cel din anul 2011 sunt disponibile în 
prezent doar date cu privire la numărul de persoane care au domiciliul în județul Vaslui, respect iv 
estimări ale INS cu privire la populația rezidentă. Acestea din urmă au însă numai caracter orientativ, 
urmând a fi revizuite la publicarea recensământului din 2021, singurul instrument care permite o 
numărare exhaustivă a numărului de persoane care mai trăiesc efectiv în județ.  

Evoluția celor doi indicatori sus-menționați calculați de către INS în intervalul 2012-2019 a fost 
una diferită. Astfel, populația rezidentă estimată de INS a scăzut cu 5,1% (peste ritmul de -2,9% de la 
nivel regional, respectiv de -3,4% de la nivel național), în timp ce populația cu domiciliul în județ a 
crescut cu 6,6%, procent depășit doar de județul Ilfov (unde se manifestă fenomenul de 
suburbanizare din jurul Bucureștiului).  

Totuși, această creștere este una pur scriptică, care s-a realizat exclusiv prin fenomenul de 
stabilire a domiciliului în județ a unor persoane din Republica Moldova, care au obținut și cetățenia 
română, dar care nu locuiesc efectiv în județ. Acest fenomen este specific mai multor județe din 
regiunea Nord-Est (Iași, Suceava, iar mai recent și Bacău, Botoșani sau Neamț) și din regiunea Sud-Est 
(Galați). Fără impactul acestor stabiliri de domiciliu ale persoanelor cu dublă cetățenie, numărul 
populației care are doar cetățenie română cu domiciliul în județul Vaslui a scăzut între 2012 și 2019 
cu 3,2%. Așadar, doar în acest interval, în județ și-au stabilit domiciliul peste 45.000 de persoane 
provenind din Republica Moldova (locul II după județul Iași, cu peste 58.000 de persoane).  

În ceea ce privește structura pe vârste a populației județului Vaslui, există, din nou, diferențe 
importante între valorile populației rezidente (estimate) și cele a populației cu domiciliul. Astfel, în 
cazul adulților, mai ales a celor cu vârsta între 25 și 49 de ani, numărul persoanelor domiciliate este 
mult mai mare decât al celor rezidente, explicația constând din faptul că majoritatea locuitorilor din 
Republica Moldova care au domiciliul în județ sunt persoane active. În schimb, în cazul copiilor și 
vârstnicilor, neimplicați în migrația internațională, diferențele dintre cei doi indicatori sunt 
nesemnificative. Revenind la analiza pe grupe de vârstă a populației rezidente, indicator care reflectă 
mai corect realitatea demografică locală, la nivelul anului 2019 un procent de 19% d in totalul 
locuitorilor județului erau copii, 62,4% erau adulți (15-64 ani), iar 18,6% erau vârstnici (65 de ani și 
peste). Așadar, raportul dintre tineri și vârstnici era unul ușor supraunitar (1,02), în comparație cu un 
raport subunitar la nivel regional (0,99) și național (0,85), explicația constând din nivelul mai ridicat al 
natalității înregistrat în ultimii 15 ani în județul Vaslui. În cazul adulților, se observă faptul că grupele 
de vârstă cu cel mai mic număr de rezidenți sunt cele de 25-34 de ani (cel mai probabil 
recensământul din 2022 va consemna și un număr mai mic al persoanelor de 20-24 de ani din 
estimările actuale), care sunt cei mai mobili teritorial, fiind implicați în procesul migrației interne (de 
ex. către centrele universitare – Iași, București etc.), respectiv internaționale (persoane plecate la 
muncă sau la studii în străinătate). În schimb, cel mai bine reprezentată grupă de vârstă este cea a 
persoanelor de 45-49 ani, așa-numiții „decreței”, cea mai numeroasă generație de nou-născuți din 
istoria României, pe fondul interzicerii avorturilor de către autoritățile comuniste în anul 1966. 
Aceștia vor atinge vârsta de pensionare în jurul anului 2030, ceea ce va pune o presiune majoră pe 
sistemul de asigurări medicale și sociale, dar și pe piața muncii, în condițiile în care generația născută 
după 1990 este mult mai puțin numeroasă și e angrenată în migrația externă și internă. Așadar, 
configurația a actuală a piramidei vârstelor indică faptul că anul 2030 va aduce cu sine o pondere mai 
ridicată a vârstnicilor în raport cu copiii, dar și mai puțini adulți apți de muncă.  

În pofida ponderii mai ridicate a copiilor în populația rezidentă totală, județul Vaslui se 
confruntă, asemenea întregii țări, cu un proces lent de îmbătrânire demografică. Astfel, față de 
recensământul din 2011, ponderea persoanelor de 0-14 ani a scăzut cu 1%, cea a adulților tot cu 1%, 
iar cea a vârstnicilor a crescut cu 2%. Așadar, raportul tineri/vârstnici a scăzut de la 117% la 102%, iar 
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vârsta medie a populației a crescut cu 0,8 ani, ajugând la 40,7 ani. Cu toate acestea, media de vârstă 
a vasluienilor rămâne mai scăzută decât media națională și crește într-un ritm mai lent.  

În ceea ce privește ponderea populației pe medii de rezidență, doar 41% dintre locuitorii 
județului trăiesc în mediul urban, cifrele fiind evident estimative. Această pondere, deși în ușoară 
creștere față de momentul recensământului din 2011 (când era de 38,7%) face ca județul Vaslui să fie 
unul dintre cele mai puțin urbanizate zone din România (cu o medie de 53,5% a populației urbane) și 
chiar din regiunea Nord-Est (41,9%). Lipsa unor centre urbane mari și dinamice, cu rol de motor 
economic și care să atragă talente (precum Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov etc.) este unul dintre 
motivele principale pentru care Vaslui înregistrează un nivel de dezvoltare socio-economică mai 
scăzut decât al altor zone din țară, situație specifică și altor județe cu un grad redus de urbanizare (de 
ex. Teleorman, Giurgiu, Călărași, Vrancea etc.). În ceea ce privește structura pe sexe a populației, 
diferențe între mediul urban și cel rural sunt semnificative. Astfel, în mediul urban ponderea femeilor 
în totalul populației ajunge la 51,9%, în timp ce în mediul rural aceasta este de doar 47,9%. După cum 
am indicat și anterior, diferențele sunt date de gradul mai ridicat de mobilitate teritorială al femeilor. 
Cu precădere în perioada comunistă, orașele din județau atras un volum important de populație din 
mediul rural, preponderent de sex feminin, situație influențată și de profilarea pe industria ușoară a 
acestor centre. În schimb, un procent mai ridicat dintre bărbați au rămas în zonele rurale, fiind 
implicați mai ales în muncile agricole.  

În ceea ce privește structura pe grupe de vârstă și medii de rezidență, putem constata, de 
asemenea, diferențe importante. Pe de o parte, efectul migrației masive rural-urban din perioada 
comunistă a condus la o pondere foarte ridicată a persoanelor cu vârsta de 50-70 de ani care trăiesc 
în orașele județului și care conduce la o îmbătrânire relativ rapidă a populației urbane în următorii 
ani, grupa de vârstă 60-64 ani fiind cea mai numeroasă la nivelul orașelor. Apoi, generația 
”decrețeilor” este foarte bine reprezentată în special în mediul rural, unde rata natalității a fost la 
sfârșitul anilor ‘60 și începutul anilor ‘70 mult mai ridicată ca în urban, iar aceste persoane nu au mai 
migrat masiv către orașe, atingând vârsta maturității după 1989.  

Migrația forței de muncă tinere a afectat puternic ambele medii de rezidență, dar este mai 
accentuată în mediul urban, unde migrația externă este însoțită și o importantă migrație internă a 
tinerilor absolvenți de liceu către centrele universitare mari, precum Iași, București etc. În ceea ce 
privește populația tânără, se constată o tendință de reducere accentuată a numărului de copii din 
mediul rural născuți după 1990 și o creștere ușoară a numărului acestora în mediul urban. Așadar, 
rata de natalitate din mediul rural, în trecut mult peste medie, tinde să se alinieze la cea din mediul 
urban sau chiar să fie mai scăzută. Explicația constă în schimbarea comportamentului demografic al 
populației rurale, dar și în reducerea numărului de cupluri tinere pe fondul migrației (cele mai multe 
nașteri au loc în rândul mamelor cu vârsta de 25-35 de ani, segmentul cel mai afectat de migrația 
externă). Totuși, este de așteptat ca recensământul din 2021 să aducă unele modificări cu privire la 
numărul și vârsta populației rezidente din ambele medii, context în care estimările pentru anul 2019 
trebuie privite cu precauție. 

În ceea ce privește rata natalității pentru născuții vii cu reședință obișnuită în România, 
aceasta a fost în anul 2018 de 11,3‰, mai ridicată decât media națională (10,4‰), dar sub cea 
regională (11,9‰). După un vârf atins în anul 2015 de 13,1‰, rata natalității s-a redus la nivelul 
județului, însă aceste date trebuie privite cu precauție, în contextul în care includ și transcrierile de 
nașteri din străinătate (inclusiv ale copiilor proveniți din Republica Moldova, dar care trăiesc efectiv în 
străinătate) sau nașterile înregistrate tardiv. O simplă comparație cu datele privind populația școlară 
arată că numărul copiilor care trăiesc în județ este mult mai redus decât cel din statisticile cu privire 
la numărul de nașteri (de ex. în municipiul Vaslui sunt înscriși la grădinițe circa 600 de copii pe an, 
deși statisticile arată că s-au înregistrat și peste 1.500 de nașteri). 

Rata mortalității a avut o curbă ascendentă în ultimii ani, situație ce poate fi explicată prin 
creșterea ponderii persoanelor vârstnice cu 2 puncte procentuale în intervalul 2012-2019, dar și a 
speranței de viață relativ scăzute în comparație cu media națională și regională. Așadar, la nivelul 
anului 2018, rata mortalității în județ ajunsese la 15,4 decese/1000 de locuitori, peste media 
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regională (14,2) și cea națională (13,6). Deși mortalitatea a crescut în ambele medii de rezidență, 
valorile înregistrate în mediul urban (11,6‰) rămân mult inferioare celor din mediul rural (18,1‰), 
unde ponderea persoanelor de peste 70 de ani este mult mai ridicată (65% dintre decese având loc 
după această vârstă).  

În aceste condiții, județul Vaslui pierde anual circa 1.500 de locuitori doar de pe urma sporului 
natural negativ, fără a mai lua în calcul și efectele migrației. Dacă în mediul urban există încă un 
oarecare echilibru între numărul de nașteri și decese, care pe măsură îmbătrânirii populației va 
dispărea treptat, în mediul rural numărul de decese este cu circa 75% mai mare decât cel al 
nașterilor. Singurele localități din județ care au înregistrat un spor natural al populației între 2012-
2018 sunt municipiul Vaslui, orașele Murgeni și Negrești și câteva commune, la polul opus, există și 
localități în care numărul de decese a fost de 3-5 ori mai mare decât cel al nașterilor (de ex. Blăgești, 
Tanacu, Vutcani, Asura), acestea fiind expuse riscului de depopulare accentuată în următorii ani. 

Chiar dacă migrația externă a devenit un subiect mai mediatizat în ultimii ani, județul Vaslui 
continuă să fie afectat și de migrația internă, un fenomen de amploare încă din perioada comunistă, 
determinat de diferențele de dezvoltare economică dintre diferitele zone ale țării. Astfel, în perioada 
2012-2018 soldul migrației interne cu domiciliu a fost unul negativ (-7.205 de persoane, mult peste 
sporul natural de -4.483 de persoane din aceeași perioadă), deficit care, în realitate, este și mai mare 
pentru că include și persoanele care s-au mutat din județ fără a-și schimba domiciliul (de ex. miile de 
studenți care învață în Iași sau București, unde mulți rămân și după absolvirea studiilor pentru 
oportunitățile de angajare). Practic, prin migrație internă, județul Vaslui pierde anual circa 2.000 de 
locuitori, cei mai mulți fiind tineri (cu precădere din grupele de vârstă 15-24 de ani). 

Cu privire la fenomenul migrației externe, nu există date statistice exacte, în condițiile în care 
persoanele plecate nu au obligația să notifice autoritățile naționale cu privire la acest  lucru. În acest 
context, singurele date disponibile sunt cele colectate la recensământul din 2011, la care se adaugă 
estimări pentru perioada 2012-2018, obținute de INS prin încrucișarea cu datele din țările-gazdă. 
Astfel, la recensământul din 2011, au fost identificate 5.724 de persoane plecate pe termen scurt 
(sub 1 an) și 20.195 de persoane plecate pe perioadă îndelungată (peste 1 an), rezultând un total de 
25.919 vasluieni plecați (adică aproximativ 6% din totalul populației). Dintre aceștia, 55% erau plecați 
în Italia, 20% în Spania, 8% în Marea Britanie, 3% în Franța, 3% în Germania, 3% în Grecia, iar 8% în 
alte țări. Aceste cifre nu cuprindeau însă emigranții pentru care nu au putut fi colectate informații de 
la alți membri ai familiei rămași la domiciliul din țară. Estimările pentru perioada 2012-2018 indică 
faptul că alți 26.706 vasluieni au plecat în străinătate și doar 19.957 s-au întors, însemnând un deficit 
de 6.749 de persoane, adică o medie de 1.000 persoane/an. 

Circa 61% dintre vasluienii care au părăsit țara temporar între 2012-2018 provin din mediul 
rural. De asemenea, 11,5% dintre aceștia erau copii sub 15 ani (care și-au însoțit părinții), 53,4% erau 
adulți tineri (15-34 de ani), 33,4% erau adulți între 35 și 64 de ani, iar numai 1,7% erau  vârstnici. Pe 
sexe, 48,5% dintre emigranții temporari erau bărbați, iar 51,5% femei, cu o tendință de echilibrare în 
ultimii ani. 48% dintre cei plecați au studii primare sau gimnaziale, 21% au studii profesionale, 26% au 
studii liceale, în timp ce doar 5% au absolvit o școală postliceală sau o facultate. Așadar, migrația 
externă este mai frecventă în rândul persoanelor cu un nivel redus de calificare, în timp ce migrația 
internă este preferată de forța de muncă mai calificată. 

Resursele potențiale de muncă ale județului Vaslui (femei cu vârsta de 16-60 de ani, respectiv 
bărbați cu vârsta de 16-65 de ani) se ridicau la sfârșitul anului 2018 la 220.300 de persoane, dintre 
care 119.000 de sex masculin și 101.300 de sex feminin. La nivelul anului 2018, doar 61,1% dintre 
aceste resurse de muncă erau însă efectiv prezente pe piața muncii, procent care plasa județul Vaslui 
peste media regională de 60,7% (pe locul 2, după Neamț), dar cu 10% sub media națională. Nu toate 
persoanele active economic erau și ocupate, o parte importantă fiind reprezentată de șomeri. Rata 
ocupării persoanelor active era în anul 2018 de doar 55,9% din totalul resurselor de muncă, sub 
media regională (57,7%, locul 4 – la egalitate cu Botoșaniul), cea națională de 68,7% și ținta de 70% 
asumată de România în fața Comisiei Europene pentru anul 2020. În fapt, numărul de persoane 
ocupate a scăzut cu peste 21.000 (-15%) în ultimul deceniu.  
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Numărul de șomeri din județul Vaslui a ajuns în anul 2018 la circa 11.600, la jumătate față de 
anul de vârf 2009, când efectele crizei globale s-au resimțit puternic și la nivel local. Această scădere a 
numărului de șomeri nu poate fi pusă pe seama creării de noi locuri de muncă, ci mai degrabă a 
înăspririi condițiilor de acordare a ajutoarelor sociale, în condițiile în care beneficiarii de venit minim 
garantat apți de muncă au obligația de înscriere la AJOFM, precum și a migrației externe sau interne a 
persoanelor care au rămas fără loc de muncă. În pofida acestei scăderi, județul Vaslui avea în anul 
2018 o rată a șomajului de 8,6%, cea mai ridicată din România, aproape dublă față de media 
regională, respectiv triplă față de cea națională. 

Datele INS indică faptul că 88,6% dintre șomerii din județul Vaslui nu beneficiau de drepturi 
bănești, fiind așadar șomeri pe termen lung. În ceea ce privește nivelul de studii, peste 89% 
absolviseră studii primare, gimnaziale sau profesionale, 10% studii liceale și postliceale și mai puțin de 
1% studii superioare. Așadar, creșterea gradului de instruire și calificare a resurselor de muncă din 
județ reduce riscul acestora de a nu găsi un loc de muncă. 

Salariul mediu net lunar în județul Vaslui era în anul 2018 de 2.161 lei, mai mult decât dublu 
față de anul 2008, dar cu 7% sub media regională și cu 18% sub cea națională, ceea ce explică și 
fenomenul îndelungat de migrație internă a forței de muncă locale. Diferențele față de destinațiile 
preferate de migrație ale localnicilor sunt și mai mari: +38% în București și +21% în Iași, tinzând să se 
adâncească de la un an la altul, mai ales în sectorul privat. Diferențele de salarizare față de alte țări 
UE (Spania, Italia, Germania, UK, Franța) către care migrează vasluienii ajung până la 1:4 - 1:5. 
 În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a IV-a ”Rețeaua de 
așezări”, aprobat prin Legea nr. 351/2001 și aflat încă în vigoare, la nivelul județului Vaslui există un 
număr de 5 centre urbane, clasificate după cum urmează:  
• Vaslui: municipiu de rang II, cu statut de reședință de județ. Caractisticile acestei categorii sunt 
reprezentate de o populație stabilă de peste 50.000 de locuitori, o zonă de influență de peste 
200.000 de locuitori și o rază de deservire de 60-80 km. Legea prevede și un set de dotări minimale 
pentru acest tip de municipii pentru furnizarea unor servicii de interes public. Dintre acestea, 
municipiul Vaslui nu le îndeplinește pe cele legate de educație și cercetare științifică (lipsa unor 
instituții de învățământ, institute de cercetare), cultură (teatre, săli de concerte), și turism (minim 200 
de locuri în hoteluri de minim 3 stele).  
• Bârlad: municipiu de rang II (non-reședință de județ). Acest tip de municipii au o populație între 
25.000 și 70.000 de locuitori, o zonă de influență de peste 30.000 de locuitori și o rază de deservire 
de circa 20 km. Dintre criteriile minimale pentru această categorie, Bârladul nu le îndeplinește pe cele 
legate de cercetarea științifică (filiale ale unor institute de cercetare), în schimb are unele funcțiuni 
specifice reședințelor de județ, pe care municipiul Vaslui nu le posedă (de ex. teatru, grădină 
zoologică, planetariu).  

• Huși: municipiu de rang II (non-reședință de județ), ca și municipiul Bârlad. Dintre criterii acesta nu 
le îndeplinește în totalitate pe cele culturale (lipsa unui cinematograf funcțional) și turistice (hotel de 
3 stele cu minim 50 de locuri).  
• Negrești: oraș de rang III. Acestea au ca și caracteristici o populație de peste 5.000 de locuitori, o 
zonă de influență de peste 5.000 de locuitori și o rază de deservire de peste 10 km. Dintre  criteriile 
minimale de dotare pentru această categorie, orașul Negrești nu le îndeplinește pe cele legate de 
administrație (judecătorie, parchet), sănătate (spital, maternitate), educație (creșă), turism (hotel de 
minim 2 stele, cu minim 50 de locuri) și cultură (muzeu, cinematograf).  

• Murgeni: oraș de rang III, ca și Negrești, care a primit statut urban doar în anul 2004. Dintre 
criteriile minimale cu privire la dotări, acesta nu le îndeplinește pe cele cu privire la administrație 
(judecătorie, parchet – închise în anul 2011), sănătate (maternitate), educație (creșă), turism (hotel 
de minim 2 stele, cu minim 50 de locuri) și cultură (bibliotecă, cinematograf, muzeu).  

Vasluiul se află într-o situație atipică pentru județele României, în condițiile în care, conform 
recensământului din 2011, municipiul Bârlad are o populație ușor mai ridicată decât municipiul 
reședință de județ. Din perspectiva populației cu domiciliu, municipiul Vaslui număra în 2019 cu 
aproape 50.000 de locuitori mai mult decât municipiul Bârlad, însă acesta este exclusiv rezultatul 
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fenomenul imigrației din Republica Moldova, care este una ”scriptică”, în sensul că persoanele 
respectiv nu locuiesc de facto în municipiul-reședință. De altfel, competiția teritorială dintre cele 
două municipii este una de durată, mai ales în contextul în care până în 1968 municipiul Bârlad a fost 
reședință de județ și chiar capitală de regiune (inclusiv în contextul în care liderul comunist Gheorghe 
Gheorghiu-Dej provenea din acest oraș). În plus, orașul era mai populat și mai industrializat încă din 
perioada interbelică. După 1968, municipiul Vaslui a recuperat acest deficit de dezvoltare, beneficiind 
de un volum mare de investiții, cu precădere în anii 70-80. O reducere a rolului polarizator s-a 
înregistrat și în cazul municipiului Huși, cu o populație mai mare decât a municipiului Vaslui până la 
sfârșitul anilor 60, care a evoluat însă destul de lent în ultimele două decenii din perioada comunistă.  

Per ansamblu, putem concluziona că procesul intensiv de industrializare și urbanizare derulat 
de autoritățile comuniste a condus la o dezvoltare accelerată a celor doi poli urbani principali, prin 
migrația masivă către aceștia a forței de muncă din zonele rurale. În schimb, efectele acestei creșteri 
artificiale s-au resimțit după 1990, când declinul întreprinderilor comuniste a făcut ca aceste două 
orașe să piardă mare parte din forța de muncă evident excedentară, atât prin migrația internă, cât și 
prin cea externă. 

Analizând teritoriul județean putem observa, pe lângă gradul redus de urbanizare (de circa 
40%, față de o medie națională de 55%) sau lipsa unui centru urban de mari dimensiuni (precum în 
județele învecinate: Iași, Bacău, Galați), și existența unor zone rurale lipsite de centre urbane cu rol 
polarizator, care tind să concentreze populația cea mai săracă, în condițiile accesului dificil la 
oportunitățile oferite de un oraș dinamic. În această situație intră mai ales zona de vest, de la granița 
cu județul Bacău, dar și unele areale din zona central-estică a județului. În județ există doar 12 sate 
mari (peste 2.000 de locuitori): Băcești, Berezeni, Codăești, Fălciu, Ivești, Perieni, Pușcași, Stănilești, 
Văleni, Vetrișoara, Zorleni, Popeni. La nivelul acestora există încă o masă critică de populație care 
justifică investiții publice de amploare în anumite tipuri de infrastructură (de ex. rețele de canalizare, 
stații de epuare), dar și educaționale (de ex. creșe, grădinițe, școli) sau sanitare (de ex. centre de 
permanență medicală). În schimb există 23 de sate cu o populație foarte redusă (sub 50 de locuitori), 
care sunt expuse depopulării totale în următoarele decenii și unde investițiile publice (de ex. în 
sisteme de alimentare cu apă) sau menținerea unor servicii publice (de ex. grădiniță) nu ar fi eficiente 
și, ca atare, sunt nerecomandate. 

Fragmentarea teritorială a populației în sate mici, mai ales în cazul comunelor cu multe sate 
componente are implicații financiare serioare (de ex. o rețea de unități de învățământ mai extinsă, 
costuri mai ridicate cu transportul școlar, costuri mai ridicate cu extinderea, mentenanța și operarea 
unor servicii publice de bază, lungime mai extinsă a rețelei de drumuri locale etc.).  

Studiul ”Orașe Magnet. Migrație și navetism în România” arată clar faptul că în jurul 
municipiilor Vaslui și Bârlad s-au format zone urbane funcționale. Acestea sunt delimitate pe baza 
criteriului de navetism dezvoltat de OECD (minim 15% din forța de muncă din comunele polarizate 
face naveta către nucleul urban al zonei). Localitățile rurale cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare 
socio-economică din județul Vaslui tind să fie concentrate exact în aceste zone urbane funcționale, 
care beneficiază de acces relativ facil la locurile de muncă, dar și la alte servicii oferite de aceste orașe 
(de ex. centre comerciale, instituții publice, licee, școli postliceale, spitale, clinici medicale private, 
instituții publice din diverse domenii, facilități de petrecere a timpului liber etc.).  

Așadar, creșterea accesibilității la cele două orașe principale din județul Vaslui (prin 
modernizarea rețelei de drumuri, îmbunătățirea sistemelor de transport public și extinderea lor la 
nivel periurban etc.), precum și consolidarea acestora (prin investiții în infrastructură și servicii de 
interes public, atragerea de investiții private etc.) reprezintă cea mai eficientă modalitate de 
dezvoltare a zonelor rurale din județ. 

Județul Vaslui se numără pe locul III la nivel național, după Călărași și Timiș, la numărul de 
tineri cu vârsta de până la 35 de ani care au beneficiat de terenuri gratuite de la primării pentru 
contrucția de locuințe, în baza Legii nr. 15/2003. Cei aproape 3.000 de beneficiari au beneficiat în 
total de 74 ha de teren intravilan, preponderent în mediul urban (71% din total), în timp ce peste 20% 
dintre primăriile rurale au alocat restul de 29% din suprafață. Circa 21% dintre beneficiari au returnat 
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totuși terenurile administrațiilor locale pentru că nu au reușit să demareze construcția locuinței în 
termenul de 1 an prevăzut de lege. 

Județul Vaslui are o calitate precară a locuirii din perspectiva majorității indicatorilor luați în 
calcul:  
• Disparități majore între calitatea locuirii în mediul urban și cel rural, în principal cu privire la 
rezistența, vechimea și dotarea clădirilor de locuit;  
• Diferențe între parametrii locuirii între municipii (cu precădere Vaslui și Bârlad) și cele două orașe. 
Spre exemplu, ponderea locuințelor fără alimentare cu apă curentă era de doar 5% în municipiul 
Vaslui, respectiv de 9% în Bârlad, față de 28% în Negrești și 29% în Murgeni. În cazul lipsei canalizării 
diferențele dintre Vaslui și Murgeni erau de peste 70 de puncte procentuale (7% față de 78%). Și în 
cazul celorlalți indicatori diferențele sunt la fel de mari;  
• Tipul de locuire diferă de la un mediu de rezidență la altul, respectiv de la un oraș la altul. În 
municipiile Vaslui, Bârlad și Huși, între 52% și 69% dintre locuințe sunt amplasate în blocuri ridicate în 
perioada comunistă, în timp ce în orașele Murgeni și Negrești, aceste procente erau de 13%, 
respectiv de 36%. Locuirea la bloc e rar întâlnită în mediu rural, unde au fost ridicate doar 100 de 
blocuri cu circa 1.400 de apartamente (majoritatea în Fălciu, Roșiești, Codăești, Puiești, Vetrișoara, 
Vulturești, Muntenii de Jos), comparativ cu peste 46.000 din mediul urban (cele mai multe în 
municipiul Vaslui 19.800, respectiv Bârlad – 17.800). Acestea necesită eforturi însemnate pentru 
eficientizare energetică, mai ales în contextul desființării sistemelor centralizate de termoficare, de 
refațadizare, de amenajare de parcări, zone de petrecere a timpului, socializare etc.;  
• Majoritatea covârșitoare a locuințelor individuale din județ, chiar și o bună parte din cele ridicate 
după 1990 sau cele mai vechi din mediul urban, sunt construite din paiantă și chirpici, fiind astfel mai 
vulnerabile la hazarduri naturale decât cele din beton și prefabricate de beton. În plus, gradul de 
asigurare obligatorie a acestora este scăzut, din cauza puterii de cumpărare reduse a proprietarilor 
sau a dezinteresului;  
• Cu excepția câtorva localități (de ex. Vaslui, Muntenii de Sus, Văleni, Pușcași, Dragomirești, Pogana, 
Ștefan cel Mare, Băcani, Perieni etc.), unde s-au ridicat multe locuințe după 1990 (fie ca urmare a 
creșterii naturale a populației, fie ca rezultat al suburbanizării din jurul Vasluiului și Bârladului), 
locuințele din județ sunt foarte vechi. În comune ponderea locuințelor construite după anul 1960 este 
foarte redusă, astfel încât media de vârstă a locuințelor a ajuns la 75-80 de ani, mult peste durata 
normală de utilizare acestora;  
• Alimentarea cu energie electrică încă reprezintă o problemă în unele comunități rurale (Gherghești, 
Cozmești, Delești, Băcești, Dumești, Oșești) – unde peste 10% dintre locuințe nu sunt conectate la o 
rețea electrică. Și în ceea ce privește alimentarea cu energie termică există probleme, ponderea 
locuințelor cu centrală proprie fiind redusă chiar și în unele din orașe (43% Huși, 19% Negrești, 1% 
Murgeni). Unul dintre motive este că doar 4 orașe și 9 comune din totalul de 86 UAT dispun de rețea 
de distribuție a gazelor naturale. În plus, desființarea sistemelor de termoficare din orașe a condus la 
dispariția unei alternative de furnizare a încălzirii și apei calde, astfel că aceasta din urmă lipsește și 
din 25% a locuințelor din Vaslui și din 32% dintre gospodăriile din Bârlad.  

 
4. Prezentarea contextului tehnologic al județului 

Deși se află la granița de est a României și, implicit, a Uniunii Europene, județul Vaslui are 
acces la un singur coridor european de transport, care face parte din rețeaua TEN-T extinsă, respectiv 
drumul european E 581. Acesta străbate județul de la sud-vest la nord-est, prin Culoarul Bârladului și 
Valea Lohanului, legând județul de axul Siretului, respectiv de Republica Moldova, Transnistria și 
Ucraina. Practic este cea mai tranzitată legătura rutieră către granița de est a țării, traficul în Vama 
Albița ajungând la circa 3 mil. de vehicule pe an. De menționat este și faptul că acest coridor 
tranzitează doar municipiile Bârlad și Huși, nu și reședința de județ. 

În ceea ce privește accesibilitatea feroviară, județul Vaslui nu este tranzitat de niciun coridor 
de transport feroviar din rețeaua TEN-T, în condițiile în care Culoarul Siretului, cu ramificații spre Iași 
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(din Pașcani), respectiv spre Transilvania (din Suceava), continuă să joace rolul central pentru rețeaua 
din zona Moldovei.  

În ceea ce privește coridoarele aeriene din rețeaua TEN-T, județul Vaslui nu dispune de un 
aeroport propriu. Cele mai apropiate sunt aeroporturile din Iași și Bacău, ambele cu numeroase 
zboruri internaționale către diferite destinații din Europa și chiar Orientul Apropiat. De asemenea, în 
contexul în care râul Prut nu este navigabil (deși planuri în acest sens au mai existat dar nu s-au 
materializat), cel mai apropiat port din rețeaua TEN-T este cel de la Galați, care permite nu doar 
traficul pe Dunăre, ci și intrarea navelor cu un anumit tonaj de pe Marea Neagră. 

Conform INS, infrastructura de transport rutier din județul Vaslui era alcătuită, la nivelul 
anului 2018, din 2.203 km de drumuri şi există încă nevoi importante de investiții în drumurile 
județene din Vaslui, cu precădere în cazul celor care asigură legătura cu coridorul TEN-T, cu cele mai 
importante centre urbane și care deservesc un număr ridicat de locuitori din zonele tranzitate. În 
acest fel, cât mai mulți locuitori vor avea acces la oportunitățile și serviciile oferite de centrele 
urbane. 

Conform datelor INS aferente anului 2018, un număr de 63 de UAT din județul Vaslui 
dispuneau de sisteme centralizate funcționale de distribuție a apei potabile, dintre care cele 5 
municipii și orașe, respectiv 58 de comune. Numărul acestora din urmă aproape că s-a dublat în 
ultimii 20 de ani, pe fondul investițiilor publice realizate din diferite surse (fonduri europene, fonduri 
guvernamentale, bugete locale). Cu toate acestea însă, în anul 2018 existau un număr de 23 comune 
în care cetățenii se alimentau doar din surse proprii (hidrofor, fântâni), necontrolate din perspectiva 
potabilității. Reţeaua simplă de distribuţie a apei potabile din județul Vaslui, măsura la 31 decembrie 
2018 o lungime totală de 1.229 km, în creștere cu 170 km (+16%) numai în ultimii 5 ani. Rețeaua din 
mediul urban măsura 340 km, rămând relativ stabilă în intervalul 2014-2018 (+6 km), în timp ce cea 
din mediul rural însuma 889 km (+164 km). 

Centrele urbane din județ și satele din componența sau din jurul acestora sunt alimentate în 
principal din surse de suprafață, după cum reiese din datele operatorului de profil Aquavas. Singura 
excepție este orașul Murgeni, unde apa se extrage din fronturi subterane prin puțuri, respectiv Bârlad 
unde acestea reprezintă sursă complementară la cea de suprafață. Această orientare pe sursele de 
suprafață atrage după sine și unele riscuri, precum reducerea volumului de apă în perioadele 
secetoase tot mai frecvente și scăderea calității apei brute din cauza diferiților factori de poluare. 

Conform INS, la data de 31 decembrie 2018, rețeaua simplă de canalizare din județul Vaslui 
măsura în total 506 km, în creștere cu peste 80 km (+19%) doar în ultimii 5 ani. Dacă în mediul urban 
rețeaua de canalizare s-a extins între 2014-2018 cu doar 1% (4 km în municipiul Huși), ajungând la 
365 km, în mediul rural aceasta a crescut de 2,2 ori și ajuns la 141 km.  

Dacă în cele două municipii mai mari, Vaslui și Bârlad, gradul de acoperire al rețelei de 
canalizare era relativ ridicat (o rată de racordare a locuințelor de aproximativ 90%), în municipiul Huși 
procentul scădea către 80%, în Negrești era de 40%, iar în Murgeni de circa 25%. De altfel, în cele 
două orașe lungimea rețelei de canalizare nu depășea 10, respectiv 8 km, raportat la o rețea stradală 
de peste 30, respectiv 20 km. Explicația constă din faptul că aceste orașe au număr mare de localități 
componente cu un profil rural și slab deservite de utilități publice.  

La nivelul comunelor din județ situația rămâne și mai problematică. Astfel, doar 20 dintre 
acestea (adică sub ¼ din total) dispuneau la sfârșitul anului 2018 de rețele de canalizare. Însă și în 
cazul unora dintre acestea (de ex. Deleni, Perieni, Roșiești, Viișoara) lungimea rețelei de canalizare 
varia între 200 și 1.300 m lungime, ceea ce indica deservirea a cel mult un sat component. Rețele mai 
extinse se găseau doar în comunele Ștefan cel Mare, Tutova, Muntenii de Jos, Pușcași (peste 10 km) 
sau în alte câteva comune care au beneficiat de fonduri europene sau guvernamentale pentru a-și 
înființa sisteme de colectare a apelor uzate (de ex. Alexandru Vlahuță, Băcani, Berezeni, Bogdănești, 
Boțești, Deleni, Laza, Pădureni, Oșești, Puiești, Rebricea, Vulturesti). 

Conform estimărilor INS, în anul 2018, doar 123.295 de vasluieni (33% din populația rezidentă, 
față de 53% la nivel național), erau conectați la sisteme centralizate de canalizare. Această valoare 
indică și faptul că peste 24.000 de vasluieni au acces la sistem de alimentare cu apă, dar nu și la 
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canalizare, ceea ce indică un volum ridicat al apelor uzate neepurate deversate în emisari sau în sol, 
generând probleme de poluare. 

Alimentarea cu gaze naturale a judeţului Vaslui se realizează din sursa Motoşeni (jud. Bacău) - 
racordată la sistemul naţional de transport administrat de compania de stat TRANSGAZ. Furnizarea 
gazelor naturale se face de către operatori privați pentru alimentarea municipiilor Bârlad, Vaslui, 
Huşi, a oraşului Negreşti şi a celor 9 comune racordate (Banca, Costești, Deleni, Lipovăț, Muntenii de 
Jos, Perieni, Roșiești, Tutova, Zorleni). Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a gazelor 
naturale din județul Vaslui era în anul 2018 de circa 419 km, dintre care 325 km în mediul urban 
(exceptând orașul Murgeni) și 94 km în cel rural. Față de anul 2014, rețeaua s-a extins cu 85 km 
(+26%), în proporții egale în mediul urban și rural.  Branșarea cetățenilor la rețea se realizează într-un 
ritm destul de lent, în condițiile costurilor ridicate cu instalația proprie, dar și cu consumul propriu de 
gaze naturale, post-instalare, context în care extinderile ulterioare trebuie realizate după analize 
cost-beneficiu bine fundamentate. 

Județul Vaslui este traversat de o linie aeriană dublă de transport a energiei electrice de 220 
kV pe relația Gutinaș (Onești) – Banca – Iași, prevăzută cu o stație de transformare la Banca, respectiv 
cu o ramificație la Munteni, pentru a deservi municipiul Vaslui, unde există și o stație de transformare 
de 220/110 kV. La aceasta se adugă 19 trasee de linii aeriene de 110 kV, care transportă energia 
electrică la 13 stații de transformare 110/20 kV situate în Vaslui (3), Bârlad (3), Huși, Negrești, 
Stănilești, Roșiești, Vetrișoara, Fălciu, Murgeni. Întreaga rețea de linii de transport și de stații de 
transformare, respectiv stațiile de transformare de la Banca și Munteni, este administrată de 
TRANSELECTRICA. De la stațiile de transformare, energia este distribuită consumatorilor, prin rețele 
de medie și joasă tensiune, de către operatorul privat E.ON ENERGIE. Rețeaua de distribuție este 
veche și este expusă intemperiilor, mai ales în zona Vasluiului, unde iernile sunt mai aspre, cu 
frecvente fenomene de viscolire. În ritmul actual de modernizare a rețelei, aceste probleme vor 
continua să apară și pe viitor, mai ales în mediul rural.  

În plus, județul Vaslui ocupa, la recensământul din 2011, locul 1 la nivel național în ceea ce 
privește ponderea locuințelor neconectate la rețeaua de distribuție a energiei electrice (6,3% din 
total), cauza principală nefiind atât lipsa infrastructurii, cât problemele materiale ale locuitorilor. Cele 
mai mari probleme se înregistrau în comunele Gherghești, Cozmești, Delești, Băcești, Dumești și 
Oșești – unde peste 10% din case nu beneficiau de alimentare cu energie electrică (cel puțin nu legal, 
fiind anual sesizate multe cazuri de furt de energie în localitățile județului). Totuși, există și necesități 
de extindere a rețelei de distribuție în unele zone rezidențiale noi. Administrația Fondului de Mediu 
acordă finanțări pentru instalarea de panouri fotovoltaice la gospodăriile din zonele iƶolate, dar până 
la sfârșitul anului 2019 o singură comună (Ivănești) a depus cerere de finanțare în acest sens, restul 
celor în care sunt gospodării neelectrificate neîndeplenind condițiile de eligibilitate. Astfel de măsuri 
merită continuate pentru a asigura reducerea emisiilor de CO2, dar și a costurilor cu energia 
suportate de locuitori sau chiar de agenți economici.  

O situație problematică se înregistrează și în cazul stațiilor de încărcare pentru mașini 
electrice, care lipsesc din județ. Primăria Bârlad a depus o cerere de finanțare la Ministerul Mediului 
în acest sens, dar nu a primit finanțare. Operatorii de transport public din municipiile Bârlad și Huși 
vor beneficia de astfel de stații de încărcare în următorii ani, însă doar pentru autobuzele electrice 
destinate transportului public. Așadar, o soluție mai bună ar fi realizarea acestor stații cu fonduri 
private.  

Deși la nivel județean nu mai există producători convenționali de energie, după desființarea 
fostelor CET, Vasluiul devine un pol al producției de energie regenerabilă. În prezent, sunt în 
funcțiune parcuri eoliene la Vutcani, Albești, Emil Racoviță, Ghermănești, Drânceni cu o capacitate 
totală de peste 60 MW, în timp ce la Deleni, Bogdănești și Viișoara există proiecte mature de mari 
dimensiuni (298 MW în total, mai mare decât a termocentralei de la Borzești), încă nefuncționale. La 
o fermă avicolă din Muntenii de Jos funcționează și o mică unitate de producere a biogazului. În 
schimb, potențialul solar este valorificat în doar câteva instalații pilot, iar potențialul energetic al 
Prutului și biomasa agricolă deloc. Din păcate, decizia Guvernului din anul 2013 de a suspenda unele 
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facilități pentru investitorii din domeniul energiei verzi au condus la stoparea multor proiecte 
anuntate în județul Vaslui, mai ales în sfera parcurilor eoliene. 

La nivelul anului 2018, în județul Vaslui mai funcționau doar două sisteme centralizate de 
termoficare, în municipiile Vaslui și Bârlad, în timp de în Huși, Murgeni și Negrești acestea au fost 
desființate de mai mulți ani.  

În municipiul Vaslui, operatorul deținut de către Primărie, respectiv GOSCOM, mai are 
branșate doar 3 blocuri de locuințe, cu 135 beneficiari, în zonele CET, Crucea Gării și Zona Industrială. 
Producția energiei termice se face în centrale de cvartal pe bază de gaze naturale, prețul de producție 
fiind de 548 lei/Gcal, iar cel de facturare pentru populație de 240 lei/Gcal, diferența fiind 
subvenționată de către Primărie. Producția medie de energie pe durata lunilor de iarnă este de circa 
130 Gcal pe lună. În acest moment, nu se mai poate vorbi despre perspective de repunere în 
funcțiune a sistemului centralizat de termoficare construit în perioada comunistă, mare parte din 
rețea fiind demontată, iar o parte din clădiri demolate sau reconvertite funcțional.  

În municipiul Bârlad, Compania de Utilități Publice (CUP) furnizează agent termic prin centrale 
de bloc pe bază de gaze naturale pentru locatarii din blocurile ANL și de locuințe sociale. Astfel, 
numărul de beneficiari nu depășește 300, iar producția medie este de circa 100 Gcal pe lună. Nici în 
cazul acestui oraș nu se mai poate vorbi despre o relansare a sistemului centralizat de termoficare, 
componentele sale (conducte, centrale/puncte termice) fiind deja casate și vândute. 

 
5. Prezentarea contextului ecologic al județului 

La sfârșitul anului 2018, în județul Vaslui existau 98 de operatori în domeniul agriculturii 
ecologice, numărul lor crescând de peste 2 ori față de anul 2017. Un număr de 44 dintre aceștia 
activau în sectorul vegetal și lucrau 1.400 ha de teren arabil, iar 46 în domeniul apicol, fiind crescători 
de albine cu 3.688 familii certificate și 2.888 în conversie. La aceștia se adăugau 4 procesatori de 
fructe pentru sucuri și arome naturale (mere, cireșe), 3 comercianți de miere și fructe, respectiv un 
exportator de miere. Totuși, potențialul agriculturii ecologice este încă foarte puțin exploatat la 
nivelul județului, context în care se recomandă continuarea politicilor publice de încurajare și 
subvenționare a acestei ramuri, mai ales în contextul cererii interne și externe în creștere.  

Activitatea de pisicultură cuprindea, conform datelor puse la dispoziție de DSVSA Vaslui un 
număr de 23 de exploatații, dintre care 22 erau axate pe pescuitul comercial și una pe cel sportiv. 
Acestea s-au dezvoltat în jurul principalelor lacuri artificiale (mai ales iazuri) din județ. 

Activitatea de silvicultură de la nivelul județului este dominată de Direcția Silvică Vaslui, parte 
a Regiei Autonome a Pădurilor ROMSILVA, care se află în subordinea Guvernului. Direcția Silvică 
Vaslui este organizată în 6 ocoale silvice (Vaslui, Huși, Epureni, Brodoc, Bârlad și Băcești), 22 de 
districte și 131 de cantoane, care au în administrare o suprafață de aproape 66.685 ha de pădure 
(93% din totalul terenurilor ocupate cu păduri din județ), dintre care 49.945 ha sunt proprietatea 
statului, 455 ha a UAT-urilor, 682 ha a instituțiilor de învățământ și de cult, iar 15.603 ha ale 
persoanelor fizice. Din păcate, din totalul de peste 27.000 ha de pădure puse în posesie după 1990 (la 
care se mai adaugă circa 1.000 în litigiu), aproape 10.000 ha nu aveau contract de pază și expuse 
direct riscului de infracțiuni silvice. În acest context, Direcția Silvică a început să preia gratuit paza 
acestui fond silvic privat încă din anul 2018, în pofida reticenței proprietarilor.  

De menționat este că, urmare a plantărilor din ultimii 10 ani, județul dispune în prezent de 
7.000 ha de pădure în plus față de anul 2008, deși ponderea acestora în totalul suprafeței 
administrative rămâne la jumătate față de media națională. Printre UAT care au atras finanțări 
guvernamentale, prin Fondul de Mediu, pentru împădurirea unor terenuri agricole degradate se 
numără Hoceni, Berezeni, Tutova, Fălciu, Bârlad, Puiești, CJ Vaslui (pentru localitățile Codăești, Fălciu, 
Ștefan cel Mare, Rebricea), Dimitrie Cantemir, Vutcani – totalizând 2.645 ha de teren împădurit.  

Cantitatea anuală de masă lemnoasă ce poate fi exploatată din pădurile județului este de circa 
160-170 mii mc, dintre care 60% produse principale, iar restul produse secundare de igienă forestieră 
și accidentale. Lemnul vândut de Direcția Silvică ajunge mai ales la populație, cu destinația de lemn 
de foc, lemn pentru construcții sau lemn de lucru. De asemenea, unitatea colectează și valorifică alte 
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produse ale pădurii, precum plante medicinale, aromatice, fructe de pădure (măceșe, porumbele, 
păducele), puieți forestieri și ornamentali produși în propriile pepiniere (Dealu Mare, Mărășeni, 
Bulboaca).  

În plus, din această perspectivă, județul Vaslui ocupă ultimul loc la nivel regional și unul dintre 
ultimele 10 locuri la nivel național, alături de alte județe cu un grad redus de împădurire. Suprafața  
de păduri pe care s-au realizat lucrări de regenerare artificială a scăzut după vârful din anul 2014, 
ajungând în anul 2018 la doar 79 ha. La acestea se mai adaugă însă și lucrări de îngrijire și de 
conducere a arboretului (degajări, curățiri, rărituri), care se realizează anual pe suprafețe mai mari 
(2.500-3.000 ha). 

Activitatea de vânătoare a Direcției Silvice Vaslui cuprinde 9 fonduri cinegetice și 4 cabane de 
vânătoare, speciile de vânat gospodărite de instituție fiind cerbul comun, căpriorul, mistrețu l, 
iepurele, fazanul, potârnichia etc. Un alt actor important în domeniul vânătorii și pescuitului sportiv 
este AJVPS Vaslui, cu 27 de fonduri de vânătoare organizate în 3 cluburi (Bârlad, Vaslui, Huși), zone de 
pescuit sportiv în administrare (râurile Bârlad și Prut), circa 1.200 de membri (800 de vânători și 400 
de pescari), un centru de colectare vânat, mașini de teren, personal calificat, spații de cazare etc. 

La nivelul județului Vaslui funcționează două unități de cercetare-dezvoltare, ambele cu profil 
agricol, respectiv:  
• Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui – înființată în anul 1981, cu scopul de a 
dezvolta, testa și produce noi soiuri și semințe pentru cele 5 mil. ha de pajiști din România. 
Patrimoniul stațiunii s-a redus de la peste 1.030 ha la doar 254, pe fondul retrocedările, iar numărul 
de personal a ajuns la doar 30.  
• Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solurilor ”Mircea Moțoc” Perieni 
– a fost înființată în anul 1954 și este singura din țară care se ocupă de cercetările în acest domeniu. 
Stațiunea administrează 825 ha proprietate a statului și încă 400 ha în arendă, în scădere față de cele 
2.000 ha lucrate în perioada comunistă.  

Ambele unități se află în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gh. Ionescu 
Șișești”, însă realizează cea mai mare parte din venituri din surse proprii (prin valorificarea de 
produse agricole, semințe etc.), respectiv prin accesarea unor fonduri guvernamentale și/sau 
europene dedicate cercetării. 
 
Concluzii: Toate aceste aspecte identificate la nivelul politicilor de dezvoltare locală, județeană şi 
regională sunt oportunităţi majore pentru dezvoltarea şcolilor, pentru asigurarea  condiţiilor necesare 
diversificării serviciilor pe care instituţia şcolară le poate oferi beneficiarilor ei. Unele măsuri, chiar 
dacă nu vizează direct elevii învăţământului preuniversitar, asigură premisele necesare asigurării 
confortului şi bunăstării familiilor elevilor, contribuind, indirect, la creşterea calităţii educaţiei. 
 

III. ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 
III.1. Prezentare generală 

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă“ are sediul în municipiul Vaslui, pe strada Huşului, nr. 48. Este 
situat în partea de est a oraşului, destul de aproape de centrul municipiului, dar şi de zona 
rezidenţială Gura Bustei. Posibilităţile de transport în comun sunt destul de facile, în sensul că staţiile 
pentru mijloacele de transport din orice direcţie sunt destul de apropiate de liceu.  

Unitatea şcolară are personalitate juridică şi funcţionează într-o construcţie cu această 
destinaţie, încă de la înfiinţare. Spaţiul de învăţământ acoperă în totalitate necesităţile ce decurg din 
organizarea procesului instructiv-educativ, inclusiv sub aspectul utilităţilor (curent electric, canalizare, 
sistem propriu de încălzire).  

Se impun modernizări şi îmbunătăţiri mai ales în privinţa sporirii confortului termic. Numărul 
sălilor de clasă asigură spaţiul necesar pentru desfăşurarea programului în două schimburi. Spaţiile 
auxiliare (laboratoare, cabinete, sala de sport, biblioteca, cabinetul medical) sunt dimensionate 
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corespunzător numărului de elevi şcolarizaţi, dar unele încă mai trebuie amenajate şi modernizate 
corespunzător. 

Activitatea în orele de clasă, oricât de amplă sau de bine organizată ar fi nu poate să acopere 
toate domeniile de interes ale elevilor, care au nevoie de mult mai mult.  

Activitatea extracurriculară îşi propune să acopere tocmai aceste zone de interes ale elevilor 
care nu se regăsesc nici în curriculum-ul obligatoriu şi nici în cel la decizia şcolii. 

Liceul nostru oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta potrivit talentului,  aptitudinilor sau 
intereselor pe care le au, în alt cadru decât cel didactic prin:  

 Activităţi de consiliere în probleme de educaţie cetăţenească,  

 Club de dezbateri  

 Editarea  revistelor  şcolii: "Spre Sud" şi "ECO" 

 Cercuri cu diferite tematici: tehnici de documentare, istorie, teatru în limba română şi limbi 
moderne, cultivarea limbii latine, robotică etc. 

 Concursuri pe diferite teme: literatură, istorie, matematică, informatică, biologie etc. 

 Simpozioane, mese rotunde, dezbateri având ca teme probleme de maxim interes pentru elevi 

 Activităţi cu caracter sportiv (campionatul liceului la fotbal, baschet, streetball, dans aerobic) 

 Organizarea de excursii şi drumeţii, vizite 

 Zilele şcolii - ansamblu de activităţi dedicate savantului Emil Racoviţă 

 Săptămâna limbilor moderne - audiţii, expoziţii, reprezentaţii teatrale, concursuri etc. 

 Parteneriate educaţionale cu biblioteca judeţeană, muzeu, societatea naţională de geografie – 
filiala Bârlad etc. 

În cadrul programului Comisiei Europene Erasmus+ 2014-2020, în anii anteriori s-au derulat în 
liceu parteneriate strategice KA2 pe componenta Tineret, în parteneriat cu Asociaţia pentru Tineret 
„Emil Racoviţă 2000” : 

 “Approaches to language acquisition for adult students”, având numărul de referință 2019-1-
CZ01-KA204-061367, desfășurat în perioada 01.10.2019 - 30.09.2021 (24 luni). Coordonator de 
proiect a fost Cehia şi parteneri: România, Polonia, Suedia, Belgia, Finlanda, Spania, Turcia, 
Bulgaria. 

 “European Education Fostering Ecotourism”, desfășurat în perioada septembrie 2017 – august 
2019 (24 luni). Proiectul, iniţiat de Asociaţia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui, a fost 
coordonat de Association „Travelogue” din Italia şi a avut ca parteneri organizaţii din Franţa, 
Grecia, Portugalia şi România  (Asociaţia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui şi Agenţia de 
Turism CEDRA TOUR Bacău), precum şi parteneri locali: Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui, 
Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bârlad, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negreşti, Liceul 
Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi, Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui. 

Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui a beneficiat de finanțare din partea Comisiei Europene 
pentru derularea proiectelor Erasmus+, în cadrul acțiunii KA1 Educație școlară, după cum urmează: 

 “Web 2.0 este viitorul nostru”, având numărul de referință 2017-1-RO01-KA101-036596, 
desfășurat în perioada 1 septembrie 2017 - 31 decembrie 2018 (16 luni). În cadrul acestui proiect, 
20 de profesori ai școlii noastre, din diferite arii curriculare, au participat la cursul de formare 
“Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom” la Alcalá de Henares, 
Spania. Scopul proiectului a fost formarea internaţională de calitate a profesorilor în domeniul 
aplicării cunoştinţelor Web 2.0, ulterior această formare regăsindu-se în reformarea 
conţinuturilor curriculare, a metodelor de lucru  şi într-o creştere a numărului de elevi cu 
certificate de atestare digitală. 

 „WOM-EMP - Sport Power: Promoting Sport for Women Empowerment”, cu numărul de referință 
613468-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP, desfășurat în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2021, pe o 
durată de 18 luni. Obiectivul general al proiectului a fost promovarea accesului egal al tuturor la 
activitățile sportive de orice tip ca un instrument de conștientizare a importanței sportului în 
dezvoltarea personală. Proiectul a fost coordonat de Asociația „Travelogue” din Italia şi a  avut ca 
parteneri organizaţii din Italia - ASD Trevi Volley, Spania - Asociación Iniciativa Internacional 
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Joven, România - Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Vaslui și Regatul Unit al Marii Britanii - 
TheDojo.Org.UK. Proiectul a fost finanţat de către Comisia Europeană, prin Erasmus+ Programme 
Sport, Youth and EU Aid Volonteers, “Small Collaborative Partnerships in the field of sport”. 

În vederea depunerii de noi proiecte, în perioada septembrie-decembrie 2020 au fost 
organizate şi desfăşurate reuniuni de informare şi formare pentru responsabilii de proiecte din 
unităţile şcolare din judeţ la care au participat şi colegii noştri. De asemenea, şcoala a primit sprijin 
pentru redactarea de proiecte în cadrul Programului Erasmus+ al Comisiei Europene - Apelul 
suplimentar 2020. Fiind o unitate școlară cu experiență în implementarea de proiecte europene, în 
luna martie 2021 am primit acreditare ERASMUS în domeniul proiectelor de mobilități pentru 
educaţie şcolară, pentru perioada 2021-2027. 

Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui se încadrează în limitele indicatorilor din Ghidul 
Candidatului ROSE astfel încât la implementarea Proiectului ROSE (Romanian Secondary Education) al 
ME cu finanțare de la Banca Mondială ni s-au repartizat dispozitive IT necesare derulării școlii on line 
(în cazul în care este necesar ca școala să funcţioneze în acest sistem). 

 
III.2. Situații statistice – elevi 

Liceul Teoretic “Emil Racoviţă“ are o ofertă educaţională structurată pe filiera teoretică, forma 
de învăţământ ZI.  

Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, în baza 
Proiectului şi a Memoriului de Fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de 
Administraţie şi Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. Dimensionarea acestuia – cantitativ (ca număr 
de locuri) şi calitativ (nivel de învăţământ, filieră, profiluri, specializări) se realizează în funcţie de 
strategiile de relansare economică ale autorităţilor locale (judeţul Vaslui este situat într-o zonă 
defavorizată), de programele de dezvoltare pe termen mediu şi lung elaborate la nivel local şi 
regional şi de strategiile de dezvoltare a învăţământului elaborate de IŞJ Vaslui.  

 
Analiza cantitativă a populaţiei şcolare în perioada 2017-2021 

Anul şcolar 
 

Număr de clase Număr de elevi 

2017-2018 32 964 

2018-2019 31 929 

2019-2020 30 901 

2020-2021 29 869 

 
Admiterea în învăţământul liceal de zi se realizează conform Regulamentului de Admitere 

elaborat de Ministerul Educaţiei. Graficul de desfăşurare a admiterii, structura planului de şcolarizare, 
baza tehnico-materială de care dispune şcoala, curriculum-ul de bază şi pachetul de discipline 
opţionale din CDŞ sunt aduse la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin oferta educaţională a liceului, 
aprobată de conducerea instituţiei şi făcută publică până la începutul lunii mai în fiecare an, pentru 
anul şcolar următor.  

Prin politica educaţională pe care o promovează Liceul Teoretic « Emil Racoviţă » Vaslui 
favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie a tuturor elevilor, indiferent de sex, rasă, 
naţionalitate, apartenenţă religioasă sau politică, potrivit principiilor înscrise în Constituţia României, 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. 

Adaptarea ofertei de specializări la configuraţia pieţei locurilor de muncă, eficienţa şi 
flexibilitatea actului didactic, politica de recrutare a potenţialilor candidaţi avansată de echipa 
managerială au avut ca finalitate creşterea calităţii fluxurilor de elevi care au optat pentru instituţia 
noastră de învăţământ. Majoritatea elevilor provin din municipiul Vaslui şi din suburbii. Şcoala nu 
dispune de cǎmin propriu, elevii care nu provin din municipiu fiind gǎzduiţi în cǎminele celorlalte 
licee, la gazde sau fac zilnic naveta.  
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În unitatea noastrǎ sunt admişi absolvenţii de clasa a VIII-a care au promovat testele 
naţionale, liceul realizând an de an planul de şcolarizare propus, încǎ din prima sesiune de admitere. 
În fiecare an, la toate specializările, cererea depǎşeşte oferta, cu un impact pozitiv în ceea ce priveşte 
calitatea elevilor. 

Statistica privind admiterea în clasa a IX-a la LER Vaslui 
Profil / 

specializare 
Anul şcolar – media cea mai mare / media cea mai mică 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Real /matematică-
informatică 

10 / 8.81 9.80 / 7.83  9.80 / 8.59 10 / 9.24 

Real / ştiinţele 
naturii 

9.81 / 8.24 10 / 8.02 9.75 / 7.79 9.89 / 8.16 

Uman / ştiinţe 
sociale 

9.96 / 8.51 9.35 / 8.25 9.13 / 7.94 9.53 / 8.54 

Uman / filologie 
 

9.27 / 7.74 9.31 / 7.52 8.71 / 7.62 9.02 / 8.18 

Politica educaţională stimulează identificarea valorilor şi practicilor sociale care pot să asigure 
succesul absolvenţilor şi să individualizeze personalitatea liceului la nivel local, regional sau naţional. 

Evoluţia Planului de învăţământ al LER Vaslui în perioada 2017-2021: 

Clasa  Profil  Specializare Anul şcolar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

IX Real  MI, intensiv informatică 1 1 1 1 
 MI, intensiv lb. engleză 1 - - - 

 Matematică-informatică - 1 - - 

 SN, intensiv lb. germană 1 - 1 1 

 Ştiinţe ale naturii 1 2 2 2 
Uman  SS, intensiv lb. franceză 1 1 1 1 

 Ştiinţe sociale 1 1 1 1 

 FIL, intensiv lb. engleză 1 - 1 - 

 FIL, intensiv lb. spaniolă 1 1 - 1 
Total clase a IX-a 8 7 7 7 

X Real  MI, intensiv informatică 1 1 1 1 

 MI, intensiv lb. engleză 1 1 - - 

 Matematică-informatică - - 1 - 
 SN, intensiv lb. germană 1 1 - 1 

 Ştiinţe ale naturii 1 1 2 2 

Uman  SS, intensiv lb. franceză 1 1 1 1 
 Ştiinţe sociale 1 1 1 1 

 FIL, intensiv lb. engleză 1 1 - 1 

 FIL, intensiv lb. spaniolă 1 1 1 - 

Total clase a X-a 8 8 7 7 
XI 
 
 
 
 

Real  MI, intensiv informatică 1 1 1 1 

 MI, intensiv lb. engleză 1 1 1 - 

 Matematică-informatică - - - 1 

 SN, intensiv lb. germană 1 1 1 - 
 Ştiinţe ale naturii 1 1 1 2 

Uman  SS, intensiv lb. franceză 1 1 1 1 

 Ştiinţe sociale 1 1 1 1 

 FIL, intensiv lb. engleză 1 1 1 - 
 FIL, intensiv lb. spaniolă 1 1 1 1 

Total clase a XI-a 8 8 8 7 
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XII Real  MI, intensiv informatică - 1 1 1 

 MI, intensiv lb. engleză - 1 1 1 

 Matematică-informatică 1 - - - 
 SN, intensiv lb. germană - 1 1 1 

 Ştiinţe ale naturii 3 1 1 1 

Uman  SS, intensiv lb. franceză - 1 1 1 

 Ştiinţe sociale 2 1 1 1 
 FIL, intensiv lb. engleză 1 1 1 1 

 FIL, intensiv lb. spaniolă 1 1 1 1 

Total clase a XII-a 8 8 8 8 

 
 Mişcarea elevilor în timpul anului şcolar s-a încadrat în limitele normale. Ca regulă, au venit în 
şcoalǎ mai mulţi elevi decât au plecat, plecǎrile având ca principalǎ cauzǎ schimbarea domiciliului 
pǎrinţilor. Solicitările de transfer de la alte licee la liceul nostru depăşesc în fiecare perioadă de 
transferuri posibilităţile de a fi aprobate, conform cadrului normativ în vigoare.  

În ceea ce priveşte frecvenţa elevilor şi starea disciplinarǎ în liceu, au fost respectate actele 
normative elaborate de minister sau de şcoalǎ fǎrǎ a se înregistra evenimente cu consecinţe grave 
asupra elevilor, profesorilor şi instituţiei. Aceastǎ afirmaţie este susţinutǎ de absenţa notelor la 
purtare sub 7.00 şi a situaţiilor de alte sancţiuni pe motive disciplinare.   
 

Statistică centralizatoare privind situaţia la învăţătură şi disciplină la sfârşitul anului şcolar: 

Anul 
şcolar 

Număr 
elevi 

Promovaţi 
iunie 

Corigenţi Situaţii 
neîncheiate 

Nepromovaţi august Promovaţi 
august  

Nr. % Repetenţi  Abandon 
şcolar 

2017-
2018 

964 952 98.76 % 10 2 - 2 962 
(100%) 

2018-
2019 

929 925 99.57 % 2 2 - 2 927 
(100%) 

2019-
2020 

901 899 99.78 % - 2 - 2 899 
(100%) 

2020-
2021 

869 868 99.88 % 1 - - - 869 
(100%) 

 
Testarea nivelului de pregătire al elevilor se realizează şi se confirmă prin susţinerea 

examenului de finalizare a studiilor, bacalaureatul. Procentele de promovare a examenului de 
bacalaureat la nivelul liceului ne-au situat în fiecare an în prima parte a clasamentului realizat la nivel 
de judeţ. În anii şcolari anteriori elevii liceului nostru au realizat procente de promovare apropiate de 
100% . 

Rezultate obţinute la examenul de bacalaureat: 

Anul şcolar Nr. înscrişi / nr. 
promovaţi 

Procent de 
promovare 

Media cea mai mare 

2017-2018 247 / 244 98.78 % 9.91 

2018-2019 241 / 237 98.34 % 9.90 
2019-2020 239 / 237 99.16 % 9.90 

2020-2021 251 / 245 97.60 % 9.93 

  
În perioada analizată accederea absolvenţilor de liceu spre nivele superioare de pregătire s-a 

realizat în proporţie foarte mare. 
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III.3. Situații statistice - resursa umană 
 Profundele mutaţii din viaţa economică şi socială, urmare a globalizǎrii şi a efortului pentru 
integrarea europeanǎ, au un puternic ecou şi în sistemul de învǎţǎmânt care trebuie sǎ pregǎteascǎ 
tinerii pentru integrarea într-o lume dinamicǎ, marcatǎ de schimbǎri spectaculoase. Conştienţi de 
locul pe care îl ocupǎ în instruirea şi educarea elevilor, profesorii – piesa de bază în asigurarea reuşitei 
şcolare, au avut în vedere nu numai o bună pregătire de specialitate ci şi competenţă psiho-
pedagogică exprimată prin: 

a) respectarea ritmului individual al învăţării; 
b) stimularea dezvoltǎrii personale a elevilor, valorificarea optimǎ a posibilitǎţilor şi intereselor 

acestora; 
c) realizarea unui proces didactic de calitate bazat pe actualitatea informaţiei, sistematizarea şi 

ierarhizarea conţinuturilor; 
d) stimularea muncii de performanţǎ; 
e) educarea elevilor în respectul faţă de valorile culturale naţionale şi universale; 
f) raportarea demersului didactic la cerinţele integrǎrii europene; 
g) evaluarea corectǎ a elevilor şi îndrumarea acestora pentru autoevaluare. 
Evoluţia resursei umane în perioada 2017-2021 

Date despre 
cadrele didactice 

Anul şcolar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total cadre 
didactice 

58 55 56 56 

Din care: 
Profesori titulari 

Profesori 
detaşaţi 
Profesori 
suplinitori 

 
51 
 
2 
 
5 

 
50 
 
2 
 
3 

 
51 
 
2 
 
3 

 
50 
 
- 
 
6 
 

 La începutul acestui an şcolar colectivul didactic este format din 58 profesori, dintre care 50 
titulari cu normă întreagă şi 8 suplinitori calificaţi, cu completare de normă didactică în liceul nostru. 

Distribuţia pe grade didactice a cadrelor didactice 

Date despre 
cadrele didactice 

Anul şcolar 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Titlul de doctor 3 3 3 3 
Grad didactic I 42 40 40 41 

Grad didactic II 6 7 7 6 

Grad definitiv 4 3 4 5 

Profesor debutant 3 2 2 1 

 
Personalul didactic auxiliar îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru 

angajarea pe post: 

Personal didactic auxiliar Studii de bază 

 
 1 post inginer de sistem 
 2 posturi secretar 
 1 post bibliotecar 
 1 post administrator financiar 
 1 post administrator de patrimoniu 

 
 Studii superioare de informatică 
 Studii superioare 
 Studii superioare şi de specializare 
 Studii economice (superioare) 
 Studii superioare  

 

Personalul nedidactic are calificarea necesară pentru ocuparea posturilor din schema de 
personal: 
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Personal nedidactic Studii de bază 

 4 posturi îngrijitoare 
 2 posturi paznic 
 2 posturi muncitor (întreţinere) 
 1 post fochist 
 

 Şcoală profesională/liceu şi cursuri de igienă 

 Atestat pentru pază 

 Calificaţi  

 Atestat specific 

Statistica privind personalul unităţii şcolare (personal didactic – titulari, suplinitori, personal 
didactic auxiliar, personal nedidactic) demonstrează stabilitatea, faptul că mişcarea personalului 
didactic la Liceul Teoretic Emil Racoviţă Vaslui este redusă. În general, numărul personalului didactic 
înregistrează diferenţe mici de la an la an, datorită în primul rând stabilităţii ofertei educaţionale.  

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului / catedrei 
pe care îl/o ocupă. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este insuficient. Există deficit la personalul 
de întreţinere şi pază.  

La Liceul Teoretic Emil Racoviţă Vaslui predomină personalul didactic cu experienţă, cei mai 
mulţi se încadrează în grupa de mijloc (10 – 30 de ani de predare). Rezultatele în plan profesional 
sunt remarcabile, majoritatea cadrelor didactice deţinând gradul didactic I sau titlul ştiinţific de 
doctor (3). Sunt absolvenţi de cursuri postuniversitare sau ai cursurilor de formare continuă şi au 
contribuţii ştiinţifice, metodice şi beletristice remarcabile. Sunt metodişti ai C.C.D. Vaslui și 
responsabili de cercuri metodice. Prestaţia la clasă a colectivului de cadre didactice este ilustrată şi de 
numărul de participări ale elevilor din liceu la diferitele faze ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare. 

 
III.4. Organizarea spațiului și dotarea 

Liceul "Emil Racoviţă" îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire: liceul şi sala de 
sport, care permit utilizarea spaţiului şcolar conform normativelor sub aspectul igienei şcolare.  

Starea clădirilor este foarte bună, în ultimii ani trecând printr-un amplu proces de reabilitare, 
care încă mai continuă. Au fost efectuate reparații curente la subsol, din fondurile Primăriei s-a 
realizat  înlocuirea acoperișului și reabilitarea instalației termice și electrice la ambele clădiri. S-a 
realizat  anveloparea exterioară pentru creşterea confortului termic. Spaţiul verde din perimetrul 
liceului, generos ca suprafaţă dar neatractiv a fost transformat printr-un proiect derulat în 
parteneriat cu un ONG local, care a obţinut finanţarea. 

Elevii beneficiază de condiţii foarte bune pentru desfăşurarea activităţii:  

 condiţiile igienico-sanitare se încadrează în normele legale; 

 încălzirea este asigurată cu centrală proprie pe gaz metan; 

 elevii sunt supravegheaţi pe parcursul recreaţiilor; 

 sunt respectate toate normele de protecţie pentru prevenirea oricăror accidente; 

 în şcoală funcţionează cabinet medical şi cabinet de consiliere psiho-pedagogică; 

 local cu 16 săli de clasă şi grupuri sanitare corespunzătoare numărului de elevi; 

 toate sălile sunt dotate cu videoproiectoare, ecrane de proiecţie şi laptopuri, cu 
camere video şi sisteme audio; 

 şcoala dispune de 8 table inteligente interactive; 

 3 laboratoare de ştiinţe (fizică, chimie, biologie); 

 3 laboratoare de informatică cu toate dotările necesare; 

 8 cabinete de specialitate 

 o sală de sport cu dotările corespunzătoare (materiale sportive, vestiare, grup sanitar); 

 terenuri de sport (handbal şi baschet) cu sintetic, nocturnă şi gradene; 

 sală multimedia pentru activităţi cu caracter cultural- educativ; 

 bibliotecă cu fond de carte din toate domeniile, depozit de carte, sală de lectură cu 20 
locuri şi 2 calculatoare cu acces la internet pentru uzul elevilor;  

 pentru desfăşurarea procesului didactic şi pentru administraţie, şcoala dispune de 
logistica necesară. 
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III.5. Situația bugetului 
Situaţiile financiare întocmite se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia 

fluxurilor din trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe, având rolul de a reda o imagine  fidelă a 
modului de utilizare a resurselor precum şi de a oferi şi alte informaţii referitoare la  activitatea 
financiară desfăşurată de instituţia noastră. Veniturile şi cheltuielile au fost înregistrate în 
contabilitate cronologic şi sistematic, în conturi analitice şi sintetice, pe structura clasificaţiei 
bugetare în vigoare şi au fost raportate în Sistemul Naţional de Raportare FOREXEBUG. 

Sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sunt: bugetul de stat; 
bugetele locale; venituri extrabugetare; fonduri externe. 

De la bugetul de stat, din bugetul M.E., s-a asigurat finanţarea cheltuielilor pentru: 
 asigurarea cheltuielilor de personal  
 programul naţional “Bani de liceu”  
 organizarea examenelor naţionale 
 perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului didactic 
 manuale şcolare pentru elevii din clasele IX-XII  
 decontarea navetei elevilor care nu au şcoala în localitatea de domiciliu  

 S-au luat măsuri pentru asigurarea manualelor şcolare pentru clasele IX-XII prin completarea 
stocurilor de manuale astfel încât prin comenzile realizate a fost acoperit integral necesarul.  

S-au constituit, anual, la nivelul liceului comisii de lucru responsabile cu aplicarea prevederilor 
legale privind derularea programelor sociale pentru elevi „Euro 200”, „Bani de liceu”, diferite tipuri 
de burse care vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune 
la învăţătură şi disciplină. 

 
III.6. Ambianţa şi climatul şcolar din liceu 

Personalitatea unei instituţii de învăţământ se concretizează în relaţia optimă profesor-elev, în 
climatul şcolar existent în instituţie, în orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind 
acomodarea la nevoile pieţei muncii, vieţii sociale şi culturale. 

Dată fiind complexitatea activităţii instructiv-educative este mai necesar decât în oricare 
domeniu transferul de atribute manageriale (în special în ceea ce priveşte procesul instructiv-
educativ) fiecărui nivel din ierarhia instituţiei: colective de catedră, comisii, compartimente, precum şi 
fiecărui cadru didactic în relaţie cu clasa şi specialitatea sa. 

Relaţiile dintre conducere şi cei conduşi evoluează continuu ducând la modificarea climatului 
de muncă, influenţând negativ sau pozitiv rezultatele activităţii prestate. 

Implicarea organizaţiilor sindicale în procesul decizional realizează colaborarea între 
structurile decizionale şi personal, participând la negocierea conflictelor, rezolvarea lor rapidă şi 
transparentă. Liderul de sindicat este membru fără drept de vot în Consiliul de Administraţie cât şi în 
comisiile de cercetare a abaterilor săvârşite de salariaţi, reprezentând interesele acestora în stabilirea 
obiectivelor, luarea deciziilor, evaluarea rezultatelor, realizarea procedurilor disciplinare (aplicarea 
sancţiunilor), rezolvarea contestaţiilor, recrutarea şi disponibilizarea personalului, acordarea de 
stimulente materiale şi morale. 

O deosebită importanţă o are comportamentul uman în exercitarea actului de conducere, 
motivarea acţiunilor manageriale şi relaţia cu compartimentele de execuţie, armonizarea raporturilor 
între departamente, între liderii acestora şi indivizii care formează echipa. 

Echipele constituie un element important în managementul şcolii, ele îmbunătăţind calitatea 
deciziilor şi a relaţiilor interne:  

- interesele, obiectivele şi valorile organizaţiei sunt împărtăşite de liderii echipelor şi de toţi 
membrii colectivelor;  

- sarcinile şi responsabilităţile la nivelul echipelor şi în cadrul acestora sunt distribuite 
echitabil, programul de lucru este ferm;  

- schimbul de idei se bazează pe încredere şi sinceritate;  
- spiritul critic în analiză este deschis şi constructiv;  
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- dialogul, comunicarea între echipa managerială, organismele executive şi membrii lor este 
liberă; 

- implicarea în atingerea scopurilor se realizează prin aportul efectiv al fiecărui individ;  
- circulaţia eficientă a informaţiei, buna organizare a întâlnirilor asigură succesul în procedurile 

de luare a deciziilor şi îndeplinirea lor;  
- consolidarea echipelor se face prin promovarea performanţelor şi exemplului personal. 
Stilul de conducere întemeiat pe participare este garanţia îndeplinirii sarcinilor proprii şi 

colective. Eficienţa stilului democratic-parcitipativ depinde de modul în care se realizează apropierea 
de oameni, cunoaşterea capacităţilor şi perfomanţelor lor, presupune consultarea asupra deciziilor şi 
menţinerea coeziunii colectivului.  

Fiecare salariat doreşte să lucreze într-un mediu în care este stimulată în egală măsură 
contribuţia fiecăruia la prestigiul şi personalitatea instituţiei. Echipa managerială trebuie să 
compatibilizeze morala proprie cu normele deontologiei profesionale: dragostea de profesie, dorinţa 
de afirmare, probitate profesională, spirit novator, iniţiativă, competenţă, obligaţiile faţă de societate, 
faţă de colegi şi de opinia publică, faţă de elevi şi familiile acestora.  

Climatul de muncă este propice realizării obiectivelor din programele manageriale, constructiv 
şi antrenant, prielnic muncii. Stilul de conducere şi de muncă al directorilor, al Consiliului de 
Administraţie, Consiliului pentru Curriculum, şefilor de catedră, de comisii şi de comportamente 
trebuie să rămână permisiv, coerent, flexibil, responsabil în stabilirea priorităţilor şi asumarea 
deciziilor, să acorde importanţă egală prestaţiei membrilor colectivului, să manifeste fermitate şi 
raţiune în stabilirea şi îndeplinirea sarcinilor.   

Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează prin organizarea şi dirijarea condiţiilor de 
mediu, motivaţiilor de ordin moral, profesional, estetic şi material; mediul intern şi cultura 
organizaţională se întemeiază pe muncă, justiţie socială, respectul faţă de drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, faţă de valorile democratice, compatibilizarea interesului şi aspiraţiilor 
proprii cu satisfacerea nevoilor colective (răspunderea faţă de finalităţile educaţiei, faţă de cerinţele 
de formare culturală şi profesională avansate de societate). 

Mediul familial favorabil (din punct de vedere educativ) şi relaţia lui cu şcoala stimulează la 
tineri comportarea responsabilă faţă de sistem şi de formarea personală. Atitudinea familiei faţă de 
unitatea şcolară, faţă de procesul instructiv-educativ şi de colectivul didactic, interesul şi grija pentru 
instrucţia tânărului contribuie la succesul demersului didactic.  

Mediul social (ca totalitate a factorilor şi condiţiilor umane) cuprinde relaţiile dintre instituţiile 
şi organizaţiile sociale, ansamblul de factori umani care determină formarea şi dezvoltarea individului. 
Deasemenea mediul social include ştiinţa, arta, literatura, obiceiurile şi tradiţiile locale, mijloacele de 
comunicare (radio, cinematograf, presă, televiziune, internet). Cu cât copilul activează în mai multe 
formaţiuni sociale procesul de dezvoltare este mai simplu şi mai intens, mediul social fiind un câmp 
de relaţii sociale cu rol formativ.  

Perfecţionarea relaţiilor interpersonale şi de grup, interacţiunea şcolii cu mediul familial şi 
social (dinamica acestor relaţii bazată pe atitudini, afinităţi, convingeri şi scopuri, aspraţii şi necesităţi 
comune) se face armonizând interesele specifice cu cele generale (atât la nivel individual cât şi 
colectiv).  

Strategiile echipei manageriale au ca scop îmbunătăţirea relaţiilor între: 
- Echipa managerială şi organismele de conducere colectivă (Consiliul Profesoral, Consiliul de 
Administraţie), organismele consultative (Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Elevilor), 
organismele şi compartimentele de execuţie (colective de catedră, comisii, compartimente didactice 
auxiliare şi administrative), colectivul didactic, elevi, părinţi; 
- Echipa managerială şi alte structuri instituţionale de acelaşi profil sau de profile diferite (la nivel 
local, regional, naţional şi internaţional); 
- Şefi de catedră, de comisii, de compartimente şi membrii acestora; 
- Profesor-profesor, profesor-elev, profesor-părinte, profesor-comunitate; 
- Elev-elev, elev-părinte, elev-comunitate; 
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Eliminarea factorilor ce perturbă performanţa, coeziunea echipei, întreţin stările tensionate şi 
conflictuale se face prin negociere, reconsiderarea raportului între sancţiune şi recompensă şi 
folosirea constrângerii ca soluţie limită. 
 
III.7. Perfecționarea și formarea continuă a profesorilor 

Succesul procesului de organizare a resurselor umane aflate la dispoziţia unităţii şcolare 
depinde în mod hotărâtor de formarea iniţială şi de formarea continuă a personalului. 

Nevoile de formare ale personalului sunt extrem de diverse şi cuprinzătoare însă ele trebuie 
adaptate urgenţelor momentului.  

Apreciem că perfecţionarea resurselor umane se realizează astfel: 
1. prin formarea internă: 
- Organizarea la nivelul unităţii şcolare de cursuri de perfecţionare a activităţii didactice pe arii 
curriculare cu aportul formatorilor primari, formatori de la nivelul Inspectoratului Şcolar, Casa 
Corpului Didactic; 
- Colectivele de catedră desfăşoară activităţi de: 

Informare - însuşirea legislaţiei specifice învăţământului, însuşirea documentelor specifice, 
teoriile moderne privind stilul şi ritmul predării, noţiuni de psihologie a adolestentului, psihologie de 
grup, pedagogie, metodica predării etc; 

Colaborare – la nivelul colectivelor de catedră din şcoală, cu cele din unităţile şcolare similare 
sau de nivel superior, schimburi de experienţă, colaborări cu firme de exerciţiu pentru tineret, cu 
instituţii care au ca obiect de activitate educaţia tineretului, fundaţii şi asociaţii; 

Generalizarea experienţei – folosirea unor metode eficiente de predare, lecţii demonstrative, 
dezbaterii interactive, simpozioane, referate şi comunicări ştiinţifice, cursuri prin corespondenţă, 
pachete informaţionale etc; 

Evaluare – elaborarea la nivelul fiecărei comisii metodice a raportului privind experienţa în 
aplicarea metodelor interactive de predare, a învăţământului în format on-line şi a perfecţionării 
metodelor de evaluare a elevilor; 

Organizarea de sesiuni de informare privind utilizarea tehnologiilor şi platformelor 
educaţionale on-line; 

Dobândirea de către fiecare cadru didactic a atestatului de participare la cursurile de 
perfecţionare privind metode moderne de predare-învăţare; 

Dotarea fiecărei catedre cu laptop/calculator utilat cu accesorii moderne, conectat la Internet. 
2. prin formarea externă (la nivel judeţean – Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic, la nivel 
naţional şi internaţional): 
- Implicarea cadrelor didactice în programe de perfecţionare organizate de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, Casa Corpului Didactic şi Ministerul Educaţiei; 
- Pregătirea managerială specializată a personalului de conducere şi control; 
- Deplasarea accentului spre pregătirea postuniversitară şi dobândirea celei de-a doua specializări; 
- Participarea cadrelor didactice la elaborarea şi derularea de proiecte educaţionale europene 
Erasmus+ 

Fiecare post trebuie să satisfacă interesul şi aspiraţiile personale ale celui care îl ocupă aşa că 
echipa managerială urmăreşte compatibilizarea interesului de afirmare proprie cu obiectivul de 
dezvoltare a unităţii şcolare. 
 Stimularea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea profesională se realizează şi 
prin participarea la concursuri pentru: 
- Titularizare în unitatea şcolară; 
- Obţinerea gradelor didactice; 
- Promovare şi avansare (în diferite funcţii în cadrul: unităţii şcolare, Inspectoratului Şcolar, Casa 
Corpului Didactic, instituţii ale administraţiei publice etc); 
- Perfecţionare profesională prin burse în străinătate, programe de perfecţionare naţionale şi 
internaţionale; 
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- Implicarea în activităţi de cercetare (matematică-informatică, tehnologii, fizică, chimie); 
- Elaborare de manuale, culegeri de probleme, culegeri de texte, culegeri de probleme propuse 
pentru examene, studii şi materiale metodice, publicaţii, colaborări cu reviste de specialitate, 
programe şcolare, propuneri de îmbunătăţire a curriculum-ului şi de reformare a procesului 
educaţional, colaborare cu reviste de specialitate; 
- Elaborarea de „ghiduri de pregătire” şi modele de itemi pentru examene şi concursuri şcolare. 
 

IV. ANALIZA P.E.S.T.E. - S.W.O.T. 
Tehnicile de analiză SWOT permit o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, 

a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii. 
Prezenta strategie de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea “punctelor slabe”, a cauzelor 
generatoare şi a riscurilor asociate precum și înlăturarea “ameninţărilor” sau atenuarea efectelor 
acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea “punctelor tari” (care reprezintă 
capitalul de referinţă) şi a “oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile 
strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelată cu 
nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. Analiza SWOT s-a realizat pentru cele patru 
segmente: Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale și financiare, Relațiile cu comunitatea și 
activitatea educativă.  

a) Oferta curriculară 
Prin politica educaţională pe care o promovează Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui 

favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie tuturor elevilor, indiferent de sex, rasă, 
naţionalitate, apartenenţă religioasă sau politică, potrivit principiilor înscrise în Constituţia României, 
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. 
Adaptarea ofertei de specializări la configuraţia pieţei locurilor de muncă, eficienţa şi flexibilitatea 
actului didactic, politica de recrutare a potenţialilor candidaţi avansată de echipa managerială au avut 
ca finalitate creşterea calităţii fluxurilor de elevi care au optat pentru liceul nostru în ultimii ani. 
Testarea nivelului de pregătire se realizează şi se confirmă prin susţinerea examenului de finalizare a 
studiilor, bacalaureatul. Procentele de promovare a examenului de bacalaureat la nivelul liceului ne-
au situat în fiecare an în prima parte a clasamentului realizat la nivel de judeţ, elevii liceului nostru 
obținând procente de promovare apropiate de 100%. 

Deoarece ponderea curriculum-ului la decizia şcolii s-a redus drastic la nivelul învăţământului 
obligatoriu (IX-X), oferta de discipline opţionale la clasele XI-XII a vizat cu precădere principiul 
racordării la social, adică asigurarea premiselor ca absolventul nostru să poată opta fie pentru 
continuarea studiilor în învăţământul superior, fie pentru integrarea în piaţa muncii şi cuprinde: 
aprofundare pentru toate disciplinele/clasele la care se poate face aceasta și extinderi/discipline noi. 

 

PUNCTE TARI 
Ofertă educaţională structurată pe filiera 
teoretică, cu profil real (specializările matematică-
informatică și ştiinţe ale naturii) și profil umanist 
(specializările filologie și ştiinţe sociale)  
Pentru fiecare nivel de studiu (IX-XII), şcoala 
dispune de întregul material curricular (planuri de 
învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 
curriculare, manuale, culegeri de probleme, 
îndrumătoare etc.); 
Facilitează învățarea limbilor străine la nivel 
performant (centru de formare DELF) 
Predarea  în regim intensiv a limbilor străine 
(engleză, franceză, spaniolă, germană) și a 
informaticii  

PUNCTE SLABE 
Suprapunerea cerinţelor, a testărilor, ceea ce 
duce la o distribuire inegală a efortului elevilor  
Lipsa unor standarde specializate de 
performanţă orientate spre plus valoare 
Folosirea insuficientă a echipamentelor și 
tehnologiilor moderne 
Implicarea insuficientă a cadrelor didactice în 
proiecte europene şi de finanţare externă 
Oferta CDȘ nu constituie întotdeauna o 
activitate atractivă pentru elevi, fiind limitată ca 
număr de ore (în special la nivelul claselor IX-X) 
şi concepută mai ales pentru a rezolva probleme 
de încadrare decât pentru a satisface nevoile şi 
interesele elevilor 
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Învățarea limbilor italiană, spaniolă și germană în 
grupe de maxim 16 elevi 
Adaptarea Curriculumului Național la specificul 
școlii, prin propunerea unei palete largi de 
opționale  
Activitățile extracurriculare acoperă zone de 
interes ale elevilor care nu se regăsesc în 
curriculumul obligatoriu şi în cel la decizia şcolii. 
 

Nu se pot propune opţionale integratoare sau 
transdisciplinare pentru că nu se pot realiza 
încadrări multiple la clase 
Monitorizarea şi evaluarea performanţei şcolare 
este realizată cu discontinuități  
Feed-backul din partea elevilor şi a factorilor 
interesaţi nu este realizat permanent şi nu este 
suficient utilizat pentru îmbunătăţirea activităţii  

CURRICULUM 

OPORTUNITĂŢI 
Caracterul de prioritate naţională a învăţământului 
Creşterea ofertei de formare continuă şi 
perfecţionare pentru cadrele didactice  
Implementarea activităților didactice în mediul on-
line (platforme, resurse) 
Implementarea sistemelor de asigurare a calităţii 
determină creşterea acesteia cu impact pozitiv 
asupra întregii organizaţii 
Posibilitatea studierii informaticii pe grupe, în 
regim intensiv, crește eficiența învățării și 
îmbunătățește rezultatele la concursurile școlare 
CDŞ satisface dorinţa de informare şi cunoaştere în 
diferite domenii de activitate, îmbunătăţirea 
procesului educativ, formarea de noi competențe 
Oferta CDŞ realizată pe baza intereselor elevilor 
vine în sprijinul ameliorării fenomenului de 
absenteism şcolar, dezvoltă motivaţia intrinsecă 
pentru învăţare, permite şi sprijină valorificarea 
abilităţilor individuale 
 

AMENINŢĂRI 
Disfuncționalitățile de reeditare a manualelor 
școlare duc la stocuri de manuale relativ uzate, 
mulţi elevi refuzând să le folosească, ceea ce are 
efecte nedorite în planul pregătirii lor 
individuale 
Planurile de învăţământ obligatoriu (IX-X) 
limitează drastic ponderea CDŞ, ceea ce 
diminuează impactul ofertei şcolii asupra 
potențialilor elevi 
Există discipline la care nu s-a realizat o 
descongestionare reală a programelor şcolare, 
ceea ce duce la suprasolicitarea elevilor şi 
descurajarea lor 
Baza materială existentă nu permite ca școala să 
funcționeze într-un singur schimb (așa cum își 
doresc elevii) 
 

 
b) Resurse umane 

În procesul instructiv-educativ, prin obiectivele urmărite, tinerii sunt îndrumaţi să parcurgă 
drumul de la “a învăţa” la “a învăţa să fii şi să devii” adică sunt pregătiţi pentru a face faţă situaţiilor, 
pentru a le crea, înnoindu-le. Strategiile demersului instructiv-educativ au urmărit implicarea 
subiecţilor educaţiei în propria formare, angajare conştientă şi continuă. Întreaga activitate didacticǎ 
a fost structuratǎ şi desfǎşuratǎ pornind de la principiul cǎ elevul este principalul beneficiar, cǎ nu pot 
fi obţinute rezultate notabile fǎrǎ a ţine cont de potenţialul intelectual al acestuia dar şi de interesele 
şi motivaţiile care îi jaloneazǎ acţiunile. Obţinerea de succese în activitatea cu elevii este condiţionatǎ 
de existenţa unui corp profesoral competent, deschis la nou, capabil sǎ educe tinerii pentru o 
integrare socialǎ de succes. Cadrele didactice de la liceul nostru şi-au înţeles menirea aşezată sub 
semnul unor categorii morale consiliindu-se pentru îndeplinirea statutului de partener şi sfătuitor. 
Competenţa profesională s-a concretizat în emiterea de valori morale înainte de a transmite valori 
cognitive. 

PUNCTE TARI 
Personal didactic calificat în proporţie de 100% 
Număr mare de titulari 
Ponderea mare a cadrelor didactice cu gradul I 
Interesul cadrelor didactice pentru un învăţământ 
modern 

PUNCTE SLABE 
Reticenţa la schimbare şi inerţia unor cadre 
didactice 
Conservatorismul unor cadre didactice cu privire 
la demersul didactic (organizarea şi desfăşurarea 
activităţii didactice, centrarea activităţii pe elev, 
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Cadrele didactice au parcurs stagii de 
perfecţionare şi formare continuă 
Cadrele didactice din unitate sunt implicate în 
activităţi metodice la nivel judeţean 
Receptivitate şi transparenţă din partea 
managerilor, management echilibrat 
Existeţa unui cod nescris, a unui sistem de valori 
unanim acceptat de elevi şi profesori 
Posibilitatea de a lucra cu unii dintre cei mai buni 
elevi din judeţ 
Comunicare şi deschidere pentru elevi 
Participarea cadrelor didactice la seminarii, 
simpozioane, cursuri de formare continuă 
Relații foarte bune de parteneriat cu alte instituții 
și comunități școlare 

informatizarea învăţământului, utilizarea 
platformelor on-line, etc) şi folosirea metodelor 
tradiţionale de evaluare 
Nerespectarea termenelor fixate pentru 
predarea anumitor materiale /documente Slaba 
diseminare la nivelul şcolii a activităţilor 
desfăşurate, comunicare insuficientă între 
catedre, comisii de lucru  
Dezinteresul unor elevi faţă de propria formare 
şi educare 
Unele disfuncționalități în receptarea 
modificărilor legislative de către beneficiarii 
procesului de educație 
Puține activități desfășurate în școală implică 
participarea părinților 
Lipsa de colaborare între unele cadre didactice 
Personalul administrativ și de îngrijire 
insuficient, personal de pază propriu        
 

RESURSE UMANE 

OPORTUNITĂŢI 
Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor 
didactice în afara orelor de curs favorizează 
împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 
grupului, o comunicare mai bună 
Elevi dotați pentru activitatea de performanță 
Existenţa unei mari varietăţi de cursuri de formare 
şi perfecţionare care pot fi decontate de liceu 
Buna colaborare cu Comitetul reprezentativ al 
părinţilor şi cu Asociaţia pentru Tineret “Emil 
Racoviță 2000” (ATER) 
Prezența specialiștilor în școală: psiholog școlar, 
asistentă medicală 
Posibilitatea organizării de activităţi atractive şi 
eficiente pentru elevi şi părinţi 
Liceul are legături cu instituţii de învăţământ 
superior care organizează frecvent întâlniri cu 
elevii în vederea orientării lor profesionale 
Cadrul legislativ susține elevii care provin din 
familii cu resurse limitate pentru a urma cursurile 
liceale prin programe sociale (burse, decontarea 
navetei, etc) 
 

AMENINŢĂRI 
Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 
activităţile profesionale din cauza statutului 
marginalizat al cadrelor didactice 
Existența unui oarecare conservatorism în 
utilizarea metodelor activ-participative de 
predare-învățare-evaluare 
Tendinţa de a nu duce la îndeplinire unele 
sarcini extradidactice 
Slaba implicare a unor părinţi în educaţia 
copiilor, ca urmare a crizei de timp, cu efecte 
negative în relaţia profesor-elev cât şi în 
performanţa şcolară a elevilor 
Imposibilitatea motivării personalului bine 
pregătit pentru a rămâne în sistemul de 
învățământ 
Factorul demografic în scădere în judeţul Vaslui, 
cumulat cu scăderea numărului elevilor din 
mediul rural care să opteze pentru liceu (din 
motive economice) 

 
c) Resurse materiale şi financiare 

Liceul "Emil Racoviţă" îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădire: liceul şi sala de 
sport, care permit utilizarea spaţiului şcolar conform normativelor sub aspectul igienei şcolare. Elevii 
beneficiază de condiţii foarte bune pentru desfăşurarea activităţii: încălzirea este asigurată cu 
centrală proprie pe gaz metan; în şcoală funcţionează un cabinet medical şi un cabinet de consultanţă 
psihopedagogică; bibliotecă cu 16500 volume din toate domeniile și sală de lectură; cabinete de 
specialitate și laboratoare; terenuri și sală de sport cu dotări optime.  
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PUNCTE TARI 
Local propriu cu destinație specifică, condiții bune 
de alimentare cu apă, energie electrică și termică; 
starea fizică a spațiilor școlare este bună și se 
încadrează în normele de igienă școlară 
Baza materială proprie este capabilă să asigure un 
învățământ performant 
Existența cabinetelor de specialitate și 
laboratoarelor funcționale, cabinet de asistență 
psihopedagogică, cabinet medical 
Bibliotecă cu un număr mare de volume, sală de 
lectură și conexiune internet 
Resurse extrabugetare și preocuparea 
managementului pentru dezvoltarea bazei 
materiale 
Colaborare eficientă și promptă cu IȘJ, cu 
instituțiile administrației locale și alte instituții 
publice 
Existența programului de burse pentru elevi 
Material didactic în curs de înnoire și modernizare 
Proiectul de buget al școlii precum și execuția 
bugetară se fac cu respectarea riguroasă a legii 
Transparență în folosirea resurselor bugetare 
 

PUNCTE SLABE 
Spațiu insuficient pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activității (ex.cursuri într-un 
singur schimb) 
Material didactic, în unele cazuri, uzat moral 
Fondul de carte al bibliotecii nu a mai fost 
actualizat în ultimii ani 
Lipsa spațiului suficient pentru desfășurarea de 
activități extracurriculare 
Nevalorificarea la potențialul maxim al 
resurselor existente 
Fonduri bănești insuficiente pentru stimularea 
materială a cadrelor didactice, pentru investiții, 
pentru achiziționarea de echipamente și 
material didactic 
Unele cadre didactice nu își asumă 
responsabilitatea gestionării și întreținerii 
bunurilor din sala de clasă 
Lipsa spațiului pentru anumite cabinete de 
specialitate 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
OPORTUNITĂŢI 
Interesul și susținerea autorităților locale pentru 
alocarea sumelor necesare la capitolul cheltuieli 
materiale 
Cadrul legal necesar pentru utilizarea resurselor 
extrabugetare 
Descentralizare și autonomie instituțională 
Posibilitatea direcționării fondului de 2% către 
Asociaţia pentru Tineret “Emil Racoviță 2000” 
Atragerea de fonduri prin realizarea unor 
parteneriate cu comunitatea locală, ONG-uri, 
firme, precum și din Programe europene finanțate 
prin fonduri structurale 
Posibilitatea antrenării părinților și elevilor în 
activități de dotare și întreținere a bazei materiale 
Existența unor contracte de sponsorizare pentru 
diverse dotări / activități 

AMENINŢĂRI 
Fonduri pentru dezvoltare relativ reduse 
Degradarea spațiilor școlare datorită fondurilor 
limitate pentru întreținere 
Conștiința morală scăzută a elevilor privind 
păstrarea și întreținerea spațiilor școlare 
Avansul rapid al tehnologiei duce la uzura 
morală rapidă a echipamentelor existente 
Fonduri insuficiente pentru reparații și 
întreținere a bazei materiale 

 
d) Relaţiile cu comunitatea și activitatea educativă 

Instituţia de învăţământ a avut şi are o colaborare foarte bună cu toţi factorii de la nivelul 
comunităţii locale implicaţi în educaţie. Colaborarea cu autorităţile locale a fost în general una foarte 
bună, acestea fiind receptive la solicitările instituţiei de învăţământ. Menţinerea şi diversificarea 
relaţiei de parteneriat părinţi – profesori în educaţia copiilor s-a realizat prin activităţi comune, 
informări, atragerea în proiecte şcolare, mese rotunde pe teme educaţionale, prin implicarea 
acestora în activităţi manageriale, elaborarea RI, atragerea de surse de finanţare pentru nevoile şcolii 
etc.  
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Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale s-a realizat prin: construirea unei 
baze de date referitoare la persoane şi servicii de contact pentru sprijinirea activităţilor şcolii; 
iniţierea unor activităţi în/pentru comunitate (colinde la instituțiile publice, activităţi pentru copiii 
defavorizaţi, elevii de clasa a VIII-a în vizită la LER, activităţi de ecologizare, parteneriate cu Muzeul 
Judeţean, Biblioteca Județeană etc.); colaborarea pe teme educaţionale şi de strategii didactice cu 
şcoli partenere. 

PUNCTE TARI 
Bună colaborare director-coordonator proiecte-
consilier educativ 
Bună colaborare cu reprezentanții comunității 
locale 
Participări cu rezultate bune și foarte bune la 
concursuri școlare, olimpiade, activități cultural-
artistice, etc. 
Organizarea în școală a unor concursuri școlare și 
olimpiade 
Organizarea în parteneriat cu diferite instituții de 
activități extracurriculare și extrașcolare atractive 
care conduc la integrarea elevilor în mediul 
comunitar și îmbunătățesc competențele de 
socializare ale acestora 
Programe de voluntariat 
Promovarea imaginii școlii prin organizarea de 
activități specifice (Târgul ofertelor educaționale) 
Colaborare foarte bunǎ cu ONG-uri: ROTARACT 
Vaslui, UNITED EUROPE etc. 
Parteneriate cu Institutul Cultural Francez Iași, 
Centrul Europe Direct Vaslui etc. 
 

PUNCTE SLABE 
Număr redus de acțiuni comune cu licee din țară 
Slaba colaborare și implicare în viața școlii a 
unor părinți 
Existența unor cazuri (izolate) de violență 
verbală și fizică în rândul elevilor 
Rezultate cuantificabile reduse ale proiectelor 
de parteneriat 
Lipsa legăturilor suficient de bine coordonate cu 
firme locale pentru orientarea profesională a 
elevilor 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

OPORTUNITĂŢI 
Dezvoltarea parteneriatelor educaționale 
încheiate până în prezent cu alte școli și instituții 
culturale 
Deschiderea altor instituții de învățământ spre 
realizarea de parteneriate cu liceul  
Disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul 
școlii: Primăria Vaslui, CJ Vaslui, ONGuri, Biserica, 
Poliția, instituții culturale și sportive 
Interesul firmelor de a-şi recruta şi forma, în 
perspectivă, personal specializat 
Receptivitate și transparență din partea 
conducerii 

AMENINŢĂRI 
Instabilitatea la nivel social și economic a 
instituțiilor posibil partenere 
Activitatea economică a localităţii este în declin 
constant ceea ce atrage scăderea nivelului de 
trai al populaţiei 
Lipsa motivației cadrelor didactice și elevilor 
Timpul liber limitat al părinților care conduce la 
slaba implicare a acestora în viața școlii 
Perceperea eronată de către o parte a 
comunității a problematicii vaste a activității 
școlii 
Creșterea concurenței din partea altor unități 
școlare 
Lipsa locurilor de muncă determină exodul 
populaţiei spre zonele rurale sau străinătate 
antrenând pe de o parte diminuarea populaţiei 
şcolare iar pe de alta apariţia unui număr de 
elevi problemă provenind din familii plecate la 
muncă şi rămaşi în grija unor terţe persoane 
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CONCLUZII: 
I. SUB ASPECT CURRICULAR : 
- Este necesară o mai bună adaptare a curricumului şcolar la decizia şcolii la nevoile de dezvoltare 
personală ale elevilor şi cerinţele partenerilor sociali. 
- Stabilirea unui set de propuneri pentru Consiliul pentru curriculum care să vizeze planul de măsuri 
privind oferta educaţională a şcolii şi strategia promoţională precum şi procedurile de selecţie şi de 
opţiune în privinţa CDŞ. 
- Creşterea gradului de consultare a părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea 
conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali. 
II. RESURSE UMANE 
- Se impune promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă cocomitent cu perceperea şi utilizarea 
elevilor ca parteneri în derularea actului educativ. 
- Motivarea întregului personal în vederea creşterii eficienţei muncii. 
- Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură 
organizaţională de tip reţea. 
- Impulsionarea diriginţilor pentru întreţinerea unei colaborări permanente cu părinţii elevilor pentru 
a stimula implicarea familiei în viaţa şcolară, lucru care se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în 
performanţa şcolară a elevilor. 
III. RESURSE MATERIALE 
- Dezvoltarea în continuare a bazei materiale şi a dotărilor, prioritare fiind proiectele deja iniţiate. 
- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii 
locale, găsirea de soluţii alternative de finanţare. 
- Incurajarea iniţiativelor de tip antreprenorial şi identificarea de activităţi aducătoare de venituri în 
folosul şcolii. 
IV. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
- Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel 
regional şi european. 
- Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de 
acelaşi profil din ţară şi din străinătate, fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de 
colaborare locale, regionale şi europene. 
Consider că informațiile puse la dispoziție publicului privind activitatea Liceului Teoretic Emil Racoviță 
Vaslui sunt insuficiente sau incomplete, informațiile mediatizate prin site-ul școlii sunt vechi și 
neactualizate, fac referiri insuficiente la particularitățile activității didactice sau la specificul 
activităților extrașcolare, nu există date privind rezultatele elevilor la sfârșitul anului școlar; nu există 
o bază de date în școală foarte bine documentată. 
Avându-se în vedere aceste aspecte, se impune ca în prima parte a anului școlar 2021-2022 să se 
realizeze o evaluare complexă a școlii cu implicarea Comisiei de evaluare și asigurare a calității din 
școală, a întregului personal al unității de învățământ, prin utilizarea unei game variate de metode 
(analiza de documente, observarea tuturor spațiilor, analiza SWOT, analiza PESTE, anchetă pe bază de 
chestionar pentru elevi, cadre didactice și părinți, focus/grup, interviuri). Pe baza rezultatelor 
obținute, este necesar a se realiza un nou proiect de dezvoltare instituțională care trebuie asumat de 
personalul școlii, de echipa managerială.  
 

Concluzionez cu precizarea că s-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite 
la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, 
consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii 
locale şi de instituțiile care sunt parteneri tradiţionali ai școlii. 
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V. VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” VASLUI 
 
MOTTO: „Dacă un copil nu învaţă în felul în care îi predăm, atunci trebuie să îi predăm în felul în 
care el poate învăța.” (Ivar Lovaas) 
 
Ţelul nostru este să ne păstrăm locul de unitate şcolară de referinţă în tabloul învățământului 
vasluian, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru 
viitorul de mâine, la standarde europene. Pentru a menţine organizaţia şcolară în stare de 
funcţionare eficientă şi cu atât mai mult, pentru o creştere a performanţelor sale, este necesară o 
adaptare a acesteia la transformările care au loc în societate. O astfel de adaptare presupune 
permanente schimbări în cadrul instituţiei de învăţământ, schimbări ce trebuie prevăzute, 
proiectate, implementate, evaluate, constituind astfel, în mare parte, domeniul unei noi orientări 
educaţionale - dezvoltarea şcolară. 
 

În viziunea Liceului Teoretic Emil Racoviță Vaslui procesul instructiv-educativ trebuie să 
satisfacă cerințele învățământului modern, european, să ofere beneficiarilor servicii educaționale de 
calitate, care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de normele calității.  

Concepem școala ca instituție capabilă să aplice principiile și direcțiile reformei, să se 
integreze în normele europene și naționale, deschisă către comunitatea locală, care susține 
dezvoltarea și ca organizație care valorizează diversitatea și diferențele educabililor noștri, o școală în 
care să se realizeze o educație incluzivă, facilitând accesul și participarea la procesul instructiv – 
educativ a tuturor actorilor educaționali și factorilor interesați de colaborare.  

Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui se constituie într-o organizație care îşi propune să 
realizeze servicii educaţionale de excelență pentru formarea unor personalităţi valoroase, creativ-
pragmatice, moral-civice, europene, contribuind astfel la formarea viitoarelor elite românești cu 
vocaţie europeană. Își propune de asemenea să dezvolte diverse parteneriate educaționale de tip și 
nivel european, a căror finalitate să fie realizarea unui parcurs educaţional de succes, să coopereze cu  
instituţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional, în speță european, pentru a îmbina în mod 
eficient tradiţiile locale cu valorile naţionale şi universale, să promoveze politici pozitive în relaţia cu 
comunitatea practicând o “democraţie coparticipativă”.  

Dorind să fie o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii se raportează la 
următoarele domenii: 
• Curriculum: îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor asigurând calitatea procesului 
instructiv-educativ; stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității 
elevilor, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor de 
muncă intelectuală; educația în spiritul valorilor societății noastre. 
• Resurse umane: elevii trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care să le ofere nu numai 
cunoștințele necesare trecerii într-o etapă superioară de educație (învățământul superior) ci și un 
cadru propice dezvoltării lor ca viitori cetățeni, capabili să facă față cerințelor contemporane; 
stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfecționării ci și prin implicarea lor în actul 
decizional, responsabilizarea lor. 
• Resurse material-financiare: îmbunătăţirea şi modernizarea bazei didactico-materiale care 
facilitează transpunerea în plan material a viziunii unităţii şcolare va fi structurată pe următoarele trei 
direcţii: 

a) investiţii de capital (continuarea modernizării spaţiilor de învăţământ existente, a bazei 
sportive şi a perimetrului şcolii); 
b) dotarea cu mijloace de învăţământ şi material didactic specific activităţilor instructiv-
educative care se desfăşoară în liceu și continuarea informatizării prin extinderea rețelei WIFI 
și conectarea la internet a tuturor sălilor de clase în care se defășoară procesul de învățământ. 
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c) identificarea posibilităţilor de majorare a resurselor financiare necesare proiectelor de 
dezvoltare instituţională (fonduri alocate de M.Ed., fonduri de la bugetul local, accesarea 
fondurilor structurale, venituri extrabugetare). 

• Relații comunitare: creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați, 
eficientizarea activităților de orientare școlară și profesională, participarea la activități 
extracurriculare în parteneriat cu parteneri interni și externi. 
 
ARGUMENT - Onoarea și responsabilitatea de a fi cetățeni prezenți în viața noastră și a celorlalți ne 
obligă să ne ridicăm la standardele de performanță ale sistemelor educaționale europene, pentru a 
face față provocărilor unei lumi globalizate și informatizate, în care valorile europene precum 
toleranța, egalitatea de șanse, incluziunea, libertatea, integritatea ne mențin împreună și ne ajută să 
fim puternici. 

 

VI. MISIUNEA LICEULUI 
 
MOTTO: „Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm” („Non scholae, sed vitae discimus”) Seneca 
 
Misiunea Liceului Teoretic Emil Racoviță Vaslui este promovarea excelenţei prin și în educaţie, 
exprimată prin deschidere către bune practici și parteneriat, dezvoltarea în comun a experiențelor 
personale, formarea și perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice pentru dezvoltarea 
fiecărui elev la potenţialul său maxim și eficiență, văzută ca raport între efort și rezultate. 
Considerăm că educaţia aduce plus-valoare pentru beneficiarii instituţiei (elevi, părinţi, agenţi 
economici, comunitate etc.), astfel că demersurile educaţionale sunt centrate pe : A învăţa să ştii - 
A învăţa să faci - A învăţa să aplici - A învăţa să fii. 
 
În acest sens, Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui are în vedere: 

 Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educational-instructive. În acest 
sens, proiectele și parteneriatele şcolare vizează cu precădere dezvoltarea complexă a tinerilor 
armonizând cunoașterea și învățarea cu formarea și dezvoltarea competențelor, atitudinilor, 
aptitudinilor și abilităților de viață care să le permită, în calitate de absolvenți, integrarea cu 
succes în domeniul universitar și socio-profesional. Absolventul de liceu va fi capabil de a susţine 
competența profesională şi socială, de a fi cetăţean european, de a avea o personalitate 
individuală dezvoltată armonios, iar aptitudinile şi abilităţile să-i asigure succesul în devenirea sa; 

 Formarea elevului, prin abordare transversală, în domeniile de competențe-cheie : comunicare în 
limba română și în limbi străine, alfabetizare matematică și competențe de bază în științe și 
tehnologii, tehnologia informației și comunicării, «a învăța să înveți», competențe interpersonale, 
interculturale, sociale și civice, antreprenoriat, sensibilizare la cultură. 

 Educarea viitorilor cetățeni în spiritul respectului față de opinia oamenilor care gândesc, 
acționează și trăiesc altfel, în virtutea înțelegerii schimbărilor sociale și legislative; 

 Încurajarea învățării și practicării principiilor democrației cu scopul de a obișnui personalul 
didactic și elevii să aprecieze cultura, frumosul și binele, să discearnă adevăratele valori locale, 
naționale și europene; 

 Cultivarea, deopotrivă în rândul profesorilor și elevilor, a dorinței de a învăța acum și în viitor, 
educația permanentă fiind cheia sucesului ; 

 Crearea unui climat stimulativ de muncă şi învăţare. În Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui 
accentul este pus pe munca în echipă, pe formarea unor deprinderi de “team building”, prin 
cultivarea unor valori culturale precum toleranţa, adaptabilitatea, empatia, creativitatea, 
libertatea de exprimare; 

 Garantarea pregătirii specializate la liceu. Prin programele naţionale şi internaţionale/europene, 
liceul asigură şansa ca pregătirea elevilor să se finalizeze cu atestate şi diplome recunoscute pe 
plan naţional şi internaţional; 
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 Asigurarea securității în școală, prin măsurile adoptate în parteneriat cu Jandarmeria şi Poliţia 
locală, cu sprijinul Primăriei şi al părinţilor; 

 Promovarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi internaţionale 
capabilă să promoveze valori europene: pluralismul ideilor, toleranţa etnică şi socială, dreptatea 
şi adevărul. 

 
ARGUMENT - Pentru realizarea acestei misiuni, școala trebuie să asigure resurse umane de înaltă 
ținută profesională și morală prin perfecţionarea şi formarea continuă a întregului personal și o bază 
materială la nivelul standardelor naționale de calitate, să dezvolte permanent parteneriate 
educaționale cu membrii comunității locale și proiecte europene în scopul familiarizării ca cetăţeni 
europeni și să promoveze un management de tip participativ care să implice, activ, reprezentanții 
beneficiarilor direcți și indirecți ai serviciilor educaționale oferite. 
 

VII. ŢINTE STRATEGICE (scopuri strategice) 
 

Dezvoltarea instituţională urmărește aspecte precum reconsiderarea managementului la 
nivelul şcolii dar şi al clasei în perspectiva egalizării şanselor, formarea corpului profesoral pentru 
aplicarea metodelor active, de grup, inserţia profesională a absolvenţilor, crearea unui climat de 
siguranţă fizică şi spirituală pentru elevii şcolii, dezvoltarea parteneriatelor etc.  

Strategia de dezvoltare instituţională aleasă se axează pe valorile pe care vrem să le 
promovăm şi pe ceea ce se aşteaptă de la şcoală, pe ceea ce dorim să devină şcoala sau ceea ce 
trebuie să devină şcoala, pornind de la ceea ce este.  

VALORI CHEIE 
Deschidere :  la nou, în relaţii interumane, către practici europene, pentru parteneriat 
Echipă:  învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale 
Dezvoltare personală:  prin formare şi perfecţionare permanentă 
Eficienţă :  în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, exprimată prin raportul efort - rezultate 

Pe baza datelor furnizate de analiza diagnostică se conturează următoarele direcţii de 
optimizare şi dezvoltare instituţională (ţinte/obiective strategice): 

 
T.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare. 
 
T.2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor 
necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe integrarea şi utilizarea TIC 
în desfăşurarea activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi/sau online, după caz. 
 
T.3. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv 
al şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la toate nivelurile de 
activitate. 
 
T.4. Crearea unui parteneriat educativ eficient prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi 
colaborarea cu factori educativi locali şi regionali precum şi prin fructificarea experienţei 
europene. 
 
T.5. Promovarea unei educaţii menite să dezvolte la elevi respectul pentru valorile culturale 
naţionale şi europene, ale democraţiei şi statului de drept, încurajarea spiritului întreprinzător 
şi al concurenţei loiale. 
 
T.6. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate prin diversificarea 
acţiunilor care majorează vizibilitatea liceului și prin încurajarea și motivarea elevilor să 
participe la concursuri și competiții școlare. 
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Motivarea stabilirii acestor ţinte strategice prin situaţia existentă ţine cont tot de analiza 
SWOT, care orientează elaborarea strategiei, proiectelor şi planurilor de dezvoltare pe baza 
problemelor identificate (punctele tari şi oportunităţile folosite, punctele slabe şi ameninţările evitate 
sau înlăturate).  

Din analiza mediului intern, asupra căruia se poate interveni, reiese că: 
o Trunchiul comun, respectând principiul egalităţii de şanse, asigură fiecărui elev dreptul la o 

educaţie şcolară comună. Însuşirea la nivelul cel mai înalt a fondului comun de cunoştinţe, pe 
baza cărora să promoveze cu succes examenele naţionale (cunoştinţe cerute de programele 
şcolare în vigoare), constituie preocuparea întregului colectiv profesoral, dovedită prin: 

- programe concrete care să asigure dobândirea cunoştinţelor necesare (ore de pregătire 
suplimentară pentru eliminarea decalajelor şi pentru pregătirea examenelor, rezolvări de subiecte, 
simulări ale examenelor, testări) 
- stabilirea numărului de ore pentru fiecare temă prevăzută în trunchiul comun ţine cont de realizările 
fiecărei clase şi de experienţa cadrului didactic 
- prin curriculum diferenţiat se asigură un număr de ore mai mare la disciplinele de specialitate 
- prin oferta curriculară (CDŞ) se propun elevilor ore de extindere sau aprofundare la disciplinele care 
constituie probe de examen 
- la clasele terminale se urmăreşte stadiul pregătirii elevilor şi se informează periodic părinţii 
o Curriculum-ul la decizia şcolii (CDŞ) permite individualizarea şcolii, crearea unei « personalităţi » a 

acesteia, asigură parcursuri individuale elevilor, conform intereselor şi aptitudinilor lor. Prin CDŞ 
se promovează deschiderea interdisciplinară şi proiectarea centrată pe competenţe, se răspunde 
nevoilor concrete ale comunităţii. În proiectarea CDŞ se identifică necesitatea inovaţiei curriculare 
locale (la nivel de catedră şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare : 

- profesorii propun discipline, cursuri, teme opţionale în funcţie de preocupările şi experienţa lor, de 
interesul şi solicitările elevilor, cu implicarea întregului colectiv de catedră 
- propunerile de discipline opţionale se fac pentru prioade de timp de la un semestru la 4 ani, 
indicându-se obiectivele precise şi contribuţia acestora la formarea culturii generale sau la pregătirea 
de specialitate a elevilor 
- proiectarea ţine cont de resursele existente şi de ţintele strategice pe termen scurt şi mediu 
- nu se pot realiza de către profesori opţionalele integrate sau transdisciplinare pentru că nu se pot 
realiza încadrări multiple la clase 
- oferta de CDŞ nu satisface pe deplin cererile elevilor, fiind limitată ca număr de ore (în special la 
nivelul claselor IX-X) 
o Instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi social funcţionează în mod efectiv 

la nivelul şcolii :  
- descentralizarea şi autonomia instituţională sunt reglementate prin stabilirea curriculum-ului şi prin 
folosirea resurselor extrabugetare, prin posibilitatea angajării propriului personal didactic 
- integrarea liceului în comunitatea locală este realizată şi prin transferarea cheltuielilor pentru 
materiale şi servicii şi a celor de capital la bugetul local, M.Ed. autorizând folosirea finanţării şi 
contribuţia comunităţii locale la cheltuielile şcolii 
- părinţii, reprezentanţii autorităţilor şi ai comunităţii locale sunt implicaţi în procesul decizional prin 
parteneriate educaţionale părinţi-şcoală, reprezentare în Consiliul de Administraţie, consultare la 
elaborarea Regulamentului Intern 
- părinţii sunt consultaţi în stabilirea CDŞ 
- relaţii de parteneriat educaţional şi social se realizează şi la nivel european prin participarea 
profesorilor la programe europene de perfecţionare, prin implicarea liceului în programe ERASMUS+ 
materializate în stagii de formare şi mobilităţi pentru elevi în ţările partenere 
o Asigurarea resurselor materiale şi financiare reprezintă un factor deosebit de important în 

realizarea obiectivelor stabilite, asigurând condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi de 
calitate : 
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- finanţarea unităţii de învăţământ se realizează cumulat de la bugetul de stat, bugetul local şi din 
venituri proprii (un aport foarte mic!) 
- Comitetele de Părinţi şi Comitetul Reprezentativ al Părinţilor sunt antrenate în acumularea de 
fonduri (sponsorizări, donaţii) necesare îmbunătăţirii activităţii liceului 
- cadrele didactice se preocupă de găsirea surselor de finanţare pentru lărgirea gamei de dotări 
- elevii au obligaţia să păstreze şi să utilizeze corespunzător baza tehnico-materială 
- la nivelul claselor diriginţii elaborează proiecte şi strategii de autodotare, autofinanţare şi 
gospodărire, prin implicarea elevilor, părinţilor, donaţii, sponsorizări 
- prin inventarierea anuală se urmăresc eventualele prejudicii şi se stabileşte răspunderea materială 
pentru recuperarea pagubelor 
o Selectarea resurselor umane la nivelul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic, dar şi la nivelul elevilor se impune pentru a putea promova un învăţământ modern, 
care să satisfacă nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţă socială şi cultura 
societăţii româneşti actuale. Este favorizată înnoirea şi încurajată competiţia : 

- personalul didactic este cuprins în formarea continuă, pe baze moderne, la nivel judeţean, naţional 
şi european 
- este asigurat caracterul formativ al învăţământului prin folosirea metodelor eficiente şi active de 
predare 
- personalul beneficiază de recompense, după monitorizarea performanţelor obţinute, prin gradaţii 
de merit, alte forme de recompensare prevăzute de legislaţia în vigoare 
- este asigurat un climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi 
- este consolidat statutul social al elevului prin implicarea sa în procesul decizional la nivel de colectiv 
al clasei şi liceului (Consiliul Elevilor şi reprezentantul elevilor în CA) 
- educaţia vizează toate aspectele dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor 

 
Factorii asupra cărora elevii nu au control şi care trebuie să constituie o prioritate a şcolii şi 

comunităţii, posibilităţile care se oferă personalului din şcoală, ceea ce oferă sau nu comunitatea, 
sistemul educaţional şi societatea sunt componentele mediului extern care favorizează sau 
deranjează realizarea obiectivelor propuse: 

- distanţa până la şcoală, care pentru mulţi dintre elevii şcolii este mare, ceea ce conduce la 
necesitatea de a face zilnic naveta sau de a locui în gazdă, liceul neavând un cămin propriu 

- resursele economice ale familiei pot fi relativ modeste, fapt ce influenţează posibilităţile 
elevilor de a-şi achiziţiona culegeri, auxiliare etc. 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice reduce implicarea familiei în 
viaţa şcolară, lucru care se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor 

- lipsa perspectivelor de angajare după terminarea studiilor diminuează interesul elevilor 
pentru studiu 

- sărăcia determină diminuarea interesului unor familii pentru educaţia copiilor şi antrenarea 
acestora de la vârste mici în muncile gospodăreşti 

- lipsa locurilor de muncă determină exodul populaţiei spre zonele urbane mai dezvoltate 
economic sau străinătate antrenând pe de o parte diminuarea populaţiei şcolare iar pe de alta 
apariţia unui număr mare de elevi problemă provenind din familii plecate la muncă şi rămaşi în grija 
unor terţe persoane 

- liceul are legături cu instituţii din învăţământ superior care organizează frecvent întâlniri cu 
elevii în vederea orientării lor profesionale 

- oferta CDŞ realizată pe baza intereselor elevilor vine în sprijinul ameliorării fenomenului de 
absenteism şcolar, contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare, permite şi 
sprijină valorificarea abilităţilor individuale 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, 
Biserică, Poliţie, instituţii culturale). 
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VIII. OPŢIUNI STRATEGICE (căi de acţiune) 
 
Resursele strategice pentru alegerea opţiunilor sunt constituite de punctele tari şi 

oportunităţile constatate prin diagnoza mediului intern, dar am urmărit şi compensarea slăbiciunilor 
şi evitarea ameninţărilor. Opţiunile strategice urmărite prin planul de dezvoltare instituţională sunt, 
de fapt, accente strategice pe dezvoltarea domeniilor funcţionale: dezvoltarea curriculară, a 
resurselor umane, atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale, dezvoltarea 
relaţiilor comunitare. Resursele disponibile fiind oricum limitate, opţiunile strategice indică 
priorităţile în alocarea şi utilizarea acestora: 
 

OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 

 
1. Asigurarea 
unui 
management 
eficient, bazat 
pe motivare, 
implicare, 
participare. 
 

- Proiectarea și 
coordonarea unor 
activităţi didactice de 
calitate, din 
perspectiva incluziunii 
sociale, a dreptului la 
educație și a egalității 
de şanse, a realizării 
educaţiei de bază 
pentru toţi şi pentru 
fiecare în parte în 
funcție de nevoile 
personale și 
educaționale, a 
învăţării pe tot 
parcursul vieţii. 
- Elaborarea ofertei 
educaţionale.  
- Proiectarea CDȘ 
conform specificului 
școlii și a nevoilor 
educaționale specifice 
grupurilor de elevi. 
- Orientarea 
activităţilor curriculare 
spre activitatea în 
echipă, flexibilitatea 
comportamentelor, 
adaptabilitate, 
încurajarea încrederii 
în sine. 
- Eficientizarea 
activităţilor prin 
promovarea celor care 
dezvoltă spiritul de 
echipă, cooperare, 

- Continuarea 
atragerii unor 
importante resurse 
financiare, 
materiale pentru 
reabilitare, 
modernizare, 
dotare. 
- Completarea 
achiziţionării 
mijloacelor 
moderne audio-
vizuale, a 
materialelor 
didactice şi de 
informare. 
- Implicarea 
asociațiilor / 
fundațiilor pentru a 
sprijini dotarea 
tehnico – didactico 
- materială, 
participarea 
elevilor la 
concursuri școlare 
precum și alte 
activități 
educaționale. 

- Dezvoltarea 
competenţelor 
manageriale prin 
participarea 
echipei de 
management la 
stagii, reuniuni, 
conferințe, 
dezbateri etc. 
- Formarea în 
domeniul 
managementului 
calităţii, a 
managementului 
riscului, a 
managementului 
resurselor umane 
și a grupurilor de 
elevi, inclusiv a 
celor cu nevoi 
speciale sau în 
dificultate. 
- Formarea 
educatorilor și 
educabililor 
pentru lucrul în 
echipă, pentru 
implicare, 
participare și 
responsabilizare  
- Formarea/ 
dezvoltarea 
competenţelor 
digitale și de 
lucru pe 
platforme 

- Relaţii de 
colaborare cu 
Primăria și 
Prefectura, cu 
ISJ și CCD, 
precum și cu 
alte instituţii 
care reprezintă 
comunitatea 
locală și mediul 
universitar etc. 
- Fructificarea 
tuturor 
oportunităţilor 
oferite de 
proiecte de 
colaborare 
locale, 
regionale 
şi europene. 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 
înţelegere, susţinerea 
reciprocă, exprimarea 
opiniilor, negocierea. 
- Proiectarea 
activităților 
educaționale care 
contribuie la 
dezvoltarea și 
formarea abilităților de 
viață. 
- Stimularea 
activităţilor ce susțin 
apartenenţa la grupuri 
multiple. 
Păstrarea/introducerea 
în CDȘ a disciplinelor 
ce dezvoltă strategii de 
comunicare, de 
negociere, dezbatere 
etc. 

educaționale on-
line. 
 
 
 
 

2.Modernizarea 
şi dezvoltarea 
bazei materiale 
în vederea 
asigurării 
mijloacelor 
necesare 
promovării 
unui 
învăţământ 
modern, de 
calitate, bazat 
pe integrarea şi 
utilizarea TIC în 
desfăşurarea 
activităţilor 
didactice 
curriculare în 
mediul şcolar 
şi/sau online, 
după caz. 

- Utilizarea de soft 
educaţional adecvat 
curricumului şcolar. 
- Dezvoltarea CDŞ 
plecând de la 
informaţiile oferite 
prin dezvoltarea 
relaţiilor cu şcoli din 
spaţiul european. 
- Motivarea și 
susținerea profesorilor 
pentru a participa și a 
obține rezultate bune 
la diferite examene în 
specialitate și didactică 
modernă aplicată 
(masterate, doctorate, 
studii  postdoctorale), 
la grade didactice, în 
coordonarea elevilor 
capabili de 
performanţă. 
- Folosirea Internetului 
în activitatea didactică 
și  educațională. 

- Dezvoltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
existente, 
estetizare prin 
contribuţia elevilor 
şi a cadrelor 
didactice astfel 
încât ambianţa să 
devină prietenoasă, 
prielnică educaţiei 
şi activităţilor 
recreative. 
- Se urmăresc 
eventualele 
prejudicii şi se 
stabileşte 
răspunderea 
materială pentru 
recuperarea 
pagubelor prin 
inventarierea 
anuală. 
- Continuarea 
achiziţionării unor 
mijloace moderne 

- Atragerea de 
fonduri 
extrabugetare 
pentru finanțarea 
participării 
elevilor la 
concursuri și 
simpozioane 
naționale. 
- Accesarea 
fondurilor 
naționale și 
europene pentru 
participarea 
echipei de 
management și a 
personalului 
didactic la stagii 
de formare, 
schimburi de 
experiență și 
bune practici, 
simpozioane, 
respectiv 
conferințe 
naționale și 

Implementarea 
unor activități 
comune 
autorităților 
locale și 
județene, ONG-
urilor și altor 
organisme 
comunitare 
(protecția 
mediului, 
promovarea 
egalității de 
șanse și a 
incluziunii 
sociale, 
stoparea 
traficului de 
orice natură, 
accesul la 
educație, 
cultură și 
învățământ 
etc.). 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 
de învăţare, a unor 
materiale 
informative 
(calculatoare, 
tablete, table 
inteligente, 
camere, soft 
educaţional, 
dicţionare, atlase, 
hărţi, albume, 
reviste etc.). 
- Favorizarea 
accesului elevilor și 
personalului 
didactic la carte și 
auxiliare didactice 
în format digital. 
- Atragerea de 
finanţări 
extrabugetare prin 
închirierea 
terenului și a sălii 
de sport (în afara 
programului 
școlar). 

internaționale cu 
scopul inovării 
didactice și 
stimulării 
excelenței. 
- Sprijinirea 
formării 
personalului 
didactic pentru 
utilizarea 
mijloacelor 
moderne, 
precum și pentru 
predarea 
informatizată. 

3. Proiectarea 
unui sistem 
propriu de 
monitorizare şi 
evaluare a 
activităţii 
întregului 
colectiv al şcolii 
care să 
evidenţieze, să 
promoveze şi 
să stimuleze 
valoarea la 
toate nivelurile 
de activitate. 

- Alegerea și urmărirea 
unor indicatori sintetici 
si obiectivi pentru 
activitatea didactică si 
nedidactică. 
- Promovarea 
autoevaluării corecte 
pentru a oferi 
premisele unei reglări 
ameliorative atât la 
nivel individual cât şi la 
nivel managerial. 
- Crearea unei baze de 
teste de evaluare 
pentru elevi, în 
concordanţă cu 
standardele 
curriculare, care să 
ofere o radiografie 
obiectivă a progresului 
şcolar. 

- Utilizarea 
mijloacelor 
informatice 
moderne de 
evaluare pentru a 
asigura o mai mare 
rapiditate a 
diagnozei şi o 
stocare rapidă a 
rezultatelor. 

- Mobilizarea 
cadrelor 
didactice să-și 
desfășoare 
permanent 
activitatea în 
concordanță cu 
criteriile 
sistemului de 
evaluare externă. 
- Motivarea 
întregului 
personal pentru 
creşterea 
eficienţei muncii. 

- Aplicarea şi 
promovarea 
sistemului de 
evaluare în 
colaborare cu 
parteneri 
educaţionali 
locali. 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 
4. Crearea unui 
parteneriat 
eficient prin 
consultarea cu 
părinţii, elevii şi 
colaborarea cu 
factori 
educativi locali 
şi regionali 
precum şi prin 
folosirea 
experienţei 
europene. 

- Creşterea gradului de 
consultare al părinţilor 
și elevilor în alegerea 
disciplinelor opţionale 
şi acordarea 
conţinuturilor acestora 
la nevoile concrete ale 
partenerilor sociali. 
- Adaptarea 
programelor de 
învăţare la stilurile şi 
nevoile individuale ale 
elevilor. 
- Asigurarea 
transferului de 
experiențe, bune 
practici, metode și 
rezultate ale 
proiectelor europene 
derulate şi a 
sustenabilității 
acestora. 
- Crearea și 
dezvoltarea unei 
culturi 
organizaționale care 
promoveazǎ și 
susține încrederea , 
creativitea și 
inovarea, munca de 
calitate, spiritul 
de echipǎ și 
colaborarea 

- Asigurarea de 
fonduri financiare 
pentru programe și 
activități de 
perfecționare a 
pregătirii ştiințifice, 
psihopedagogice și 
didactice; 
- Asigurarea 
resurselor 
financiare și 
materiale necesare 
desfăşurării 
activității comisiei 
de proiecte 
educative și 
programe. 

- Perceperea şi 
utilizarea elevilor 
ca parteneri în 
derularea actului 
educativ. 
- Proiectarea şi 
derularea unor 
activităţi de 
consiliere socială 
şi profesională cu 
părinţii. 
- Dezvoltarea 
personală a 
elevilor prin 
implicarea lor în 
implementarea 
proiectelor 
europene. 
- Valorificarea 
resurselor 
intangibile și a 
experienței 
profesorilor 
participanți la 
proiecte și 
programe 
europene 

- Derularea de 
parteneriate cu 
instituții de 
învățământ 
superior în 
vederea 
orientării 
carierei 
elevilor. 
- Dezvoltarea 
parteneriatelor 
cu structuri 
implicate în 
educație. 
- Implicarea 
părinţilor,  
autorităţilor 
locale, altor 
parteneri 
sociali 
interesaţi în 
formarea 
iniţială şi 
continuă, în 
conceperea şi 
derularea CDŞ. 
-
Implementarea 
de proiecte și 
activități în 
parteneriat cu 
instituții din 
comunitatea 
locală, 
națională și 
europeană în 
scopul 
valorizării 
rezultatelor 
obținute în 
proiectele 
anterioare. 

5. Promovarea 
unei educaţii 
menite să 
dezvolte la 

- Organizarea și 
derularea activităților 
din programul 
educațional Fii prezent 

- Asigurarea 
resurselor 
financiare necesare 
elevilor pentru 

- Creşterea 
rolului 
managerului şi a 
echipei 

- Promovarea 
în cadrul 
comunității a 
unor proiecte 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 
elevi respectul 
pentru valorile 
culturale 
naţionale şi 
europene, ale 
democraţiei şi 
statului de 
drept, 
încurajarea 
spiritului 
întreprinzător 
şi al 
concurenţei 
loiale. 

în viața ta!, prin 
intermediul orelor de 
dirigenție. 
- Încurajarea cursurilor 
opționale care să se 
raporteze la 
dezvoltarea abilităților 
de viață vizate prin 
programul educațional 
Fii prezent în viața ta! 
- Promovarea valorilor 
europene şi a 
competențelor 
specifice educației 
permanente/învățării 
pe tot parcursul vieții 
în activitățile formale, 
informale și 
nonformale. 
- Integrarea în 
documentele şcolii a 
activităților derulate în 
cadrul proiectelor 
europene 
- Utilizarea în procesul 
de predare- 
învățare şi în 
activitățile 
extracurriculare a 
produselor rezultate 
din activitățile 
proiectelor educative. 

atingerea 
obiectivelor 
propuse 
- Utilizarea bazei 
materiale a şcolii în 
implicarea elevilor  
- Asigurarea 
fondurilor necesare 
participării elevilor 
la concursurile 
fără finanțare MEd 
înscrise în 
calendar. 

manageriale în 
formarea 
colectivelor de 
colaboratori, în 
promovarea 
"omului potrivit 
la locul potrivit", 
în alocarea 
resurselor umane 
existente şi 
identificarea 
posibilităţilor de 
optimizare a 
valorii capitalului 
uman disponibil 
- Formarea 
cadrelor 
didactice în 
vederea utilizării 
metodelor și 
tehnicilor de 
lucru adecvate 
scopurilor 
propuse 
- Promovarea și 
susținerea 
participării 
depline a fiecărui 
elev la activitățile 
derulate în cadrul 
liceului 

focalizate pe 
respectul 
pentru valorile 
culturale 
naţionale şi 
europene, ale 
democraţiei şi 
statului de 
drept, 
încurajarea 
spiritului 
întreprinzător 
şi al 
concurenţei 
loiale  
- Susținerea 
elevilor cu 
dezavantaj 
social și 
conduite de 
risc 
- Consolidarea 
relației şcoală -
familie-
comunitate 
- Încheierea 
unor 
protocoale de 
colaborare cu 
parteneri din 
comunitatea 
locală: 
biblioteci, 
muzee, 
instituții 
publice etc.  

6. Promovarea 
imaginii şi 
creşterea 
prestigiului 
şcolii în 
comunitate 
prin 
diversificarea 
acţiunilor care 
majorează 

- Îmbunătățirea 
programului de 
marketing educațional. 
- Multiplicarea 
experienței pozitive și 
a exemplelor de bune 
practici în 
managementul 
instituțional. 
- Promovarea ofertei 

- Atragerea 
finanțărilor pentru 
activități 
extracurriculare 
menite să crească 
vizibilitatea liceului: 
activități didactice 
și educaționale la 
care să participe 
elevi din gimnazii, 

-Promovarea 
activității echipei 
manageriale prin 
mijloacele proprii 
și prin  
intermediul 
mass-media. 
- Promovarea 
activităţilor 
elevilor şi 

- Intensificarea 
cooperării cu 
mass-media cu 
scopul 
promovării 
evenimentelor 
din școală. 
- Continuarea și 
intensificarea 
relațiilor cu 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 
vizibilitatea 
liceului și prin 
încurajarea și 
motivarea 
elevilor să 
participe la 
concursuri și 
competiții 
școlare. 
 

educaţionale 
(specializări, niveluri 
aferente filierei 
teoretice) prin 
postarea pe site-ul 
liceului, mass-media, 
pliante etc. 
- Propunerea în cadrul 
CDȘ a activităților care 
să contribuie la 
creșterea vizibilității 
liceului: teatru, 
dezbateri și oratorie, 
cultură, patrimoniu și 
identitate (națională și 
locală etc.) 

liceeni, părinți, 
precum și 
reprezentanți ai 
comunității locale 
și ai mediului de 
afaceri. 
- Atragerea 
finanțărilor pentru 
actualizarea în 
fiecare an școlar a  
mapei liceului și a 
pliantelor, precum 
și a distribuirii lor la 
nivelul școlilor și în 
comunitate (pentru 
a ajunge la părinți). 
- Accesarea 
fondurilor 
extrabugetare 
pentru finanțarea 
unor activități 
educaționale: 
simpozioane, 
conferințe, 
festivaluri, lansări 
de carte, 
concursuri, sesiuni 
de comunicări 
științifice pentru 
profesori și elevi. 
- Atragerea unor 
finanțări 
extrabugetare de la 
comunitatea locală 
și județeană, prin 
intermediul 
mediului economic 
și de afaceri pentru 
organizarea anuală 
a  Zilelor liceului. 

profesorilor prin 
mijloacele proprii 
și prin 
intermediul celor 
mass-media 
- Urmărirea 
traseului 
individual al 
absolvenţilor 
liceului. 
- Folosirea 
reţelelor de 
socializare pentru 
crearea unor 
grupuri de 
absolvenţi ai 
liceului (eventual 
pe anumite 
intervale de timp 
sau pe promoţii). 
- Actualizarea 
site-ului liceului. 
- Susținerea 
profesorilor care 
predau limbi de 
circulație 
internațională 
pentru 
traducerea celor 
mai importante 
aspecte specifice 
site-ului liceului. 
- Implicarea 
profesorilor și a 
elevilor talentați 
la muzică și în 
domeniul artelor 
vizuale în 
realizarea unui 
video de tip 
documentar și a 
unui imn al 
liceului. 

Primăria și 
Prefectura, cu 
scopul 
organizării unor 
activități 
comune și al 
susținerii 
demersurilor 
educaționale. 
- Continuarea și 
intensificarea 
cooperării  cu 
instituții locale 
și județene 
(ISU, Poliția, 
Jandarmeria 
etc.), care pot 
contribui la 
creșterea 
vizibilității și 
atractivității 
școlii prin 
organizarea în 
comun a unor 
evenimente și 
prin 
desfășurarea 
unor activități 
de către aceste 
instituții. 
- Încheierea 
protocoalelor 
de colaborare 
cu instituții 
care au 
abilitare și 
expertiză în 
domeniile  
vizate de 
programul 
educațional Fii 
prezent în viața 
ta! (alegerea 
carierei, stil de 
viață sănătos, 
viața de 
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OPŢIUNI STRATEGICE (CĂI DE ACŢIUNE) 
 

Ţinta strategică 
(obiectiv 
strategic) 

Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară 
şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 
investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 
relaţiilor 

comunitare 
familie, ed. 
rutieră, ed. 
estetică: stil 
vestimentar, 
atenția 
acordată 
propriei 
persoane, 
machiaj, etc.; 
ed. culturală: 
lectură, teatru, 
film etc.; 
protecția și 
conservarea  
mediului; 
învățarea și 
exersarea 
bunelor 
maniere; ed. 
pt. cetățenie 
democratică) 

 

IX. OBIECTIVELE SPECIFICE ȚINTELOR STRATEGICE 
 
Iată cum detaliază PDI-ul pașii și demersurile gândite pentru atingerea țintelor strategice 

propuse: 
 
Pentru realizarea T.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare 
managerii şi profesorii vor urmări: 
1.1. Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi participare atât la 
nivelul liceului cât şi la nivelul fiecărei clase de elevi, menținând deschisă și eficientă relația 
conducere-profesori-elevi-părinți; 
1.2. Să coordoneze desfăşurarea unor activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi sunt 
elevii şi să ofere un model realist, posibil de urmat; 
1.3. Să dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o selecţie obiectivă a 
personalului didactic, conform legislației și normativelor în vigoare; 
1.4. Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe economie, eficienţă, efectivitate; 
1.5. Să formeze competenţe managerial-antreprenoriale şi să ghideze opţiunile elevilor pentru 
alegerea carierei; 
1.6. Să susțină profesorii în vederea participării la cursuri de formare continuă care ar putea contribui 
la eficientizarea procesului didactic și educațional, precum și a dimensiunii relaționale. 
 
Pentru realizarea T.2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării 
mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe integrarea şi 
utilizarea TIC în desfăşurarea activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi/sau online, după caz 
se va urmări: 
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2.1. Atragerea de fonduri extrabugetare în vederea stimulării excelenței și a modernizării bazei 
materiale; 
2.2. Să se aibă în vedere permanent implementarea principiului eficienţei în folosirea resurselor ;  
2.3. Să se formeze și să se dezvolte o cultură profesională centrată pe Sistemul Educaţional 
Informatizat; 
2.4. Să se integreze mijloacele moderne audio-vizuale, respectiv tehnologiile informatice în 
activitatea curriculară şi extracurriculară (se va acorda o atenție specială dotării laboratoarelor); 
2.5. Să se asigure fiecărui elev şi profesor din liceu formarea/dezvoltarea abilităţilor de lucru pentru 
şcoală online (utilizarea tehnologiilor moderne, folosirea aplicaţiilor din platformele educaţionale etc) 
2.6. Să fie încurajate iniţiativele de tip antreprenorial ale elevilor şi antrenarea lor în identificarea de 
activităţi aducătoare de venituri în folosul şcolii. 
 
Pentru realizarea T.3. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii 
întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la toate 
nivelurile de activitate managerii şi profesorii vor urmări: 
3.1. Să asigure condiţiile optime pentru pregătirea profesorilor în vederea implementării unui 
curriculum centrat pe formarea de competenţe; 
3.2. Să stimuleze și să susțină personalul didactic în vederea participării la stagii de formare 
profesională prin accesarea  finanțărilor europene Erasmus+ şi POSDRU ; 
3.3. Să susțină formarea continuă a personalului didactic din resurse bugetare naționale, respectiv 
prin finanțarea unor activități sau stagii de către comunitatea locală sau județeană; 
3.4. Să realizeze evaluarea periodică a activităţii prin alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi 
obiectivi pentru toate categoriile de personal; 
3.5. Să eficientizeze aplicarea procedurilor specifice astfel încât să se obţină o îmbunătăţire continuă 
a calităţii prin monitorizare-evaluare şi intervenţie corectivă-preventivă; 
3.6. Să realizeze o bază de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele CNPEE, care 
să ofere o radiografie obiectivă progresului şcolar. 
 
Pentru realizarea T.4. Crearea unui parteneriat educativ eficient prin atragerea părinţilor, consultarea 
elevilor şi colaborarea cu factori educativi locali şi regionali precum şi prin fructificarea experienţei 
europene managerii şi profesorii vor urmări: 
4.1. Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi internaţionale în 
colaborare cu instituții care reprezintă comunitatea locală (Consiliul Județean, Primăria– Consiliul 
Local etc.); 
4.2. Să faciliteze participarea personalului didactic la programe, stagii și cursuri de formare organizate 
de instituții locale (CCD, ISJ, CJRAE) sau ONG-uri; 
4.3. Să stimuleze autocunoaşterea şi cunoaşterea reciprocă a părinţilor şi elevilor pentru o mai bună 
colaborare cu instituţia de învăţământ; 
4.4. Să realizeze demersurile pentru obținerea sprijinului financiar din partea comunității locale 
pentru diferite evenimente organizate în liceu; 
4.5. Să acorde sprijin comunității locale pentru derularea unor activități sau acțiuni care să contribuie 
la dezvoltarea personală a elevilor, respectiv la dezvoltarea personală și profesională a personalului 
didactic; 
4.6. Să organizeze evenimente specifice mediatizării activităților, evenimentelor și proiectelor din 
liceu, cu sprijinul instituțiilor locale comunitare; 
4.7. Să coordoneze elevii pentru realizarea unor produse finale ale proiectelor pragmatice, utile, 
transferabile în alte contexte educaţionale și să aplice activități din tematica proiectelor în plan 
curricular şi extracurricular. 
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Pentru realizarea T.5. Promovarea unei educaţii menite să dezvolte la elevi respectul pentru valorile 
culturale naţionale şi europene, ale democraţiei şi statului de drept, încurajarea spiritului 
întreprinzător şi al concurenţei loiale managerii şi profesorii vor urmări: 
5.1. Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe activitatea școlară a elevilor, 
precum și pe formarea competențelor și abilităților de viață (antreprenoriale, cetățenie democratică, 
simț estetic, bunele maniere, respect pentru natură etc.); 
5.2. Să sprijine elevii să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale şi să promoveze aceste 
valori în comunitatea locală, naţională, internaţională; 
5.3. Să coordoneze elevii pentru participarea la evenimente culturale din comunitatea lor şi să 
respecte valorile culturale ale altor comunităţi; 
5.4. Să dezvolte strategii de comunicare eficientă, precum și de argumentare în cadrul tuturor 
disciplinelor de învăţământ; 
5.5. Să formeze echipe de elevi competitive care să reprezinte liceul la manifestări culturale locale, 
naţionale, internaţionale; 
5.6. Să implice autoritățile locale și județene, precum și părinții pentru dezvoltarea liceului ca 
instituție deopotrivă de învățământ, educație și cultură de nivel european. 
 
Pentru realizarea T.6. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate prin 
diversificarea acţiunilor care majorează vizibilitatea liceului şi prin încurajarea şi motivarea elevilor să 
participe la concursuri şi competiţii şcolare managerii / profesorii vor urmări: 
6.1. Să atragă finanțări pentru activități extracurriculare menite să crească vizibilitatea școlii, la care 
să participe elevi, părinți, precum și reprezentanți ai comunității locale și ai mediului de afaceri; 
6.2. Să atragă finanțări pentru actualizarea în fiecare an școlar a mapei liceului și a pliantelor, precum 
și a distribuirii lor la nivelul școlilor gimnaziale și în comunitate (pentru a ajunge la părinți); 
6.3. Să acceseze fonduri extrabugetare pentru finanțarea unor activități educaționale (simpozioane, 
conferințe, lansări de carte, concursuri, sesiuni de comunicări științifice) menite să contribuie la 
creșterea vizibilității liceului; 
6.4. Să îndrume şi să coordoneze elevii pentru obţinerea performanțelor la evaluările finale 
(certificate de competență lingvistică, atestate profesionale, bacalaureat național), precum și la 
olimpiade/concursuri şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc.; 
6.5. Să promoveze realizările elevilor şi profesorilor prin mijloace proprii și prin mass-media. 

 

X. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ (rezultate aşteptate) 
 
Următorii patru ani vor fi un exerciţiu profund de învăţare colectivă fundamentată pe 

încredere, onestitate, performanţă şi curaj. 
 Astfel: 
 activităţile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse vor putea fi realizate numai prin munca 

în echipă şi stabilirea unui parteneriat eficient cu comunitatea locală; 
 monitorizarea implementării planului de dezvoltare se va realiza printr-o urmărire atentă a 

indicatorilor de performanţă stabiliţi, analizându-se costurile, calitatea, performanţele obţinute; 
 periodic se va face evaluarea PDI (îndeplinirea obiectivelor, performanţele, raport cost-beneficiu); 
 se va evalua obiectiv activitatea fiecărui membru al echipei, în vederea motivării şi pentru 

evitarea conflictelor; 
 asigurarea circulaţiei informaţiei, a comunicării manageriale şi organizaţionale “de sus în jos”, “de 

jos în sus” cât şi pe “diagonală” va fi prioritară pentru că directorul este “poarta” prin care 
măsurile de reformă trec mai greu sau mai uşor; 

 se vor îmbina armonios stilurile de conducere dată fiind diversitatea situaţională şi individuală; ca 
membru al echipei manageriale, ca interfaţă între organizaţia şcolară şi mediul în care activează, 
ca promotor al procesului de inovare şi schimbare, directorul trebuie să-şi exercite rolul de 
manager prin “angajament participativ”. 
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Suntem încrezători că, printr-o gestionare judicioasă a resurselor umane şi materiale, prin 
întărirea parteneriatelor tradiţionale cu ordonatorii de credite şi prin extinderea parteneriatelor în 
sectorul public şi privat, parteneriate bazate pe oferta noastră coerentă de acţiune şi pe rezultatele 
obţinute până în prezent, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” are toate şansele să-şi îmbunătăţească 
imaginea de şcoală europeană, pregătită să facă faţă oricărei provocări. 
Opţiunea curriculară 
 

Opţiunea financiară şi a 
dotărilor materiale 

Opţiunea investiţii în 
resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 
comunitare 

Dezvoltarea 
profesională a cadrelor 
didactice în raport 
direct cu exigenţele 
atingerii competenţelor 
generale şi specifice 
precizate în programele 
şcolare 

Proiect de buget şi de 
investiţii bine 
fundamentat;  
 
 

Participarea în număr 
tot mai mare a  
întregului personal 
(cadre didactice, 
personal auxiliar şi 
nedidactic) la cursuri de 
formare/dezvoltare 
profesională 

Dezvoltarea climatului 
de încredere şi 
colaborare dintre 
şcoală şi comunitate 

Îmbunătăţirea 
rezultatelor obţinute de 
elevii liceului 

Obţinerea de resurse 
finaciare externe 
(donaţii, sponsorizări) 

Dobândirea de 
competenţe 
tehnice/tehnologice/inf
ormatice de către 
cadrele didactice 

Creşterea gradului de 
implicare a autorităţilor 
locale, alte instituţii, 
părinţi, în viaţa şcolii   

Creşterea calităţii 
actului educaţional 

Obţinerea de venituri 
proprii prin 
eficientizarea 
contractelor de 
închiriere/locaţie 

Proces de predare-
învăţare de calitate, 
inclusiv în mediul on-
line 

Creşterea prestigiului 
liceului în cadrul 
comunităţii 

Implicarea mai 
accentuată a elevilor în 
activităţile şcolare şi 
extraşcolare 

Reamenajarea/moderni
zarea sălilor de clasă şi 
a bibliotecii prin 
reparaţie capitală 

Fructificarea 
experienţei europene 
dobândite prin 
participarea la proiecte 
/ programe 
educaţionale 

Dezvoltarea mândriei şi 
spiritului de 
apartenenţă la 
comunitate 

Dezvoltarea orizontului 
cultural al elevilor 

Reamenajarea 
terenurilor de sport şi a 
dotărilor conexe 
(gradene, porţi de 
handbal etc.) 

  

 Eficientizarea 
sistemului de 
supraveghere video  

  

 

XI. PROGRAME DE DEZVOLTARE A LICEULUI 
 
Programele de dezvoltare sunt sisteme unitare şi coerente de activităţi care servesc atingerea 

ţintelor strategice pe baza opţiunilor strategice şi reprezintă ceea ce în proiectarea managerială este 
denumit ca nivel tactic.  

În general programele sunt structurate pe cele patru domenii funcţionale: dezvoltare 
curriculară, dezvoltarea bazei materiale şi achiziţia de echipamente, dezvoltarea resurselor umane şi 
optimizarea comunicării în cadrul sistemului de învăţământ şi întărirea legăturilor cu comunitatea. 
Aceste programe, în funcţie de rezultatele aşteptate, se adresează unuia sau mai multor grupuri ţintă 
(elevi, părinţi, minorităţi etc.). Rezultatele aşteptate definesc modul în care strategia satisface nevoile 
individuale, de grup şi comunitare ale beneficiarilor, respectând standardele naţionale existente.   
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XI.1. Curriculum şi viaţa şcolară 
Curriculum-ul vizează componentele de bază ale procesului de învăţământ şi reflectă idealul 

educaţional al şcolii româneşti. Contextul în care funcţionează liceul conduce la următorul program 
de dezvoltare curriculară: 
- Fiecare catedră va întocmi anual programe concrete care să asigure dobândirea cunoştinţelor şi 
capacităţilor necesare promovării examenelor (de bacalaureat şi admitere în nivelurile superioare de 
învăţământ): 

 Ore de consultanţă (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de 
examen); 

 Elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse); 

 Simulări de examene; 
- Trunchiul comun desăvârşeşte personalitatea adolescentului prin cultură generală (orientată spre 
domeniile indicate în mod precis de curriculum-ul naţional) şi dezvoltă capacitatea de a-şi mobiliza 
propriile resurse; 
- Prin curriculum-ul la decizia şcolii se vor propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la 
disciplinele care constituie probe de examen; 
- La clasele a XI-a şi a XII-a elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii lor pentru 
examenul de bacalaureat (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia pentru examene); 
- Se va stimula creşterea responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea procesului 
educativ; finalitatea curriculum-ului este formarea unui adolescent autonom, activ, competent, 
motivat, capabil de opţiune şi decizie. 

Curriculum-ul la decizia şcolii acoperă diferenţa de ore dintre curriculum-ul nucleu şi numărul 
minim/maxim de ore pe săptămână şi pe an de studiu, prevăzute de planurile cadru. Acest tip de 
curriculum urmăreşte să coreleze mai bine resursele şcolii cu dorinţele elevilor şi cu cerinţele 
comunităţii. El contribuie la valorizarea liceului nostru şi la crearea unei personalităţi proprii a 
acestuia prin diferenţierea ofertei de educaţie.  

Selecţia şi opţiunile privind C.D.Ş. se realizează în conformitate cu normele şi metodologiile 
existente la nivel naţional. Elevii îşi exprimă opţiunile pentru C.D.Ş. în funcţie de dorinţele, 
aptitudinile şi interesele lor, fiind aduse la cunoştinţa părinţilor prin intermediul diriginţilor. 
Personalul didactic al liceului şi-a propus şi îşi propune să limiteze aprofundările şi extinderile, 
exceptând unele discipline (matematica, istoria – materii de Bacalaureat) şi să menţină o ofertă C.D.Ş. 
realistă, în care elevii să îşi împlinească posibilităţile de formare, iar liceul să-şi consolideze 
personalitatea. 

La nivelul dezvoltării curriculare promovăm deschiderea interdisciplinară şi proiectarea 
centrată pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi “construirea” lui ca răspuns la 
nevoile concrete ale comunităţii. 
 Competenţele generale ce se urmăresc a fi formate la elevi pe parcursul treptei liceale de 
şcolaritate precum şi competenţele specifice fiecărui an de studiu se stabilesc în funcţie de opţiunea, 
înclinaţiile şi interesul elevilor în identificarea carierei (prin continuarea studiilor sau inserţia în mediul 
socio-economic). 
 În proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii se identifică necesitatea inovaţiei curriculare 
locale (la nivelul fiecărei catedre şi cadru didactic) şi flexibilitatea deciziei curriculare. 

Strategii de dezvoltare a curriculum-ului: 
- Elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasa a IX-a, în care se va contura perspectiva 
disciplinelor opţionale în funcţie de filieră-profil-specializare; 
- Profesorii vor propune discipline, cursuri, teme opţionale, în funcţie de preocupările şi experienţa 
lor, de interesul şi solicitările elevilor; 
- Propunerile de discipline opţionale se vor face pe perioade de timp de la un semestru la 4 ani, 
cursuri de 1-2 ore pe săptămână, indicându-se precis obiectivele şi contribuţia acestora la formarea 
culturii generale sau la pregătirea de specialitate; 
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- Consiliul pentru Curriculum va propune şi opţionale la nivelul unei singure arii curriculare (teme ce 
implică cel puţin două discipline) sau la nivelul mai multor arii curriculare (cu obiectiv complex de tip 
transdisciplinar sau interdisciplinar); 
- Oferta disciplinelor opţionale va fi proiectată ca “un tot unitar” respectând structura unităţii şcolare 
(profiluri, specializări) şi durata şcolarităţii în învăţământului liceal; 
- Disciplinele opţionale vor fi proiectate în funcţie de resursele existente (materiale şi umane) şi de 
ţintele strategice pe termen scurt şi mediu; 
- În proiectarea ofertei curriculare va fi implicat întregul colectiv didactic coordonat de Consiliul 
pentru Curriculum prin responsabilii de catedre; 
- Oferta curriculară la decizia şcolii va fi proiectată astfel încât să stimuleze creativitatea, inovaţia şi să 
dezvolte sensibilitatea (atât a cadrului didactic cât şi a elevilor); 
- Informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a 
dezvoltării rutelor individuale de pregătire; 
- Pentru formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată, fiecărui elev al liceului i se 
oferă posibilitatea perfecţionării competenţelor de utilizare a tehnologiilor informatice şi a 
Internetului prin dotările specifice pe care le deţine liceul; 
- Oferta curriculară va fi permanent adaptată la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la un 
moment dat şi compatibilizată cu practicile sistemelor de învăţământ europene; 
- Se va urmări transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţile şcolare de acelaşi 
nivel din ţară şi din străinătate; 
- Consiliul pentru Curriculum va recomanda profesorilor şi elevilor pachete de discipline opţionale 
care să vizeze formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini cu potenţial de individualizare 
a personalităţii absolventului şi care să-i asigure competenţa în domenii diverse: 

 Educaţia în spiritul comunicării interculturale (competenţe de comunicare în limba franceză, 
limba engleză, limba italiană, limba spaniolă, limba germană; familiarizarea cu valorile 
culturale internaţionale) 

 Educaţia informaţională - accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia modernă (interpretarea 
informaţiei prin simularea proceselor virtual şi în timp real; utilizarea echipamentului 
multimedia; instruirea asistată de calculator) 

 Educaţia economică (identificarea dificultăţilor economice la un moment dat; beneficii şi 
costuri în organizarea activităţilor independente; analiza consecinţelor unor modificări 
intervenite la nivel macro sau micro economic; rolul cercetării şi a cuceririlor ştiinţifice în 
cadrul proceselor economice; rolul politicului în evoluţia economică) 

 Educaţia juridică (rolul legislaţiei în viaţa societăţii; legislaţia internaţională şi rolul ei) 

 Educaţia moral-civică (drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului; promovarea valorilor şi 
practicilor specifice democraţiei; drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti) 

 Educaţia antreprenorială (identificarea potenţialului antreprenorial; analiza conceptului de 
proprietate şi de spaţiu privat; dezvoltarea spiritului întreprinzător; creativitatea şi 
perseverenţa; rolul progresului în dezvoltarea individului şi a societăţii) 

 Educaţia estetică şi dezvoltarea sensibilităţii (rolul artei în formarea personalităţii individului; 
respectul pentru mediul înconjurător; promovarea valorilor culturale naţionale şi 
internaţionale; sentimentul patriotic şi tradiţiile poporului român) 

- Anual va fi elaborată oferta unităţii şcolare cu lista disciplinelor opţionale actualizată, va fi tipărită în 
broşură şi distribuită în reţeaua şcolară (tuturor diriginţilor claselor a VIII-a din municipiu şi de la 
fiecare şcoală cu clasele I-VIII din zona Vaslui). 
 
XI.2. Activităţile extracurriculare 

Şcoala trebuie să devină un mediu de promovare al valorilor şi practicilor democratice, în care 
să domnească un climat proprice învăţării, descoperirii de sine şi orientării adolescentului spre 
împlinirea în viaţa privată şi publică, respectiv în carieră şi în acţiunea social-politică, prin exersarea 
deplină a calităţii de cetăţean al unei societăţi democratice. 
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Problema centrală a lumii de astăzi este construirea unei societăţi raţionale, în care să se 
regăsească două valori fundamentale: libertatea personală şi responsabilitatea. Cultivarea libertăţii 
personale se face prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale, respectul pentru lege, pentru 
valorile moral-civice (ale societăţii democratice) şi interesul pentru performanţă şi progres. 

Activităţile extracurriculare completează demersul didactic contribuind la formarea tinerilor, 
la stimularea creativităţii, talentului şi sensibilităţii, asigurându-le totodată cadrul de manifestare a 
capacităţii de comunicare socială, de relaţionare, analiză şi decizie. 

Activităţile de grup îi învaţă pe elevi că în numeroase împrejurări competiţia poate coexista cu 
colaborarea; important este ca ei să progreseze în raport cu aspiraţiile şi înzestrările fiecăruia. 

Activităţile extracurriculare sunt complementare procesului de învăţământ, fiind o 
componentă importantă a ofertei educaţionale. Pe baza sondajului efectuat în rândul elevilor, 
apreciem că la acest capitol activitatea desfăşurată la nivelul colectivelor de catedră cât şi la nivelul 
claselor poate fi şi trebuie îmbunătăţită. Majoritatea elevilor au semnalat sărăcia de activităţi 
culturale, recreative şi de petrecere a timpului liber, avansând propuneri concrete, solicitând 
implicarea şi sprijinul diriginţilor/cadrelor didactice în realizarea acestora.  

Pentru perioada 2021-2025 echipa managerială şi comisia pentru activităţi extracurriculare 
propune următoarele strategii de dezvoltare a activităţii extracurriculare: 
- Alocarea de către fiecare cadru didactic a cel puţin 2 ore pe săptămână pentru organizarea de 
activităţi extracurriculare: 
- Proiectarea activităţilor extracurriculare se va face pe 4 ani şi va fi abordată distinct (capitol separat) 
în proiectul fiecărei clase; activităţile extracurriculare vor fi organizate, coordonate şi promovate 
astfel încât să devină tradiţionale la nivelul unităţii şcolare; 
- În realizarea acestor activităţi vor fi atrase şi resurse umane, tehnico-materiale şi financiare externe 
unităţii şcolare; 
- Întregul colectiv didactic, echipa managerială, colectivele de elevi vor participa la programe 
educative promovate la nivel regional şi local de instituţiile interesate în educaţia tineretului; 
- Activităţile extracurriculare proiectate vor avea ca scop cultivarea talentului nativ, a pasiunii pentru 
literatură, artă, muzică, tehnică, teatru, dans etc. şi respectul pentru valorile culturii naţionale şi 
internaţionale; 
- La nivelul unităţii şcolare se vor constitui formaţii artistice reprezentative, echipe sportive, care să 
individualizeze personalitatea liceului şi a cadrului didactic care le organizează şi coordonează; 
- Cadrele didactice se vor implica în elaborarea proiectelor pentru participarea la programele 
Erasmus+ sub îndrumarea comisiei pentru activităţi extracurriculare; Comisia pentru proiecte 
europene va selecta şi depune proiectele valoroase, cu şanse de a fi aprobate pentru derulare; 
- Colaborările, parteneriatul, schimburile realizate cu unităţi de acelaşi nivel din ţară şi din străinătate 
vor fi promovate, popularizate, întreţinute, extinse; 
- Se vor propune activităţi extracurriculare atractive care să stimuleze participarea elevilor folosind 
sistemele de comunicare moderne (Internet, televiziune, radio), competenţele lingvistice în limbi de 
circulaţie internaţională ale elevilor şi cadrelor didactice etc. 
- Responsabilizarea morală a elevilor privind calitatea reprezentării liceului în relaţiile cu alte şcoli şi 
instituţii la nivel local, regional, naţional şi internaţional. 

Echipa managerială, Consiliul pentru curriculum, comisia pentru activităţi extracurriculare, 
comisia pentru proiecte europene şi Consiliul Elevilor propun, pentru perioada 2021-2025, un 
program de dezvoltare cu următoarele tipuri de activităţi extracurriculare: 
- Concursuri la nivelul unităţii şcolare, la nivel local, judeţean şi naţional (matematică, informatică, 
fizică, ştiinţe socio-umane, geografie, istorie, limbi moderne); 
- Competiţii sportive (atletism, gimnastică aerobică, fotbal, handbal, volei, dans sportiv); 
- Concursuri de muzică (interpretare), umor, dans modern, teatru şi cenacluri literare; 
- Dezbateri interactive cu invitaţi (poeţi, scriitori, oameni de ştiinţă, profesori universitari, 
academicieni, avocaţi celebri) pe teme: literare, ştiinţifice, muzicale, drept internaţional, istoria 
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culturii şi civilizaţiei, istorie antică, istoria religiilor, filosofie, doctrine politice, doctrine economice, 
sănătate, igienă şi educaţie sexuală; 
- Simpozioane, sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, recenzii, prezentări de carte; 
- Conferinţe cu invitaţi pe teme ca: „Adolescenţii azi”; „Societatea democratică şi valorile moral-
civice”; „Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”; „Societatea informatizată şi comunicarea 
interculturală”; „Artă, tradiţie şi folclor”; 
- Organizarea de medalioane literare dedicate unor scriitori de valoare, evenimente istorice, serate 
literare, prezentări de carte; 
- Emisiuni în colaborare cu posturile de radio şi televiziune (interviuri, reportaje); 
- Elevii cu preocupări şi performanţe deosebite vor fi încurajaţi şi susţinuţi să publice în reviste de 
specialitate, ziare, broşuri; 
- Activităţi (voluntariat) de asistenţă socială (la centrele de copii, cămine de bătrâni) şi cu scop 
umanitar (colecte pentru zone calamitate, pentru familii sau persoane cu situaţii precare); 
- Spectacole, festivaluri şi parade de modă; 
- Marcarea festivă a zilelor importante pentru istoria comunităţii locale, sărbători sau zile naţionale; 
- Colaborări/parteneriat cu instituţii de învăţământ superior pentru orientarea şi identificarea 
traseelor de pregătire a fiecărui elev; 
- Participarea la programe educative prin Internet (platforme on-line); 
- Îmbunătăţirea paginii Web a liceului prin „licitaţie de idei”; 
- Derularea unor proiecte cu rol în formarea unei atitudini pozitive față de problemele mediului în 
care trăim și ne desfășurăm activitatea (plantări de pomi, întreţinerea parcurilor, excursii în munţi, în 
Delta Dunării etc.); 
- Colaborarea eficientă cu IPJ Vaslui, CJRAE, Biblioteca Judeţeană, Teatre, Agenţia Naţională de 
Protecţia Mediului, etc. prin protocoale şi parteneriate; 
- Folosirea eficientă a disponibilităţii unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, Poliţie, 
Biserică etc.) pentru a creşte impactul de percepţie pozitivă a liceului ca furnizor de oferte 
educaţionale. 
 
XI.3. Dezvoltarea bazei materiale şi achiziţia de echipamente 

Resursele materiale şi financiare constituie un factor deosebit de important în realizarea 
obiectivelor stabilite, asigurând condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi de calitate. 

Echipa managerială, organismele de conducere, compartimentele de execuţie, întregul 
personal trebuie să se preocupe constant de asigurarea bazei materiale şi a resurselor financiare 
(dezvoltând şi modernizând infrastructura existentă, sporind zestrea de material didactic) necesare 
procesului instructiv-educativ. Ca strategii de dezvoltare avem în vedere: 
- Anual se vor elabora proiecte de buget şi achiziţii, se vor identifica noi surse extrabugetare şi se vor 
stabili priorităţile în utilizarea veniturilor; 
- Trimestrial va fi analizată execuţia bugetară şi evaluată realizarea planului de achiziţii şi a utilizării 
fondurilor extrabugetare; 
- Se vor organiza întâlniri periodice cu reprezentanţii autorităţilor locale (primar, viceprimar, 
consilieri), reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, manageri, oameni de afaceri şi părinţi 
pentru informarea asupra proiectelor, a nevoilor unităţii şcolare şi identificarea resurselor financiare 
pentru realizarea acestora; 
- Se vor încheia contracte, protocoale de colaborare şi acorduri de parteneriat în regim public sau 
privat pentru asigurarea surselor financiare necesare proiectelor propuse (alocaţii bugetare, 
contribuţii publice sau private, donaţii, sponsorizări); 
- La nivelul unităţii şcolare se vor face toate eforturile ca structurile de coordonare să fie eficiente şi 
echipa administrativă să fie flexibilă şi performantă. 

Pentru perioada 2021-2025 ne propunem un program de dezvoltare cu următoarele direcţii: 
- Utilizarea materialelor audiovizuale şi mijloacelor tehnice de informare (filmul, televiziunea, 
calculatorul, radioul, instrumente şi materiale de laborator, materiale grafice şi dispozitive mecanice 
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şi electronice de proiecţie) vor face posibilă relevarea unor semnificaţii superioare de ordin pedagogic 
pentru a uşura comunicarea, receptarea, înţelegerea şi stocarea informaţiilor. 
- La nivelul colectivelor de elevi se vor stabili prin Regulamentul Intern norme de comportament şi 
conduită în incinta şcolii şi în afara ei, astfel încât să se asigure păstrarea şi utilizarea corespunzătoare 
a bazei tehnico-didactice (clădiri, mobilier, aparatură, spaţii de recreaţie, obiecte de inventar). Orice 
constatare de încălcare a acestor norme, distrugerea de bunuri va atrage după sine sancţionarea 
celor vinovaţi (sancţiuni disciplinare, amenzi) şi recuperarea contravalorii pagubelor produse. 
- Elevii vor fi cooptaţi în acţiuni administrativ gospodăreşti (autodotare, curăţenia spaţiilor comune, 
igienizarea perimetrului liceului etc.) şi educaţi în spiritul respectului pentru proprietate şi muncă.  
- Spaţiile de învăţământ, spaţiile sociale vor fi estetizate prin contribuţia elevilor şi a cadrelor didactice 
astfel încât ambianţa să fie caldă, prietenoasă, prielnică educaţiei şi activităţilor recreative. 
- Dinamica modului de utilizare şi îmbunătăţire a resurselor materiale şi financiare se va face 
permanent de către Consiliul de Administraţie, şefii de catedră, directori, evaluându-se situaţia reală 
la un moment dat şi propunând măsuri concrete de sancţionare sau recompensă. 
- Extinderea parteneriatelor, implicarea în programe educaţionale de schimburi şi mobilităţi vor 
permite crearea de surse financiare pentru dotări, donaţii de mijloace didactice şi contribuţii 
financiare. 
 

XI.4. Resursele umane şi optimizarea comunicării  
Pornind de la premisa că resursele umane trebuie privite ca un capital autentic, ca o investiție 

foarte importantă pentru îndeplinirea țintelor strategice, echipa managerială a Liceului Teoretic Emil 
Racoviţă Vaslui a avut, permanent și consecvent, ca priorități următoarele: 
- atragerea resurselor umane de care organizația are nevoie pentru realizarea obiectivelor propuse; 
- dezvoltarea resurselor umane care funcționează în liceu; 
- motivarea resurselor umane angajate; 
- menținerea resurselor umane care corespund nevoilor pe termen mediu și lung ale liceului. 

La începutul fiecărui an școlar, echipa managerială manifestă o preocupare deosebită pentru 
ocuparea catedrelor didactice cu personal calificat, specializat, preocupat de realizarea unei activităţi 
responsabile şi eficiente. Atât predarea disciplinelor din curriculum nucleu, cât şi a celor din 
curriculum la decizia şcolii se face cu personal calificat.  

Mișcarea personalului didactic de la Liceul Teoretic Emil Racoviţă Vaslui este redusă, datorită 
numărului mare de titulari şi a preponderenţei cadrelor didactice de vârstă medie. În următorii ani, 
până în 2025, urmează să se pensioneze un număr restrâns de profesori, ceea ce va genera 
menţinerea nivelului ridicat din punct de vedere al calităţii corpului didactic.  

Personalul didactic auxiliar (6 persoane) şi nedidactic (9 angajaţi) este calificat pentru 
posturile pe care le ocupă, însă insuficient pentru volumul de muncă existent, mai ales în 
compartimentul administrativ. 

În general, problemele de sănătate şi familiale nu impietează desfăşurarea în condiţii normale 
a procesului de învățământ.  

Echipa managerială asigură echilibrul între nevoile instituției și nevoile personalului, 
manifestând grijă pentru atragerea/menținerea resurselor umane care corespund nevoilor instituției 
şi se mulează pe exigenţele acesteia.  

Personalul cu calităţi și competenţe deosebite este stimulat și motivat corespunzător, în 
condițiile legislaţiei actuale (calificative, gradaţii de merit, recompense morale). Sunt evidențiate 
calităţile personale, identificate punctele slabe, ajutaţi cei aflați în dificultate şi susținute nevoile de 
formare.  

Ne propunem ca în perioada 2021 - 2025: 
- Să înregistrăm o cât mai redusă mişcare a personalului didactic, exceptând necesarul pentru 
completarea cu personal în urma pensionărilor, rezervărilor, vacantărilor. 
- Să completăm necesarul de personal administrativ (de întreținere şi pază).  
- Susţinerea tuturor categoriilor de personal să participe la cursurile identificate ca nevoi de formare. 
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XI.5. Programul de promovare a liceului în comunitate  
Se poate spune că imaginea reprezintă ansamblul reflectărilor de natură materială sau 

imaterială, cu conținut rațional sau emoțional, ale unor obiecte sau fenomene, produse sau servicii, 
mărci sau întreprinderi, formate de-a lungul timpului în conștiința unui individ. Instituțiile trebuie să 
acorde o foarte mare importanță constituirii și menținerii unei imagini favorabile pentru ele și 
serviciile prestate. Imaginea este de o foarte mare importanță pentru toate strategiile promoționale 
pentru că ea reprezintă, de fapt, fața unei firme, a unui produs sau a unei mărci.  

Psihologia și sociologia ne arată că obiectivul principal în contactul uman este înțelegerea 
celuilalt, iar punctul de plecare pentru dezvoltarea oricărui tip de relație este comunicarea.  În 
societatea actuală, un produs sau un serviciu bun are nevoie și de o forță care să  sensibilizeze 
potențialii beneficiari, să le influențeze comportamentul de cumpărare și de consum. Această forță 
este promovarea. Indiferent de natura produsului sau serviciului oferit promovării îi revine rolul de 
"funcție linie" ce concură la bunăstarea instituției, la atingerea obiectivelor propuse. În sens larg și din 
ce în ce mai acceptat, promovarea este o activitate de marketing care urmărește și cercetarea, 
căutarea unei bune satisfaceri a cerințelor beneficiarului. Promovarea vizează în același timp mesaje 
emise și transmise pe diverse căi agenților vizați, de unde reiese și legătura dintre promovare și 
sistemul de comunicare al unei instituții, sistem ce presupune politici și instrumente ca publicitate, 
reclamă, relații cu publicul.  

Școala, ca instituție, este permanent o sursă de mesaje prin care vrea să-și întărească 
prestigiul și imaginea, dar, în același timp, este și o receptoare de mesaje. Informațiile ce le prezintă 
publicului trebuie permanent armonizate și selectate pentru a nu produce reacții de adversitate, de 
confuzie cu alte informații ale altor instituții. Paralel, fiecare sursă de comunicație trebuie să fie 
suficient de puternică, de atrăgătoare pentru a fi identificată din alte surse, credibilă, adică să 
corespundă sistemului de valori ale destinatarului. Informațiile ce le recepționează instituția trebuie 
tratate cu atenție mai ales când se înregistrează o diminuare a prestigiului, o reținere, elemente ce 
folosesc la revizuirea politicii instituției. Este deci vorba de un sistem de comunicare în sens dublu 
prin care se receptează și cum au fost înțelese mesajele de către destinatari.  

Promovarea imaginii instituționale s-a dezvoltat continuu de la reclama clasică în mass-media 
(presa, radio, TV), publicitate (prin pliante, postere, cataloage etc.), până la realizarea siteurilor  de 
prezentare pe Internet și participări la manifestări cu caracter expozițional. Un loc aparte în cadrul 
acțiunilor de promovare l-a avut dezvoltarea relațiilor publice: realizarea de articole, acordarea de 
interviuri, participarea la emisiuni radio-TV, organizarea de conferințe de presă sau întâlniri.  

Conexiunea cu mediul economic-administrativ şi cultural se face în prezent prin dezvoltarea 
infrastructurii, prin conectarea la comunicaţiile electronice ale lumii de astăzi şi utilizarea formelor 
avansate de cooperare comunitară.  

Pentru perioada 2021-2025 echipa managerială îşi propune o strategie de dezvoltare şi 
întărire a relaţiilor intersistemice şi comunitare cu următoarele două direcţii principale: 
- Stabilirea legăturilor formale şi informale intersistemice şi comunitare şi perfecţionarea sistemului 
de relaţii cu: unităţi şcolare din judeţ, regiune, din ţară şi străinătate (la toate nivelurile), structurile 
ierarhice superioare (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei), 
Primăria Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Prefectura Judeţului Vaslui, reprezentanţii autorităţilor 
locale la nivel municipal – primar, viceprimar, consilieri, la nivel judeţean – preşedintele Consiliului 
Judeţean, vicepreşedinţi, reprezentanţii cultelor, organelor de ordine publică (Poliţia Judeţului Vaslui, 
Poliţia Comunitară), Direcţia Sanitară Judeţeană, Direcţia de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecţia 
Consumatorului, Direcţia de Mediu, Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială, Direcţia pentru Protecţia 
Copilului, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, Camera de Comerţ şi Industrie, Direcţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană de Statistică, Biblioteca Municipală, Muzeul 
Judeţean Vaslui, Casa de Cultură Vaslui, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii şi fundaţii interesate 
în susţinerea învăţământului, agenţii pentru programe internaţionale; 
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- Extinderea parteneriatului internaţional, implicarea în programe educaţionale de schimburi şi 
mobilităţi plecând de la colaborările anterioare şi dezvoltarea în continuare de parteneriate prin 
proiecte europene Erasmus+. 

Pentru o mai bună imagine a liceului a fost elaborat un program de dezvoltare coerent, 
concretizat într-o politică de promovare cu următoarele caracteristici: 
- promovarea activității echipei manageriale prin mijloacele proprii și prin intermediul mass-media; 
- promovarea activităţilor elevilor şi profesorilor prin mijloacele proprii și prin mass-media; 
- urmărirea traseului individual al absolvenţilor LER Vaslui; 
- folosirea reţelelor de socializare pentru crearea unor grupuri de absolvenţi ai liceului (eventual pe 
anumite intervale de timp sau pe promoţii); 
- îmbunătăţirea şi eficientizarea paginii web a şcolii; 
- derularea unor proiecte cu rol în formarea unei atitudini pozitive a comunităţii faţă de şcoală. 
 

XII. RESURSE, TERMENE, RESPONSABILITĂŢI 
 
Resursele necesare pentru atingerea ţintelor strategice propuse sunt resurse umane, finaciare 

şi de timp. Atât resursa umană cât şi cea financiară pot suferi modificări majore pe parcursul 
implementării planului de dezvoltare: numărul de norme şi posturi didactice poate varia ca şi 
numărul de elevi în strânsă dependenţă de planurile de şcolarizare care vor fi aprobate, cu nişte 
consecinţe şi asupra bugetelor (din motivul finanţării per elev).  Resursa de timp este 4 ani, împărţită 
în 2 etape: etapa I = 2021-2023 şi etapa II = 2023-2025. 

 

Ţinta strategică Termene Responsabilităţi 

T.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe 
motivare, implicare, participare 

Etapele I şi II 
2021-2025 

Echipa managerială 
Consiliul pt. curriculum 

T.2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a 
şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare 
promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat 
pe integrarea şi utilizarea TIC în desfăşurarea 
activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi/sau 
online, după caz 

Etapele I şi II 
2021-2025 

Echipa managerială 
Compartiment financiar 
Consiliul Local 
 

T.3. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi 
evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii care să 
evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la 
toate nivelurile de activitate 

Etapele I şi II 
2021-2025 

Echipa managerială 
Comisia CEAC 
Consiliul pt. curriculum 

T.4. Crearea unui parteneriat educativ eficient prin 
atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi colaborarea 
cu factori educativi locali şi regionali precum şi prin 
fructificarea experienţei europene 

Etapele I şi II 
2021-2025 

Echipa managerială 
Consilier educativ 
Comisia pentru 
programe şi proiecte 

T.5. Promovarea unei educaţii menite să dezvolte la 
elevi respectul pentru valorile culturale naţionale şi 
europene, ale democraţiei şi statului de drept, 
încurajarea spiritului întreprinzător şi al concurenţei 
loiale 

Etapele I şi II 
2021-2025 

Echipa managerială 
Consilier educativ 
Diriginţi  

T.6. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii 
în comunitate prin diversificarea acţiunilor care 
majorează vizibilitatea liceului şi prin încurajarea şi 
motivarea elevilor să participe la concursuri şi 
competiţii şcolare 

Etapele I şi II 
2021-2025 

Echipa managerială 
Consilier educativ 
Consiliul pt. curriculum 
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XIII. PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE ŞCOLARĂ  
(implementarea strategiei) 

 

T.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare 

Obiective specifice Acţiuni pentru realizarea obiectivului 
1.1. Să asigure o relaţie funcţională, 
coerentă, bazată pe motivare, 
implicare şi participare atât la nivelul 
liceului, cât şi la nivelul fiecărei clase de 
elevi, menținând deschisă și eficientă 
relația conducere-profesori-elevi-
părinți; 

-Adaptarea demersului didactic (învățare-predare-evaluare) 
la nevoile prezente și viitoare ale elevilor din liceu; 
-Realizarea activităților de consiliere psihopedagogică, cu 
sprijinul profesorului-psiholog (consilier) școlar; 
-Realizarea, prin orele de dirigenție, a activităților ce au ca 
scop formarea/dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor; 
-Eficientizarea comunicării cu familiile elevilor, atât a 
diriginţilor cât şi a echipei manageriale. 

1.2. Să coordoneze desfăşurarea unor 
activităţi didactice de calitate ai cărei 
beneficiari direcţi sunt elevii şi să ofere 
un model realist, posibil de urmat; 

-Proiectarea unui plan managerial anual cu acţiuni şi 
responsabilităţi concrete atât la nivelul întregii şcoli cât şi la 
nivelul fiecărei catedre; 
-Participarea eficientă la consiliile profesorale, consiliile de 
administrație, comisia de curriculum, comisii de lucru; 
-Eficientizarea activităţii de îndrumare şi control prin 
exploatarea corectă şi concretă a concluziilor asistenţelor. 

1.3. Să dezvolte un management 
eficient al resurselor umane printr-o 
selecţie obiectivă a personalului 
didactic, conform legislației și 
normativelor în vigoare; 

-Actualizarea fişelor de post pe baza standardelor 
ocupaţionale; 
-Stabilirea de criterii specifice clare şi adecvate necesităţilor 
şcolii pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante; 
-Creșterea calității resursei umane angajate în școală prin 
perfecționarea celei existente și atragerea de personal cu 
performanțe profesionale ridicate. 

1.4. Să dezvolte un management al 
resurselor materiale centrat pe 
economie, eficienţă, efectivitate; 

-Conceperea și aplicarea unei strategii care să eficientizeze 
compartimentul financiar-contabil; 
-Administrarea resurselor pe baza analizei costurilor şi 
încadrarea cheltuielilor în nivelul planificat al costurilor; 
-Sprijinirea schimburilor de bune practici cu echipe din 
alte instituții educaționale; 
-Menținerea unei relații colaborative cu departamentul 
financiar de la IŞJ și Consiliului Local. 

1.5. Să formeze competenţe 
managerial-antreprenoriale şi să 
ghideze opţiunile elevilor pentru 
alegerea carierei; 

-Antrenarea elevilor în activități de management, 
activizarea Consiliului Elevilor pentru desfăşurarea de 
acțiuni/activităţi antreprenoriale 
-Consilierea şi orientarea elevilor în cabinetul de psihologie 
prin intermediul testelor ; 
-Consilierea şi orientarea elevilor prin activităţi propuse 
de Comisia pentru orientare şcolară şi profesională, cu 
sprijinul psihologului şcolar. 

1.6. Să susțină profesorii în vederea 
participării la cursuri de formare 
continuă care ar putea contribui la 
eficientizarea procesului didactic și 
educațional, precum și a dimensiunii 
relaționale. 

-Promovarea cu succes a examenelor pentru obținerea 
gradelor didactice, a examenului pentru titularizare, 
a cursurilor postuniversitare, a cursurilor de formare; 
-Realizarea analizei nevoilor de formare; 
-Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opţiunile 
şi aptitudinile individuale ale cadrelor didactice, cu cerinţele 
pieţei muncii în educaţie, cu cerinţele reformei în educaţie. 
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T.2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare 
promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe integrarea şi utilizarea TIC în 
desfăşurarea activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi/sau online, după caz 
Obiective specifice Acţiuni pentru realizarea obiectivului 

2.1. Atragerea de fonduri 
extrabugetare în vederea stimulării 
excelenței și a modernizării bazei 
materiale; 

-Sprijinirea schimburilor de bune practici cu alte instituții; 
-Identificarea/organizarea de activităţi care să reprezinte 
surse de venit pentru liceu; 
-Informarea personalului didactic cu privire la oportunitățile 
de accesare a resurselor financiare, prin intermediul 
proiectelor, parteneriatelor 

2.2. Să se aibă în vedere permanent 
implementarea principiului eficienţei în 
folosirea resurselor ;  
 

-Conceperea și aplicarea de măsuri care să eficientizeze 
activitatea departamentului administrativ; 
- Abordarea unei strategii care să permită direcţionarea 
eficientă a resurselor financiare în instituţie 

2.3. Să se formeze și să se dezvolte o 
cultură profesională centrată pe 
Sistemul Educaţional Informatizat; 

-Integrarea tehnologiilor moderne în activitatea curriculară 
și extracurriculară; 
-Utilizarea TIC  în procesul de predare-învățare; 
-Participarea cadrelor didactice la cursuri de dezvoltare a 
competențelor digitale 

2.4. Să se integreze mijloacele 
moderne audio-vizuale, respectiv 
tehnologiile informatice în activitatea 
curriculară şi extracurriculară (se va 
acorda o atenție specială dotării 
laboratoarelor); 

-Atragerea resurselor financiare sau materiale concretizate 
în mijloace moderne de învățământ, calculatoare, tablete, 
videoproiectoare; 
-Dezvoltarea bazei materiale şi achiziţii de tehnologii 
moderne prin aplicarea eficientă a finanţărilor MEd 
-Achiziționarea de softuri educaționale și echipamente 
informatice. 

2.5. Să se asigure fiecărui elev şi 
profesor din liceu formarea/ 
dezvoltarea abilităţilor de lucru pentru 
şcoală online (utilizarea tehnologiilor 
moderne, folosirea aplicaţiilor din 
platformele educaţionale etc) 

-Asigurarea coerenței, motivației, implicării în colectivul 
didactic și în cel al claselor de elevi pentru însușirea/ 
dezvoltarea competențelor și abilităților de lucru cu 
tehnologiile dedicate şcolii online; 
-Realizarea lecțiilor de calitate în format informatizat şi o 
comunicarea eficientă cu elevii 

2.6. Să fie încurajate iniţiativele de tip 
antreprenorial ale elevilor şi 
antrenarea lor în identificarea de 
activităţi aducătoare de venituri în 
folosul şcolii. 
 

-Colaborarea eficientă a consilierului educativ cu 
reprezentanţii claselor din Consiliul Elevilor; 
-Însușirea conceptelor și mecanismelor economiei de 
piață, efectuarea studiilor de piață, interpretarea 
rapoartelor financiare și a studiilor de piață prin proiecte 
coordonate de catedra de ştiinţe sociale. 

T.3. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al 
şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la toate nivelurile de activitate 
Obiective specifice Acţiuni pentru realizarea obiectivului 

3.1. Să asigure condiţiile optime pentru 
pregătirea profesorilor în vederea 
implementării unui curriculum centrat 
pe formarea de competenţe; 

-Menținerea studiul limbilor străine, în special a limbii 
engleze apoi a limbilor franceză, spaniolă și germană în 
regim intensiv; 
-Stimularea cadrelor didactice cu activitate profesională și 
educativă deosebită prin susținerea pentru acordarea 
gradației de merit;  
-Asigurarea fluxului de informații și încurajarea inițiativelor  
-Participarea cadrelor didactice la consfătuirile pe 
specialități desfășurate de inspectorii de specialitate și 
întâlniri de lucru în cadrul școlii  
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3.2. Să stimuleze și să susțină 
personalul didactic în vederea 
participării la stagii de formare 
profesională prin accesarea  
finanțărilor europene Erasmus+ şi 
POSDRU ; 

-Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea de 
proiecte în cadrul programelor sectoriale, părți ale 
programului comunitar integrat de învățare pe tot 
parcursul vieții (ERASMUS+, eTwinning, POSDRU)  
 -Susținerea cadrelor didactice în elaborarea de aplicații 
pentru burse de formare continuă; 
-Îmbunătățirea cunoștințelor, competențelor și abilităților 
profesorilor prin participare la proiecte de mobilități și 
proiecte de cooperare finanțate prin programul ERASMUS+  

3.3. Să susțină formarea continuă a 
personalului didactic din resurse 
bugetare naționale, respectiv prin 
finanțarea unor activități sau stagii de 
către comunitatea locală sau 
județeană; 

-Perfecţionarea tehnicii didactice, a practicii şi deprinderilor 
de lucru, creşterea capacităţii de creaţie şi inovaţie 
didactică prin participarea la simpozioane, conferinţe, 
workshop-uri, sesiuni de comunicări, strategii de formare 
continuă şi dezvoltare personală on-line și față în față  
-Încurajarea cadrelor didactice în susținerea gradelor 
didactice în învățământ, implicarea în cercetare, 
continuarea studiilor și conversie profesională; 
-Extinderea colaborării cu unităţi de învăţământ având 
acelaşi profil la nivel judeţean, naţional şi european prin 
schimburi de experienţă între cadre didactice la nivelul 
catedrelor, şcolii, între şcoli  

3.4. Să realizeze evaluarea periodică a 
activităţii prin alegerea şi urmărirea 
unor indicatori sintetici şi obiectivi 
pentru toate categoriile de personal; 

-Elaborarea unui plan de măsuri în scopul eficientizării 
activităţii didactice în urma analizei notelor obţinute de 
elevi, rezultatelor testelor aplicate, rezultatelor la 
concursuri şi olimpiade şcolare, rezultatelor examenelor 
naţionale; 
-Promovarea autoevaluării corecte pentru a oferi premisele 
unei reglări ameliorative atât la nivel individual cât şi la 
nivel managerial. 

3.5. Să eficientizeze aplicarea 
procedurilor specifice astfel încât să se 
obţină o îmbunătăţire continuă a 
calităţii prin monitorizare-evaluare şi 
intervenţie corectivă-preventivă; 

-Motivarea personalului pentru creşterea eficienţei muncii; 
-Mobilizarea cadrelor didactice să-și desfășoare permanent 
activitatea în concordanță cu criteriile sistemului de 
evaluare externă; 
-Utilizarea mijloacelor informatice moderne de evaluare 
pentru a asigura o mai mare rapiditate a diagnozei şi o 
stocare rapidă a rezultatelor. 

3.6. Să realizeze o bază de teste de 
evaluare pentru elevi, în concordanţă 
cu standardele CNPEE, care să ofere o 
radiografie obiectivă progresului 
şcolar. 
 

-Urmărirea nivelului de atingere a standardelor de calitate 
educaţionale de către elevi la fiecare disciplină şi a formelor 
de evaluare utilizate; 
-Conceperea testelor în acord cu cerințele examenelor, 
stabilirea itemilor de evaluare; 
-Evaluarea pe bază de itemi la toate disciplinele de studiu. 

T.4. Crearea unui parteneriat educativ eficient prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi 
colaborarea cu factori educativi locali şi regionali precum şi prin fructificarea experienţei europene 

Obiective specifice Acţiuni pentru realizarea obiectivului 

4.1. Să iniţieze şi să deruleze proiecte 
interinstituţionale, locale, naţionale şi 
internaţionale în colaborare cu 
instituții care reprezintă comunitatea 
locală (Consiliul Județean, Primăria– 
Consiliul Local etc.); 

-Promovarea în cadrul comunității a unor proiecte 
focalizate pe susținerea elevilor cu dezavantaj social și 
conduite de risc și de promovare a solidarității; 
-Colaborarea cu instituţii abilitate în integrarea tinerilor, cu 
agenţi economici beneficiari ai forţei de muncă, cu firme de 
consultanţă şi de exerciţiu pentru tineret. 
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4.2. Să faciliteze participarea 
personalului didactic la programe, 
stagii și cursuri de formare organizate 
de instituții locale (CCD, ISJ, CJRAE) sau 
ONG-uri; 

-Includerea cadrelor didactice în module de abilitare în 
specificul educației incluzive, antirasiste, educației pentru 
diversitate, educație multiculturală;  
-Valorificarea ofertei educaționale a organizațiilor non-
guvernamentale materializate în programe specifice.  

4.3. Să stimuleze autocunoaşterea şi 
cunoaşterea reciprocă a părinţilor şi 
elevilor pentru o mai bună colaborare 
cu instituţia de învăţământ; 
 

-Realizarea unor activități de consiliere individuale și de 
grup pentru orientarea şcolară și profesională; 
-Creşterea gradului de consultare al părinţilor și elevilor în 
alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor 
acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali. 
-Pregătirea elevilor claselor terminale pentru elaborarea 
CV-ului, prezentarea la interviu, elaborarea unei scrisori de 
intenţie etc.  

4.4. Să realizeze demersurile pentru 
obținerea sprijinului financiar din 
partea comunității locale pentru 
diferite evenimente organizate în liceu; 

-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative în 
funcţie de nevoile educative ale colectivelor de elevi şi în 
concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, 
judeţean şi naţional;  
-Atragerea unor finanțări extrabugetare de la comunitatea 
locală și județeană, prin intermediul mediului economic și 
de afaceri pentru organizarea anuală a  Zilelor liceului. 

4.5. Să acorde sprijin comunității locale 
pentru derularea unor activități sau 
acțiuni care să contribuie la 
dezvoltarea personală a elevilor, 
respectiv la dezvoltarea personală și 
profesională a personalului didactic; 

-Continuarea și intensificarea cooperării  cu instituții locale 
și județene (ISU, Poliția, Jandarmeria, AJOFM etc.) prin 
organizarea în comun a unor evenimente și prin 
desfășurarea în liceu a unor activități de către acestea; 
-Continuarea și intensificarea relațiilor cu Primăria și 
Prefectura, cu scopul organizării unor activități comune și al 
susținerii demersurilor educaționale. 

4.6. Să organizeze evenimente 
specifice mediatizării activităților, 
evenimentelor și proiectelor din liceu, 
cu sprijinul instituțiilor locale  
comunitare; 

-Aplicarea unor idei și bune practici dobândite prin proiecte 
în domeniul educaţional și comunitar, bună colaborare cu 
partenerii implicați în proiecte; 
- Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate în 
educație; 
-Asigurarea transferului de experiențe, bune practici, 
metode și rezultate ale proiectelor europene derulate şi a 
sustenabilității acestora. 

4.7. Să coordoneze elevii pentru 
realizarea unor produse finale ale 
proiectelor pragmatice, utile, 
transferabile în alte contexte 
educaţionale și să aplice activități din 
tematica proiectelor în plan curricular 
şi extracurricular. 

-Implicarea elevilor în toate etapele proiectului: proiectare, 
implementare, evaluare, diseminare; 
-Implementarea de proiecte și activități în parteneriat cu 
instituții din comunitatea locală, națională și europeană în 
scopul valorizării rezultatelor obținute în proiecte anterioare 
-Promovarea valorilor europene și a competențelor 
specifice educației permanente/învățării pe tot parcursul 
vieții în activitățile formale, informale și nonformale. 

T.5. Promovarea unei educaţii menite să dezvolte la elevi respectul pentru valorile culturale 
naţionale şi europene, ale democraţiei şi statului de drept, încurajarea spiritului întreprinzător şi al 
concurenţei loiale 

Obiective specifice Acţiuni pentru realizarea obiectivului 

5.1. Să desfăşoare activităţi didactice 
activ-participative, centrate pe 
activitatea școlară a elevilor, precum și 
pe formarea competențelor și 

-Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru 
sănătate şi alimentaţie sănătoasă; cultură; educație civică, 
antreprenorială şi tehnologică; sport; lectură în clasă, 
stimularea dorinţei de a citi, de a cunoaşte) la dirigenție; 
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abilităților de viață (antreprenoriale, 
cetățenie democratică, simț estetic, 
bunele maniere, respect pentru natură 
etc.); 
 

-Propunerea şi derularea activităţilor care pot contribui 
la dezvoltarea educaţiei complementare: editarea revistelor 
şcolare, expoziţii, concursuri, alte manifestări sub genericul 
„Școala altfel”;  
-Formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor social-
civice, democratice necesare tinerei generaţii pentru 
participarea activă la viaţa civică; 
-Asigurarea respectării drepturilor copiilor. 

5.2. Să sprijine elevii să cunoască 
elemente ale culturii locale, 
tradiţionale şi să promoveze aceste 
valori în comunitatea locală, naţională, 
internaţională; 

- Asigurarea resurselor financiare necesare elevilor pentru 
atingerea obiectivelor propuse; 
- Utilizarea bazei materiale a şcolii în implicarea elevilor; 
- Asigurarea fondurilor necesare participării elevilor la 
concursurile fără finanțare MEd cu această tematică. 

5.3. Să coordoneze elevii pentru 
participarea la evenimente culturale 
din comunitatea lor şi să respecte 
valorile culturale ale altor comunităţi; 
 

-Încheierea unor protocoale de colaborare cu parteneri din 
comunitatea locală: biblioteci, muzee, instituții publice etc. 
-Promovarea și susținerea participării depline a fiecărui elev 
la activitățile derulate în cadrul liceului; 
-Promovarea egalității de șanse prin asigurarea participării 
elevilor la activităţile curriculare şi extracurriculare fără 
deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi. 

5.4. Să dezvolte strategii de 
comunicare eficientă, precum și de 
argumentare în cadrul tuturor 
disciplinelor de învăţământ; 
 

-Realizarea educaţiei în spiritul comunicării interculturale 
prin dobândirea de competenţe de comunicare; 
-Pregătirea elevilor pentru a putea susține discuții pe bază 
de argumente, elaborarea unor eseuri argumentative, 
pertinente, pe diverse teme; 
-Inițierea elevilor în utilizarea tehnicilor de redactare în 
limba română și în limbile străine de circulație, folosirea 
unor forme și tehnici eficiente de comunicare, utilizarea 
adecvată a formelor exprimării. 

5.5. Să formeze echipe de elevi 
competitive care să reprezinte liceul la 
manifestări culturale locale, naţionale, 
internaţionale; 

- Selecție obiectivă pentru constituirea/completarea 
echipelor reprezentative (robotică, teatru, dansuri, șah etc.) 
-Organizarea activităților de pregătire, coordonarea 
loturilor reprezentative, alte acţiuni specifice. 

5.6. Să implice autoritățile locale și 
județene, precum și părinții pentru 
dezvoltarea liceului ca instituție 
deopotrivă de învățământ, educație și 
cultură de nivel european. 

-Promovarea în cadrul comunității a unor proiecte 
focalizate pe respectul pentru valorile culturale naţionale şi 
europene, ale democraţiei şi statului de drept, încurajarea 
spiritului întreprinzător şi al concurenţei loiale; 
-Colaborarea cu autoritățile locale și județene, precum și cu 
părinții pentru ridicarea calităţii actului educaţional, 
dezvoltarea dimensiunii europene în liceu, abordarea 
creativă a curriculum-ului naţional și a CDȘ. 

T.6. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate prin diversificarea acţiunilor 
care majorează vizibilitatea liceului şi prin încurajarea şi motivarea elevilor să participe la 
concursuri şi competiţii şcolare 

Obiective specifice Acţiuni pentru realizarea obiectivului 

6.1. Să atragă finanțări pentru activități 
extracurriculare menite să crească 
vizibilitatea școlii, la care să participe 
elevi, părinți, precum și reprezentanți 
ai comunității locale și ai mediului de 
afaceri; 

-Implicarea elevilor în desfăşurarea unor programe de 
educaţie antreprenorială în sistem parteneriat şi 
competiţie, prin organizarea de activităţi extracurriculare şi 
încheierea de parteneriate; 
-Organizarea de acţiuni educative cu Poliţia de proximitate, 
Jandarmeria, ONG-uri şi cu alţi parteneri educaţionali. 
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6.2. Să atragă finanțări pentru 
actualizarea în fiecare an școlar a 
mapei liceului și a pliantelor, precum și 
a distribuirii lor la nivelul școlilor 
gimnaziale și în comunitate (pentru a 
ajunge la părinți); 

-Realizarea unei oferte educaţionale personalizate în 
concordanţă cu strategia de dezvoltare a învăţământului la 
nivel judeţean şi cu nevoile de forţă de muncă; 
-Promovarea ofertei educaţionale prin întâlniri cu elevii din 
clasa a VIII-a şi părinţii acestora, popularizarea în mass-
media, participarea la Târgul ofertelor educaţionale 
organizat la nivel judeţean; 
-Îmbunătățirea programului de marketing educațional; 
-Atragerea opiniei publice şi a factorilor decizionali locali în 
vederea sprijinirii şcolii. 

6.3. Să acceseze fonduri extrabugetare 
pentru finanțarea unor activități 
educaționale (simpozioane, conferințe, 
lansări de carte, concursuri, sesiuni de 
comunicări științifice) menite să 
contribuie la creșterea vizibilității 
liceului; 

-Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea 
sprijinului comunitar acordat liceului; 
-Crearea și dezvoltarea unei culturi organizaționale care 
promoveazǎ și susține încrederea , creativitea și inovarea, 
munca de calitate, spiritul de echipǎ și colaborarea; 
-Proiectarea unei activităţi educative complexe, care să 
răspundă aşteptărilor elevului şi ale celorlaţi parteneri 
educaţionali; 
-Asigurarea resurselor financiare și materiale necesare 
desfășurării activității comisiei de proiecte și programe 
educative. 

6.4. Să îndrume şi să coordoneze elevii 
pentru obţinerea performanțelor la 
evaluările finale (certificate de 
competență lingvistică, atestate 
profesionale, bacalaureat național), 
precum și la olimpiade/concursuri 
şcolare, la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, competiţii sportive etc.; 

-Valorificarea resurselor intangibile și a experienței 
profesorilor pentru obţinerea performanțelor; 
-Efectuarea de pregătire suplimentară pentru performanță 
la examene/evaluări finale; 
-Participarea elevilor la olimpiade/concursuri școlare, 
sesiuni de comunicări și referate din CAEN etc. 
-Participarea la competiţiile din cadrul Olimpiadei Naţionale 
a Sportului Şcolar şi la concursurile aplicative (Sanitarii 
Pricepuţi, Apărare Civilă, etc) 

6.5. Să promoveze realizările elevilor şi 
profesorilor prin mijloace proprii și prin 
mass-media. 
 

-Promovarea imaginii instituţiei prin: presa locală, revista 
liceului, site-ul şcolii, interviuri  în mass – media, articole în 
cotidienele locale și naționale, editarea de broşuri, ghiduri, 
îndrumătoare, alte materiale; 
-Actualizarea permanentă a site-ului liceului și promovarea 
în acest spaţiu a proiectelor europene prin crearea unor 
secțiuni distincte; 
-Crearea imaginii unei instituţii credibile, dinamice şi 
coerente, în condiţiile asigurării calităţii şi transparenţei în 
educaţie, prin promovarea de bune practici la nivelul şcolii 
şi la nivel judeţean/naţional/european; 
-Diseminarea proiectelor europene și a rezultatelor 
acestora în comunitatea lărgită în vederea creșterii 
prestigiului școlii. 
-Eficientizarea canalelor de comunicare cu partenerii 
educaţionali, transmiterea în timp util către forurile 
ierarhice superioare a materialelor informative solicitate. 
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XIV. GRAFIC DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR 
T.1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare 

Activităţi propuse 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Realizarea documentelor de planificare a activităţii 
manageriale la toate nivelurile 

    

Management eficient al resurselor umane printr-o bună 
selecție a personalului (didactic, auxiliar, nedidactic) prin 
introducerea unor condiții specifice în cadrul mișcării 
personalului didactic şi organizarea de concursuri interne; 

    

Întocmirea unei baze de date destinată cadrelor didactice 
privind activităţile de formare continuă 

    

Formarea continuă a tuturor cadrelor didactice atât la nivelul 
şcolii cât şi prin centre specializate: ISJ, CCD şi alte organisme 
abilitate MEd  

    

Susţinerea administrativă a iniţiativelor personale ce au ca 
scop dezvoltarea profesională şi personală (înscriere la 
masterate, doctorate, studii postuniversitare etc.) 

    

Susținerea cadrelor didactice în ceea ce privește obținerea 
gradației de merit, înscrierea la concursurile de constituire a 
corpului de profesori metodiști și a Consiliilor  Consultative 
pe specialități, înscrierea la  grupurile de lucru organizate la 
nivelul Ministerului Educației 

    

Asigurarea logisticii şi a condiţiilor materiale 
pentru desfăşurarea unui învăţământ liceal de foarte bună 
calitate: elaborarea formularelor tip de raportare (electronic 
şi tipărite) şi a altor formulare (situaţia absenţelor, situaţia 
elevilor, analiza activităţii instructiv-educative, analiza 
rezultatelor evaluării iniţiale, opţiunile pentru teze, fişe de 
interese ale educabililor etc.) 

    

Stabilirea Curriculum-ului la Decizia Şcolii pe baza analizei 
opţiunilor elevilor şi părinţilor cu accent pe abordarea 
interdisciplinară a unor capitole şi aprofundarea disciplinelor 
care constituie probe ale examenului de bacalaureat 

    

Reavizarea şi eventuala modificare/completare a 
Regulamentului intern în baza prevederilor M.Ed. în vigoare   

    

Antrenarea elevilor în activități de management prin 
activizarea Consiliului Elevilor; 

    

Actualizarea procedurilor aplicate în instituție în 
conformitate cu prevederile legislative în vigoare 

    

Dezbaterea în consiliile profesorale a problemelor ridicate de 
implementarea reformei în învăţământ cu referiri precise la: 
programe, manuale, curriculum local, evaluare, 
managementul clasei, siguranţa elevilor, violenţa şcolară, 
regulamente, proiecte educaţionale 

    

Valorificarea rezultatelor rapoartelor de monitorizare internă 
ale CEAC în vederea optimizării activităţii şi creşterii calităţii 
educaţiei 

    

Rezolvarea promptă a situaţiilor problemă, luarea unor 
decizii corecte, în spiritul legii şi interesul învăţământului 
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Implicarea şi colaborarea cu organizaţia sindicală în procesul 
decizional şi în rezolvarea problemelor 

    

Valorificarea rezultatelor inspecțiilor școlare, sanitare, a celor 
efectuate de poliţie, pompieri şi stabilirea măsurilor care se 
impun 

    

Elaborarea unui plan de măsuri în scopul eficientizării 
activităţii didactice în urma analizei notelor obţinute de elevi, 
rezultatelor testelor aplicate, rezultatelor la concursuri şi 
olimpiade şcolare, rezultatelor examenelor naţionale 

    

Elaborarea programelor de activităţi (anual şi semestrial) ale 
comisiilor şi compartimentelor funcţionale  

    

Asigurarea de facilităţi de ordin financiar pentru elevi - 
manuale, alocaţii, burse, facilitarea achiziţionării de 
calculatoare de către elevii cu posibilităţi materiale reduse, 
programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” , 
contracte de comodat pentru tablete etc. conform legislaţiei  

    

Asigurarea eficienţei bibliotecii în pregătirea elevilor şi 
cadrelor didactice prin: îmbogăţirea fondului de carte, 
asigurarea utilizării fondului de carte, realizarea evidenţei 
stricte a cititorilor, a ritmului de solicitare a cărţilor  

    

Sprijinirea elevilor care provin din grupuri dezavantajate şi 
asigurarea egalității de şanse pentru aceşti elevi prin 
includerea lor în grupul ţintă al Proiectului privind 
Învățământul Secundar  – ROSE şi alte proiecte 

    

Realizarea unor sondaje în rândul elevilor şi cadrelor 
didactice legate de probleme curriculare, în vederea 
asigurării feed-back-ului necesar reglării unor disfuncții 

    

Asigurarea asistenţei medicale pentru educabili în condiţii de 
siguranţă igienico-sanitară maximă şi confort 

    

Efectuarea instructajului periodic cu personalul nedidactic 
privind conservarea patrimoniului, stabilirea necesarului de 
materiale pentru curăţenie şi întreţinere 

    

Eficientizarea consumului de energie electrică şi termică prin 
aplicarea unor măsuri concrete și prin monitorizarea acestora  
 

    

T.2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare 
promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe integrarea şi utilizarea TIC în desfăşurarea 

activităţilor didactice curriculare în mediul şcolar şi/sau online, după caz 

Activităţi propuse 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Sprijinirea schimburilor de bune practici cu echipe din 
alte instituții educaționale. 

    

Menținerea unei relații colaborative cu departamentul 
financiar de la IȘJ și Consiliul Local. 

    

Conceperea și aplicarea unei strategii care să eficientizeze 
departamentul financiar-contabil. 

    

Elaborarea proiectului de buget şi proiecte de achiziţii pe 
baza analizei costurilor 

    

Asigurarea surselor  de finanţare necesare (buget local, buget 
M.Ed., fonduri structurale) 
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Informarea personalului didactic cu privire la oportunitățile 
de accesare a resurselor financiare, prin intermediul 
proiectelor, parteneriatelor 

    

Atragerea resurselor financiare sau materiale concretizate în 
tehnologii moderne (calculatoare, tablete, videoproiectoare). 

    

Dezvoltarea bazei materiale şi achiziţii de tehnologii moderne 
prin aplicarea eficientă a finanţărilor MEd 

    

Eficientizarea informatizării actului didactic, perfecţionarea 
predării on-line 

    

Îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor prin 
participarea la cursuri de formare continuă, webinarii, 
seminarii, studiu individual etc. în scopul asigurării unei 
educații online de calitate în contextul pandemiei 

    

Finalizarea demersurilor pentru autorizarea spaţiilor auxiliare 
construite recent (centrală termică, spaţii pentru personalul 
administrativ şi magazie) 

    

Instalarea unei centrale de alarmare pentru supravegherea 
funcționării centralei termice. 

    

Renovarea/reamenajarea bibliotecii şi a sălii de lectură     

Renovarea sălilor de clasă (turnare șape, schimbare parchet, 
înlocuire lambriu cu vopsea ecologică etc.) 

    

Reabilitarea terenurilor de sport (fotbal, baschet) prin 
înlocuirea covorului sintetic, refacere gradene etc. 

    

Optimizarea şi extinderea reţelei informatice a instituţiei şi a 
sistemului de supraveghere în curtea şi toate spaţiile şcolii 

    

Inspectarea periodică a stării spaţiilor şcolare, elaborarea şi 
aplicarea planurilor de acţiune imediată pentru remedierea 
defecţiunilor înregistrate 

    

T.3. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii 
care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze valoarea la toate nivelurile de activitate 

Activităţi propuse 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Proiectarea activităţii de asistenţe şi stabilirea aspectelor ce 
vor fi urmărite de echipa managerială şi şefii de catedră în 
cadrul asistenţelor vizând calitatea actului didactic 

    

Asistarea şi îndrumarea profesorilor debutanţi pentru 
folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ, utilizarea 
metodelor interactive de predare şi învăţare, diversificarea 
formelor de evaluare, valorificarea potenţialului educativ al 
lecţiilor 

    

Urmărirea nivelului de atingere a standardelor de calitate 
educaţionale de către  elevi la fiecare disciplină de 
învăţământ şi a formelor de evaluare utilizate 

    

Derularea programului de monitorizare, prevenire şi 
reducere a absenteismului şi abandonului şcolar 

    

Prelucrarea cu tot personalul şcolii a criteriilor specifice de 
evaluare şi a metodologiei de acordare a calificativului anual 

    

Realizarea bazei de date privind evidenţa personalului 
didactic referitor la vechime, grad didactic, participarea la 
stagii de perfecţionare  
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Urmărirea asigurării calităţii educaţiei, a modului în care se 
realizează atribuţiile la nivelul colectivelor metodice şi a 
fiecărui cadru didactic: ritmul de predare a conţinuturilor de 
învăţare, analiza nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri 
concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare, 
controlul notării ritmice, desfăşurarea lucrărilor semestriale 

    

Reactualizarea fişei postului pentru cadrele didactice, 
personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic 

    

Asigurarea deschiderii şi transparenţei în actul decizional, 
prin participare în luarea deciziilor 

    

Elaborarea unui program unitar al activităţilor educative şi 
extracurriculare care va fi analizat în cadrul Consiliului 
Profesoral, Consiliului Reprezentativ al Elevilor şi Părinţilor. 
Integrarea activităților planificate în cadrul proiectelor 
europene 

    

T.4. Crearea unui parteneriat educativ eficient prin atragerea părinţilor, consultarea elevilor şi 
colaborarea cu factori educativi locali şi regionali precum şi prin fructificarea experienţei europene 

Activităţi propuse 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Încheierea parteneriatului educaţional director –părinte - 
elev  

    

Implicarea reprezentanţilor comunităţii locale membri în CA 
în obţinerea surselor de finanţare pentru proiectele şcolii 

    

Organizarea/reorganizarea comitetelor de părinţi, 
planificarea şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii în vederea 
derulării unor parteneriate reale şcoală-părinţi 

    

Implicarea elevilor pentru întărirea ordinii şi disciplinei, la 
diversificarea activităţilor extraşcolare cu efecte pozitive în 
educaţia şi formarea tineretului şcolar  

    

Planificarea activităţilor extraşcolare pe care diriginţii 
urmăresc să le realizeze semestrial şi un program al 
activităţilor pe care le vor realiza împreunã cu profesorul 
psiholog şi prin colaborare cu familiile elevilor problemă, cu 
alte organisme specializate 

    

Consilierea părinţilor privind documentele necesare acordării 
burselor şcolare, Bani de liceu, Euro 200 etc. 

    

Încheierea protocoalelor de colaborare cu instituţiile statului, 
administraţia locală, ONG-uri, unităţi de învăţământ, asociaţii  
profesionale, instituţii culturale etc.  

    

Colaborarea cu instituţii abilitate în integrarea tinerilor pe 
piaţa muncii, cu agenţi economici beneficiari ai forţei de 
muncă, cu firme de consultanţă şi de exerciţiu pentru tineret 

    

Eficientizarea activităţii de consiliere şi orientare profesională 
a elevilor din clasele terminale care să implice profesorii, 
elevii, părinţii, societatea civilă 

    

Elaborarea proiectelor educaţionale şi completarea 
formularelor de aplicaţie pentru CAEN  

    

Structurarea, elaborarea şi derularea programului „ȘCOALA 
ALTFEL” la nivel de clasă/şcoală ţinând cont de interesele şi 
propunerile elevilor, părinților, comunității, de valorificarea 
rezultatelor şi produselor finale ale proiectelor europene, de 
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dezvoltarea competenţelor cheie europene, de promovarea 
conceptului de învățare permanentă 

Dezvoltarea competențelor cheie europene şi a 
competențelor transversale în rândul elevilor prin 
valorificarea cunoștințelor și competențelor dezvoltate de 
profesorii  beneficiari ai cursurilor de formare continuă în 
cadrul proiectelor de mobilități ERASMUS+ pentru educație 
şcolară, a rezultatelor obținute de profesorii participanți la 
activitățile transnaționale de învățare, predare și formare 

    

T.5. Promovarea unei educaţii menite să dezvolte la elevi respectul pentru valorile culturale naţionale 
şi europene, ale democraţiei şi statului de drept, încurajarea spiritului întreprinzător şi al concurenţei 
loiale 

Activităţi propuse 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Promovarea relațiilor democratice între membrii comunității 
școlare. 

    

Crearea unui mediu educativ care reflectă valorile drepturilor 
omului, a drepturilor copilului, valorile moral-religioase. 

    

Colaborarea cu O.N.G.-uri, asociaţii,  fundaţii, instituţii de 
cultură şi artă 

    

Realizarea unor proiecte in domeniul drepturilor omului/ 
copilului. 

    

Formarea/dezvoltarea competenței de investigare, de 
cercetare, având în centrul demersului iniţiativa şi 
creativitatea elevilor. 

    

Inițierea elevilor în tehnicile de redactare în limba română și 
în limbile străine de circulație internațională 

    

Implicarea elevilor în acțiuni de ecologizare/igienizare, 
participarea  la concursuri pe teme ecologice, sanitare, 
protecția consumatorului etc.  

    

Redactarea și răspândirea unor broșuri, pliante şi afişe 
şcolare care promovează dezvoltarea comportamentelor 
pragmatice, ecologice, responsabile față de societate, mediu, 
față de sine. 

    

Încurajarea cursurilor opționale care să se raporteze la 
dezvoltarea abilităților de viață vizate prin programul 
educațional Fii prezent în viața ta! 

    

Dezvoltarea personală a elevilor prin implicarea lor în 
implementarea proiectelor şi activităților extracurriculare 

    

Valorificarea ofertei educaționale a  organizațiilor non-
guvernamentale materializate în programe specifice 

    

Consolidarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în şcoală 
prin asigurarea sustenabilităţii activităţilor/proiectelor/ 
programelor comunitare, implementarea activităţilor din 
cadrul proiectelor/programelor europene aflate în derulare, 
utilizarea produselor realizate în cadrul proiectelor finalizate 
în orele de curs şi la activităţile extracurriculare, promovarea 
valorilor europene, dezvoltarea competenţelor-cheie 
europene etc. 

    

Asigurarea surselor  de finanţare necesare (buget local, buget 
M.Ed., fonduri structurale). 
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T.6. Promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii în comunitate prin diversificarea acţiunilor 
care majorează vizibilitatea liceului şi prin încurajarea şi motivarea elevilor să participe la concursuri 
şi competiţii şcolare 

Activităţi propuse 2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

Organizarea unor activități de pregătire a elevilor capabili de 
performanță, elaborarea programelor de pregătire pentru 
bacalaureat, concursuri şi olimpiade şcolare 

    

Coordonarea lucrărilor, referatelor și comunicărilor științifice, 
organizarea competițiilor sportive, pregătirea suplimentară 
pentru performanță/excelenţă 

    

Organizarea şi pregătirea echipei RoboLER pentru 
participarea la concursuri şi simpozioane de robotică 

    

Participarea elevilor la concursuri școlare, sesiuni de 
comunicări și referate din CAEN 

    

Participarea la competiţiile din cadrul Olimpiadei Naţionale a 
Sportului Şcolar şi la concursurile aplicative (Sanitarii 
Pricepuţi, Apărare Civilă, etc) 

    

Stimularea elevilor câştigători ai concursurilor şcolare/ 
olimpiade şi a cadrelor didactice implicate, prin fonduri 
provenite din sponsorizări, excursii, promovarea rezultatelor  

    

Valorificarea acreditării şcolii ca centru DELF prin pregătirea 
suplimentară a elevilor pentru obţinerea Diplomelor de 
certificare şi pentru examenul de bacalaureat  

    

Negocierea cu comunitatea locală pentru eficientizarea 
sprijinului comunitar acordat liceului 

    

Promovarea imaginii instituţiei prin: presa locală, revista 
liceului, site-ul şcolii, interviuri, articole în cotidiene locale și 
naționale, editarea de broşuri, ghiduri, îndrumătoare etc. 

    

Promovarea ofertei educaţionale la nivel judeţean prin 
întâlniri cu elevii din clasa a VIII-a şi părinţii acestora, prin 
mass-media, participarea la Târgul ofertelor educaţionale  

    

Propunerea în cadrul CDȘ a activităților care să contribuie la 
creșterea vizibilității liceului: teatru, dezbateri și oratorie, 
cultură, patrimoniu și identitate (națională și locală etc.) 

    

Organizarea, desfăşurarea şi mediatizarea evenimentului 
”Zilele Emil Racoviţă” cu participarea reprezentanților din 
comunitatea locală şi județeană, invitaţi speciali, foşti elevi 

    

Realizarea unei baze de date prin grupuri de discuţii pe reţele 
de socializare (yahoo, facebook etc.), pentru identificarea 
unor absolvenţi cu o carieră de succes ori mari personalităţi  

    

Monitorizarea absolvenţilor unităţii şcolare pe o perioadă de 
1 an după absolvire, urmărirea evoluţiei şi a performanţelor 
foştilor elevi, atât în instituţiile de învăţământ superior cât şi 
pe piaţa muncii 

    

Actualizarea periodică a site-ul liceului și promovarea 
proiectelor europene prin crearea unor secțiuni distincte  

    

Elaborarea şi implementarea strategiei de diseminare şi 
exploatare a rezultatelor şi produselor realizate în cadrul 
proiectelor europene 
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XV. PUNCTE CRITICE ŞI ACŢIUNI CORECTIVE ALE PROIECTULUI 
 
Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi 

modificate cu regularitate. 
Se va acorda o atenţie deosebită implicării în procesul de planificare strategică a tuturor 

categoriilor de personal, a tuturor categoriilor de beneficiari, printr-o comunicare reală, eficientă şi 
transparentă. 

Fiecare membru al comunităţii şcolare din liceu va fi informat ce responsabilităţi îi revin  şi va fi 
monitorizată asumarea şi îndeplinirea acestora. 

Schimbările intervenite în proiectarea strategiei de dezvoltare vor fi raportate Consiliului de 
Administraţie, care va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. 

 

Puncte critice în procesul de implementare a 
PDI 

 

Acţiuni corective ale proiectului 

Resursele temporale planificate nu sunt 
respectate 

Consiliul de Administraţie va urmări respectarea 
termenelor calendaristice propuse şi va lua 
măsurile necesare pentru respectarea lor sau 
pentru remedierea decalajelor obiective. 
 

Elementele care nu au fost implementate 
rămân ca sarcini neîndeplinite. 

Sarcinile care nu au fost duse la îndeplinire vor fi 
discutate iar după analiza cauzelor vor fi 
reprogramate şi vor fi stabilite responsabilităţi noi 
 

Neglijarea unor oportunităţi externe care nu au 
fost considerate importante pentru dezvoltarea 
instituţiei şi nu au fost exploatate. 

Se va analiza periodic modificarea mediul extern şi 
apariţia de noi oportunităţi, la intervale de timp 
stabilite de Consiliul de Administraţie. 
 

Dificultăţi în găsirea resurselor financiare 
necesare derulării programelor de dezvoltare 
propuse. 

Orientarea spre accesarea fondurilor europene 
nerambursabile sau altor surse de finanţare 
externe. 
 

Lipsa dorinţei de implicare a unor elevi şi părinţi 
în activităţile instituţiei de învăţământ. 

Discuţii în cadrul orelor de dirigenţie/consiliere şi 
în şedinţele/lectoratele cu părinţii despre 
importanţa apartenenţei la comunitate. 
 

Insuficienta implicare a cadrelor didactice în 
implementarea programelor de dezvoltare 
propuse 

Dezbateri în cadrul Consiliului Profesoral şi în 
şedinţele Consiliului pentru Currriculum. 

Dezinteresul unor cadre didactice pentru 
participarea la cursuri de formare / dezvoltare 
profesională. 

Discuţii în cadrul şedinţelor de catedră. 
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XVI. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PDI 
 
Orice proiect, oricât de bine întocmit, nu constituie, prin sine însuşi, o garanţie a succesului. 

Un management eficient presupune realizarea a două funcţii: de monitorizare (conducere 
operaţională) şi de evaluare. Monitorizarea reprezintă un proces continuu de supervizare a 
activităţilor pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de dezvoltare, iar evaluarea – un 
proces de apreciere a rezultatelor obţinute în urma implementării.  

Procedurile de monitorizare sunt strâns legate de evaluare, deoarece scopul monitorizării este 
furnizarea de informaţii relevante pentru evaluare. Monitorizarea constă în urmărirea procesului de 
învăţământ pe baza unor indicatori de performanţă stabiliţi prin proiect. În procesul de monitorizare 
interesează progresul, costurile, calitatea, performanţele. 

În monitorizarea activităţii instructiv-educative ne propunem utilizarea următorilor indicatori 
de performanţă: 
- rezultatele şcolare (ponderea claselor cu rezultate bune şi foarte bune); 
- rezultatele obţinute de elevi la concursurile şcolare (activitatea de performanţă); 
- procentul de promovare la examenul de bacalaureat; 
- disciplina (note la purtare sub 7; cazuri de încălcare a normelor de comportare civilizată semnalate 
de organele de menţinere a ordinii publice; abateri disciplinare în şcoală şi în afara ei);  
- absenteism (numărul de absenţe nemotivate realizate de elevii din clasele a IX-a şi a X-a; numărul 
avizelor de exmatriculare; numărul elevilor exmatriculaţi);  
- abandonul şcolar; 
- gradul de satisfacţie al părinţilor (sesizări şi reclamaţii; implicarea părinţilor în rezolvarea unor 
probleme ale şcolii; numărul cererilor de transfer al elevilor); 
- imaginea şcolii în comunitate (semnale în mass-media referitoare la activitatea din şcoală; poziţia 
comunităţii în raport cu şcoala exprimată în ocazii diverse - presă, şedinţe de lucru etc). 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : observaţiile, discuţiile cu elevii, asistenţa la ore, 
sondaje scrise şi orale, întâlniri în cadrul comisiilor de lucru din şcoală, Consiliu de administraţie, 
Consiliu Profesoral etc. 

Evaluarea implementării strategiei de dezvoltare are loc la sfîrşitul perioadei de 
implementare. Pe parcurs, se efectuează evaluări intermediare şi evaluări focusate. Evaluările 
intermediare vor fi stabilite pentru sfîrşitul fiecărui an de implementare. Evaluările focusate, care se 
vor referi doar la un obiectiv concret, un domeniu de activitate a instituţiei, vor fi desfășurate după 
derularea tuturor activităţilor preconizate.  

Implementarea va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de monitorizare 
şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare prin: 

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al CA; 
• activităţi de control intern; 
• corectare periodică şi actualizare. 
Evaluarea finală a implementării PDI se va face prin măsurarea gradului de realizare a 

descriptorilor stabiliţi.  
Evaluarea acestui proiect îşi propune ca instrumente de evaluare proceduri prin care să se 

poată stabili raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate și acțiuni corective în situaţii 
când performanţa e mai mică decât aşteptările. În toate evaluările care se referă la planificarea 
activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente: respectarea 
misiunii şi a viziunii; respectarea etapelor propuse prin proiect; analiza formulării obiectivelor pentru 
fiecare ţintă în parte; corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; stabilirea corectă a indicatorilor de 
performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.  

Echipa de elaborare a strategiei planifică diverse activităţi de colectare şi analiză a datelor. La 
nevoie, pentru asigurarea corectitudinii culegerii şi prelucrării datelor (în special, în cazul sondajelor), 
se apelează la ajutorul specialiştilor (profesori de sociologie, psihologie etc.).  
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Colectarea datelor şi analiza lor necesită timp, întrucît presupun implicarea unui număr mare 
de persoane, elaborarea şi folosirea mai multor instrumente, valorificarea informaţiei dobîndite. 
Persoanele implicate în activitatea de evaluare a proiectului sunt cadre didactice şi manageriale, 
personal auxiliar, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunității locale, agenţi economici etc. Comisia 
pentru evaluarea internă şi asigurarea calităţii (CEAC) va fi implicată în culegerea datelor şi elaborarea 
rapoartelor anuale.  

Instrumente de colectare şi prelucrare a informaţiei: chestionare pentru diferite categorii de 
beneficiari, discuţii focus-grup, interviuri de concretizare, Graficul T, analiza documentaţiei şcolare 
(inclusiv a rapoartelor anuale de evaluare realizate de CEAC).  

Evaluarea şi optimizarea resurselor (resurse umane, resurse materiale şi financiare, resurse 
educaţionale şi de curriculum, fluxuri de elevi, relaţii intersistemice şi comunitare) de care dispune 
unitatea şcolară va fi preocuparea de bază a echipei manageriale pentru perioada 2021 – 2025. 

Evaluarea obligă la compararea constatărilor făcute cu ocazia controlului cu rezultatele 
propuse pentru obiectivele planificate, ceea ce înseamnă evaluarea calităţii, evaluarea eficienţei, 
evaluarea progresului. Evaluarea unităţii şcolare se va face atât după criterii generale (indicatorii de 
evaluare instituţională) cât şi după criterii proprii de evaluare şi monitorizare (elaborate de Consiliul 
de Administraţie).  
 

Concluzie 
Proiectul instituţional al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” vizează dezvoltarea acestei instituţii 

pe o perioadă de patru ani: 2021 – 2025. 
Proiectul a fost realizat pe baza ideilor desprinse din proiectele catedrelor şi comisiilor de 

lucru, valorificând experienţa cadrelor didactice şi a echipei de conducere a liceului în proiectarea şi 
monitorizarea actului didactic. 

Analiza condiţiilor socio-economice, a nevoilor de educaţie s-a făcut pe baza programelor de 
dezvoltare elaborate la nivel local, a evoluţiilor previziunilor pe termen scurt şi mediu elaborate de 
instituţii cu atribuţii în domeniu: Primăria Vaslui, Consiliul Judeţean şi Prefectura Judeţului Vaslui, 
Direcţia de Statistică, A.J.O.F.M. Vaslui. 

Prin programele elaborate, Ministerul Educaţiei a stabilit direcţiile de reformă în învăţământ 
stabilind obiective şi etape ce trebuiesc realizate la fiecare unitate şcolară, în concordanţă cu 
realităţile din zona de activitate. Şcoala trebuie să devină un spaţiu de învăţare şi exercitare a 
democraţiei, de orientare a tânărului în vederea valorificării optime a posibilităţilor individuale în 
realizarea unei cariere de succes şi în exercitarea calităţii de cetăţean. 

Ţintele propuse sunt conconrdante cu realitatea obiectivă existentă la nivelul şcolii având ca 
finalitate formarea tinerilor ca viitori specialişti şi cetăţeni. 

Proiectul va fi dezbătut şi îmbunătăţit prin contribuţia catedrelor, comisiilor şi 
compartimentelor din şcoală constituind un document viu ce va direcţiona întreaga activitate a şcolii.  

Un accent deosebit se va pune pe programele pe termen scurt şi mediu, plecându-se de la 
condiţiile concrete din şcoală şi de la noutăţile posibile într-o anumită etapă de dezvoltare.  

Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de dezvoltare va constitui preocuparea principală a 
organismului de conducere şi decizie la nivelul liceului. 
 
 


