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PARTEA I:                      
 

Cuvânt înainte 
 

Planificarea strategică1 a ofertei de formare profesională prin 
învăţământ profesional şi tehnic (IPT) are caracter naţional şi este realizată în 
raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.  

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea 

contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către 
o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi incluzivă. 

Aspectelor mai sus menţionate le adăugăm provocările generate de 
fenomenul rapid al îmbătrânirii demografice, al fluxurilor migraţiei externe ceea ce 
ne conduce la concluzia că IPT va fi sistematic solicitat să răspundă unor nevoi, 
de cele mai multe ori imediate, ale angajatorilor din România.   

Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat 
dublului rol al educaţiei: economic şi social. Prin urmare IPT nu poate răspunde, 
în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure 
pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio - 
profesională. În aceste condiţii învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca 
o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat urmată de 
învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia. 
        Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere 
previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin 
elemente strategice pentru  o planificare performantă.  

Cele mai importante roluri ale PAS sunt: 

• sa analizeze în profunzime contextul judeţean şi al unităţii de învăţământ 

• sa se concentreze pe problemele specifice ale sistemului de învăţământ 
profesional si tehnic de la nivelul şcolii 

• sa stabilească priorităţile, ţintele si acţiunile la nivel şcolii pentru dezvoltarea 
învăţământului profesional si tehnic; 

• sa contribuie la realizarea ţintelor stabilite la nivel regional; 
sa ofere feed back pentru planificarea ofertei IPT la nivelul şcolii  

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        
1Termenul „planificare strategică” este utilizat cu semnificaţia de  „prognoză” pe termen mediu de 5 – 7 ani a ofertei 
IPT realizată în contextul modelului propus de CNDIPT. 
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Scopul 
 

 Scopul Planului de Acţiune al Şcolii este de a îmbunătăţi corelarea dintre 
oferta învăţământului profesional si tehnic si cererea sociala, în acord cu nevoile 
de dezvoltare judeţeana si a resurselor umane în perspectiva anului 2025. 

Planul de acţiune al şcolii face parte din sistemul de asigurare şi de 
management al calităţii şi descrie modul în care Liceul Tehnologic “Regele 
Mihai I”Curtea de Argeş urmează să-şi atingă obiectivele pe de o parte, iar pe 
de altă parte, reprezintă o modalitate de prezentare a rezultatelor şcolii din anul 
precedent. În acelaşi timp, acesta constituie şi un mijloc de comunicare între 
şcoală şi principalii săi parteneri, o platformă pentru colaborarea cu aceştia. 
Planul de acţiune al şcolii este o cale de a prezenta nivelul de performanţă al 
şcolii către potenţialii clienţi şi către alte părţi interesate. 

Scopul vizat de Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”este “să oferim tinerilor şi 
adulţilor din judeţul Argeş şanse egale de educaţie, posibilitatea schimbării 
mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii şi conştientizării 

importanţei calităţii, asigurându-le şanse de integrare socio – profesională”. 
Atunci şcoala va deveni: “O şcoală a viitorului”. 

 

Viziunea şcolii 
 

Viziunea școlii noastre este construită în concordanţă cu misiunea oricărui 
aşezământ de educație, care este menit să interacționeze cu mediul social, 
cultural şi economic, în vederea transformării școlii într-un veritabil centru de 
resurse educaționale și de servicii oferite comunității, inclusiv prin pregătirea 
tinerilor pentru a fi cetățeni ai unei Europe unite, educarea lor în spiritul cetățeniei 
democratice. 
,,Şcoala caută să satisfacă nevoia fiecărui tânăr de a se simţi competent, 
deschis spre schimbare” 

 
Misiunea şcolii 

 

Misiunea școlii este să asigure pentru tinerii din zona judeţului Argeş şi din alte 
judeţe ale Regiunii Sud Muntenia servicii de educaţie şi instruire profesională, 
stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al 
zonei, pentru economia viitorului şi pentru cetăţenie activă, urmărind integrarea 
într-o Europa unită. Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, 
promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în 
proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Răspunzând cerinţelor pieţei forţei de muncă, şcoala noastră oferă şanse egale 
fiecărui tânăr, pentru a deveni o personalitate puternică, independentă, capabilă 
să se integreze competent şi activ in comunitate. 

 Şcoala oferă cursuri pentru învăţământul de zi şi seral, invăţământul  
profesional şi invăţământul postliceal. 
În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ: 
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Retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii 
electronice, tehnologii didactice audiovizuale moderne, ateliere dotate la nivelul 
standardelor europene) 
Deschis, promovând egalitatea şanselor  
Recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite de economie 

prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre 
româneşti şi europene 
Cu standarde ridicate, orientat în elaborarea materialelor educaţionale, prin 
utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare 
Bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale 

În şcoala noastră: 
 Elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea 

standard din alte ţări europene 
 Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării 

lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale 
 Elevul cu aptitudini deosebite are şansa de afirmare. 
 Toţi elevii devin competitivi deoarece şcoala noastră va asigura: 
 Formarea competenţelor necesare integrării sociale şi învăţării permanente 

în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile 
 Formarea atitudinilor moral – civice necesare pentru a face faţă 

ameninţărilor la adresa omului şi societăţii ( violenţa, imoralitatea, drogurile) 
 Şanse egale la instruire 
Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea 
personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea 
socio-culturală şi profesională într-o lume dinamică, supusă unor transformări 
continue. Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, în măsură 
să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională. 

În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala va funcţiona într-
un proces al „transparenţei” şi al „transferabilităţii” competenţelor profesionale. 

Prin activitatea educaţională a şcolii noastre se urmăreşte formarea unui 
absolvent competent, autonom, responsabil, în masură să decidă asupra 
propriei cariere şi să devină cetaţean implicat activ în dezvoltarea durabilă a 
societăţii. 

 
Profilul actual al şcolii 

 
Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”este una din instituţiile de învăţământ cu o 

veche tradiţie în pregătirea specialiştilor necesari în silvicultură şi prelucrarea 
lemnului, domenii într-o continuă transformare şi modernizare din judeţul Argeş. 
 Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”Curtea de Argeş este situat în municipiul 
Curtea de Argeş, singura localitate cu nume de “curte”, la circa 36 km de 
municipiul Piteşti, 40 km de oraşul Câmpulung Muscel, 35 km de Râmnicu Vâlcea 
şi 90 km de Transfăgărăşan, într-o zonă în care masa lemnoasă din păduri este 
valorificată în mare parte în fabricile din oraş sau în zonele limitrofe. 
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 Oferta de pregătire, prin planul de şcolarizare al Liceului Tehnologic"Regele 
Mihai I" Curtea de Argeş este adaptată la schimbările structurale marcate în 
principal în industrie, în domeniul forestier, în paralel cu industria uşoară şi 
serviciile. 
 Calificările pentru care şcoala noastră oferă pregatire sunt în domeniile: 
Silvicultură, Fabricarea produselor din lemn, Protecţia mediulu, Servicii. 
 Planul de şcolarizare cuprinde toate nivelele de pregătire prin liceu, şcoală 
postliceală şi învăţământ liceal  seral. 
 În anul şcolar 2022–2023 au fost înscrişi la cursurile liceale de zi şi seral 301 
elevi în 13 clase, profesională 88 elevi în 4 clase şi postliceală 49 elevi în 2 clase. 
 Există parteneriate cu instituţii şi agenţi economici: 

  Universitatea "Transilvania" Braşov 
  Asociaţia de Dezvoltare Economico- Socială 

  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
  Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu 
  Universitatea Ecologică Bucureşti 
  S.C. Multimobila S.R.L. Bucureşti - Valea Danului 
  SC Confarg S.A. Curtea de Argeş 
  S.C. Foresta S.A. Curtea de Argeş 
  S.C. R.M.R. S.A. Curtea de Argeş 
  Ocolul Silvic Vidraru 
  Ocolul Silvic Muşăteşti 
  Ocolul Silvic Şuici 
  Ocolul Silvic Curtea de Argeş 
  Colegiul Silvic "Th. Pietraru" Brăneşti Ilfov 
  Colegiul Tehnic "Petru Muşat "Suceava 
  Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuşi " Piteşti 

 Colegiul Silvic  "Bucovina" Câmpulung  Modovenesc 
 
Unitatea şcolară a pregătit pentru aceştia specialişti în domeniul servicii, 

silviculturii, prelucrării lemnului, astfel că la sfârşitul cursurilor o mare parte a 
absolvenţilor de liceu şi şcoala postliceala au fost angajaţi. 
 Unitatea şcolară beneficiază, în anul şcolar 2022-2023, de resurse umane 
calificate după cum urmează: personal didactic 37, din care 25 cu gradul didactic 
I, 1 cu gradul didactic II, 5 cu definitivat, 4 debutanţi, 3 necalificați,7 personal 
didactic auxiliar și 13 personal nedidactic. 
 Şcoala noastră a beneficiat ca şcoală de aplicaţie în proiectul PHARE 
TVET RO  01.08.2001 şi 01.08.2003 – Coeziune Economică şi Socială finanţat de 
Uniunea Europeană, de modernizarea învăţământului profesional şi tehnic, 
precum şi de implementarea procesului de evaluare internă, ca şcoală pilot în 
Aplicarea instrumentelor privind managementul calităţii. În cadrul  proiectelor, pe 
lângă reabilitarea spaţiilor destinate procesului de predare şi de instruire practică, 
precum şi dotarea cu echipamente de bază şi specializate, am beneficiat de 
asistenţă tehnică, atât în formarea cadrelor didactice în ce privesc strategiile 
folosite la clasă cât şi pentru utilizarea noilor echipamente, precum şi în utilizarea 
platformei on-line privind evaluarea internă a şcolii.  
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De asemenea în şcoala noastră sunt cadre didactice implicate în mod direct 
la nivel naţional în proiectul PHARE TVET, fie ca formatori, monitori, experţi locali, 
fie ca autori de standarde, curriculum sau materiale auxiliare. Cadrele didactice 
care au beneficiat de formare, au format la rândul lor întreg personalul din şcoală, 
ceea ce a condus la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ. S-au proiectat 
trasee educaţionale alternative: liceu, şcoală profesională, şcoală postliceală, 
folosind la parametrii maximi resursele umane şi materiale de care dispune  
şcoala noastră.    
 Profesorii din şcoala noastră au participat la elaborarea Curriculum-ului 
pentru liceu, aria curriculara Tehnologii, Standarde de Pregătire pentru SAM şi 
sunt autori de manuale şi culegeri. 
 Baza materială a şcolii este formata din 6 corpuri de clădire cu 30 săli de 
clasă şi cabinete, 8 laboratoare, 3 ateliere şcoală, sală de sport, bibliotecă, Centru 
de Documentare şi Informare, sală festivă, centrală termică proprie. 
 În anul 2004, printr-un program al MEC, şcoala a fost dotată cu 26 
calculatoare de ultimă generaţie, prin care se permite abordarea de noi metode 
ale predării şi  învăţării (AEL) în cadrul orelor de curs, iar în anul 2008, în cadrul 
aceluiaşi program s-au mai primit 26 de calculatoare. Şcoala a obţinut finanţare 
prin Proiectul PHARE TVET prin care s-a asigurat reabilitarea şcolii şi dotarea cu 
echipamente. De asemenea in anii 2018-2021  în cadrul programului ROSE 
şcoala a fost dotată cu 4 table interactive, 102 laptop-uri şi 3 imprimante. 
 
 

Oferta educaţională 2022-2023 
 
Liceu Tehnologic clasa a IX-a zi 

Profil Tehnic: 
Tehnician în administrație - 1 clasă 
  
Liceu Tehnologic clasa a X-a zi 
Profil Tehnic:  
Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare- 1 clasă 
 
Liceu Tehnologic clasa a XI-a zi 
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului:  
Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere - 1 clasă  
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului- 1 clasă 
 
Liceu Tehnologic clasa a XII-a zi 
Profil Tehnic: 
Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare - 1 clasă 
 
Liceu Tehnologic învăţământ seral 
Clasa a IX-a, Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului - Tehnician în 
silvicultură şi exploatări forestiere - 1 clasă - 1 clasă 
Clasa a X-a, Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului – Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii mediului 1 clasă 
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Clasă a XI-a, Profil: Tehnic - Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare - 1 
clasă  
Clasă a XI-a,Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului – Tehnician în 
silvicultură şi exploatări forestiere – 1 clasă 
Clasă a XII-a, Profil: Tehnic - Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare - 1 
clasă  
Clasă a XII-a,Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului – Tehnician în 
silvicultură şi exploatări forestiere – 1 clasă 
Clasa a XIII-a – Profil: Tehnic, Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare- 
1 clasă  
Clasă a XIII-a,Profil: Resurse Naturale şi Protecţia Mediului – Tehnician în 
silvicultură şi exploatări forestiere – 1 clasă 
 
Şcoala profesională anul I 
Fabricarea produselor din lemn –1/2 clasă –Tâmplar universal 
Fabricarea produselor din lemn –1/2 clasă – Sculptor intarsier 
Industrie textilă și pielărie – 1/2 clasă – Confecționer produse textile 
Comerț - 1/2 clasă – Comerciant vânzător 
 
Şcoala profesională anul II 
Silvicultură – 1 clasă –Pădurar 
 
Şcoala profesională anul III  
Fabricarea produselor din lemn – 1/2 clasă –Tâmplar universal 
Comerţ – 1/2 clasă - Comerciant - vânzător 
 
Şcoala postliceală anul I 

Silvicultură, Tehnician silvic - 1 clasă 

 
Şcoala postliceală anul II 

Fabricarea produselor din lemn, Tehn. prod. finite - 1 clasă 

 
Modalităţile de promovare a ofertei educaţionale 

 
            Oferta şcolii noastre avizată de către I.S.J. este făcută publică, în multiple 
forme - broşuri, revista şcolii, pliante, afişe, site web, mass-media, parteneriate 
educaţionale, avizier, "Târgul ofertelor educaţionale", simpozioane,"Ziua liceului", 
particularizată pentru fiecare şcoalăcu clasele a VIII-a, ateliere de lucru, pe o arie 
geografică extinsă, în scopul asigurării unui efectiv de elevi corespunzător 
finalităţilor şi obiectivelor propuse.  

De asemenea, s-au încheiat parteneriate, protocoale cu şcolile gimnaziale 
pentru organizarea vizitelor reciproce, în scopul familiarizării cu specializările 
oferite, comunicării numărului de locuri, a activităţilor desfăşurate cu elevii,a 
rezultatelor obţinute.  
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Analiza rezultatelor anterioare 

 
În anul şcolar trecut procentul de promovabilitate a fost următorul: 

- examen de bacalaureat – 48 %. 
- examen certificare competenţe profesionale nivel 4 - 98 %. 
- examen nivel 3 (profesional) – pădurar – 100 %, tâmplar – 100 % 
- examen nivel 5 (postliceal) – tehn. în silvicultură – 86 % 
 

Cadrele didactice de specialitate din catedra de Prelucrarea lemnului au 
elaborat variante de subiecte pentru examenul de definitivat şi de 
titularizare(pentru ingineri şi maiştri). 

S-a derulat parteneriatul internaţional "Echange technique et professionnel avec la 
Roumanie" cu Lycèe professionnel du Chablais - Franţa. 
 S-a derulat Proiectul european "Pro Bac LTF" în scopul ridicării procentului 
de promovabilitate al elevilor la examenul de bacalaureat.S-a întocmit de către 
profesori Curriculum în dezvoltare locală pentru disciplinele de specialitate în 
colaborare cu partenerii sociali, s-au publicat lucrări de specialitate, articole în 
diferite ziare şi reviste care au popularizat activităţile elevilor şi ale cadrelor 
didactice. 

Alte realizări: 
 Instalarea unei staţii de amplificare sunet sala festivă; 
 Achiziţionarea de materiale pentru laboratoarele şcolare. 
 Dotarea laboratorului de informatică cu 30 laptop-uri 
 Achiziționarea a două softuri educaționale; 
Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la Olimpiadele şi concursurile 

şcolare, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Clasa Premiul Olimpiada/concursul 

1 Olteanu Dănuţ XI III 
Olimpiada Tehnică Interdisciplinară, 
Prelucrarea lemnului, etapa 
judeţeană 

2 Gherghinoiu Cosmin XI II 
Concursprofesional "Cel mai bun 
tâmplar" Rucăr, etapa judeţeană 

3 Olteanu Dănuţ XI Menţiune 
Concurs profesional "Cel mai bun 
tâmplar" Rucăr, etapa judeţeană 

4 Gealapu Cătălin X I 
Concurs profesional "Cel mai bun 
tâmplar" Rucăr, etapa judeţeană 

5 Petrache Laurenţiu X II 
Concursprofesional "Cel mai bun 
tâmplar" Rucăr, etapa judeţeană 

6 Ionescu George X III 
Concurs profesional "Cel mai bun 
tâmplar" Rucăr, etapa judeţeană 
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7 Bănică Ştefan XI Menţiune  
Olimpiada Aria Curriculară 
Tehnologii, Protecţia mediului, 
etapa judeţeană 

8 David Andrei  Menţiune 
Concurs Naţional "Adolf Haimovici", 
etapa judeţeană 

8 Marin Adnana  Menţiune 
Concurs Naţional "Adolf Haimovici", 
etapa judeţeană 

10 Petrescu Andrei  Menţiune 
Concurs Naţional "Adolf Haimovici", 
etapa judeţeană 

11 Toma Ana Maria  Menţiune 
Concurs Naţional "Adolf Haimovici", 
etapa judeţeană 

12 Uţă Maria   I 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa municipală, Tenis 
de masă 

13 Ilie Răzvan  I 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa municipală, Tenis 
de masă 

14 Zinca Nicolae  III 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa municipală, Tenis 
de masă 

15 Echipa fete  II 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa municipală, Fotbal  

16 Echipa fete  I 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa municipală, Volei  

17 Echipa băieţi  I 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa municipală, Volei 

18 Echipă fete  III 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa judeţeană, Volei 

19 Echipă băieţi  III 
Olimpiada Naţională a Sporturilor 
Şcolare, etapa judeţeană, Volei 

20 Echipă fete  I 
Concurs Judeţean "Intră în joc, 
câştigă-ţi sănătatea", etapa 
municipală, Volei 

21 Echipă băieţi  I 
Concurs Judeţean "Intră în joc, 
câştigă-ţi sănătatea", etapa 
municipală, Volei 

21 Echipă fete  II 
Concurs Judeţean "Intră în joc, 
câştigă-ţi sănătatea", etapa 
judeţeană, Volei 

23 Echipă băieţi  II 
Concurs Judeţean "Intră în joc, 
câştigă-ţi sănătatea", etapa 
judeţeană, Volei 



 

Liceul Tehnologic ”Regele Mihai I”  Planul de Acţiune al Şcolii 2020– 2025 
 

Pag. 12 

 

 
Elevii liceului au obţinut rezultate remarcabile la următoarele concursuri 

extraşcolare judeţene: "În lumea lui Creangă", "Şcoala – pilon al educaţiei", 
"Lemnul în istoria civilizaţiei umane", "Mediul depinde de noi", "Sport şi voie 
bună".  
 
 
 

 

Oferirea unei perspective noi asupra experienţei de muncă, 
bazată pe competenţe 

Ne propunem: 
 identificarea prin chestionare  a potenţialilor agenţi economici cu care şcoala 

poate colabora în viitor 
 instruirea complexă a elevilor 
 încurajarea elevilor privind asumarea responsabilităţii propriului proces de 

învăţare 

 includerea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale prin utilizarea de 
materiale de învăţare specific 

Şcoala noastră a continuat procesul de autoevaluare. Dispunem de un 
regulament al CEAC, o strategie privind asigurarea calității, precum și de un 
manual al calităţii care respectă reglementările interne şi externe. De asemenea, 
am realizat proceduri funcţionale şi operaţionale, planuri strategice şi instrumente 
specifice evaluării interne. În cadrul autoevaluării am procedat la monitorizarea 
internă şi întocmirea documentelor specifice acestui proces, parcurgând toate 
etapele de realizare a raportului de evaluare internă, inclusiv încărcarea pe 

platforma ARACIP. Pentru calificări noi, vom pregăti documentația necesară în 

vederea autorizării. Toate calificările cuprinse în oferta educațională sunt 
acreditate prin ordine de ministru. 
        Şcoala noastră a încheiat parteneriate şi cu alţi agenţi economici decât cu cei 
tradiţionali, dată fiind gama diversă de calificări oferite prin şcoală. În cadrul 
parteneriatelor încheiate, părţile implicate s-au angajat să întreprindă diverse 
acţiuni şi să atingă anumite scopuri în beneficiul elevilor. Activităţile de parteneriat 
contribuie la satisfacerea nevoilor de calificări de pe piaţa muncii la nivel local, 
precum şi la îmbunătăţirea curriculum-ului, a experienţei muncii şi sprijinului şi 
îndrumării în carieră.  
 

Priorităţi şi obiective regionale şi locale 
 

Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”Curtea de Argeş este situat în municipiul 
Curtea de Argeş, într-o zonă în care masa lemnoasă din păduri este valorificată în 
mare parte în fabricile din oraş sau în atelierele particulare din zonele limitrofe. 
Instituţia noastră oferă instruire în domeniul prelucrării lemnului. 
        Judeţul în care este situată şcoala noastră  este recunoscut prin producţia de 
produse rezultate prin prelucrarea lemnului. Activităţile industriale de prelucrarea 
lemnului şi fabricarea mobilierului valorifică foarte bine potenţialul material şi 
uman din zonă. 
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Proiectul Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia 

socială de piață a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din 
criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, 
productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul 

European în  martie 2020 şi definitivat la Consiliul European în iunie 2020. 
La nivel naţional: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre 

prin intermediul Programelor Naționale de Reformă (PNR).  
Ţintele proiectului Strategia EUROPA 2020: 

- Creşterea ratei de ocupare a populației 20-64 ani, de la 69% în prezent, la 
peste 75% 
- Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 
- Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;  
- Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar  

-“20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea 
cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, 

creşterea cu 20% a eficienței energetice, comparativ cu 1990 

- Reducerea cu 25% a populației aflate sub pragul de sărăcie 

Linii de acțiune principale ale proiectuluiStrategia EUROPA 2020: 

 Dezvoltarea de sisteme educaționale şi de formare moderne care să 
asigure competenţe-cheie şi excelenţă 
 Investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educație şi formare; 

asigurarea celui mai bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor 
de finanţare 

 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații 
de bază pentru planificarea carierei (informații ref. la parcursurile educaționale și 
de formare, oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii 
sectoarelor și profesiilor cu potențial de angajare.  

 Promovarea învățării și predării de calitate 

 Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată 

pe cunoaștere, de ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, 
competențele antreprenoriale,TIC, învățarea online, competențele în domeniul 
matematicii (inclusiv competențele numerice) și științelor;  

 Comisia a prezentat în 2020 o Comunicare privind competențele în 
sprijinul învățării de a lungul vieții, care va include propuneri de elaborare a unui 

limbaj comun între sistemul educațional și sectorul profesional (Taxonomia 
europeană pentru aptitudini, competențe și profesii - ESCO). 

 Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, 
cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2025 vor fi pt. calificări de nivel mediu 
rezultate din programe de educație și formare profesională. 

 Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial 

pentru pentru facilitarea intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de 
tip ucenicie și stagii de practică de calitate. 
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 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea 
obstacolelor juridice și administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui 

acces mai bun și a unei participări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin 
încurajarea întreprinderilor să ofere locuri pentru stagii și să devină bune 
întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau premii), precum și 
prin acorduri între parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate socială 
a întreprinderilor (RSI). 

 Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre EFP și învățământul 

superior, inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin 
menținerea unor parteneriate strânse cu sectorul profesional. 

 Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; 

recunoașterea și validarea acestor tipuri de învățare 
 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată 

pe cunoaștere:  
 Mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii 

superioare sau echivalent; 

 Îmbunătățiea calității, atractivității și capacității de adaptare  a 

învățământului superior; 
 Ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de 

inserție profesională 
 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității 

profesionale pentru tineri 
 Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până 

în 2025 toți tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în 
străinătate o parte din timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare 
la locul de muncă; 

 Promovarea mobilității profesionale a tinerilor 
 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a 

tinerilor: 

 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei 
cariere. 

 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de 
formare pe baza unor date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea 
politicilor și pentru învățarea reciprocă în acest domeniu.  

 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toți tinerii sunt 

încadrați în muncă, își continuă studiile sau fac parte dintre un program de 
activare în termen de patru luni de la absolvirea școlii, ca parte a unei „garanții 
pentru tineret”. 
 Sprijinirea tinerilor cu risc 

 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente 
Instituţia noastră va fi cunoscută prin:  

 calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale;  
 absolventul şcolii, profesionist;  
 calitate a educaţiei şi a procesului de predare - învăţare focalizat pe elev 

(elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire);  
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 motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al 
elevilor;  

 participare prin educaţie şi instruire la propria educaţie;  
 experienţă educaţională deosebită oferită pentru mediul local şi naţional;  
 climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor;  
 contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a 

municipiului Curtea de Argeş;  
 responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor;  
 cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene;  
 managementul performant;  
 responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional;  
 -creşterea cuantumului resurselor financiare atrase;  
 promovarea şi susţinerea activităţii extraşcolare;  
 cultivarea unui comportament tolerant, democratic;  
 stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi 

de a lucra în echipă;  
 promovarea modelelor de gândire creatoare şi strategice.  
 În urma analizei de nevoi a mediului extern, în PLAI şi PRAI au fost 

identificate următoarele priorităţi: 

 
 

OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI LOCAL 
 
OBIECTIVE NAŢIONALE 

 
 Obiectivele prioritare ce se au în vedere pentru consolidarea realizării 

reformei în învăţământul preuniversitar sunt: 

 Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la 
programele de dezvoltare economico – socială a comunităţii; 

 Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a realizării “societăţii 
cunoaşterii”  în România; 

 Asigurarea calităţii pregătirii  resurselor umane prin învăţământul 
preuniversitar şi învăţare permanentă (adaptarea planificării educaţionale, a 
capacităţii de şcolarizare şi a conţinuturilor învăţării la nevoile de dezvoltare 
economică si socială la nivel naţional); 

 Dezvoltarea intelectuală şi profesională a elevilor din perspectiva învăţării 
permanente. 

 

Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului: 
 
1. Realizarea echității în educație; 

2. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii; formarea competențelor 
cheie; 

3. Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală 
şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării 
coeziunii economice şi sociale; 
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4. Deschiderea sistemului educațional şi de formare profesională către societate, 
către mediul social, economic şi cultural; 

5. Asigurarea complementarității educației formale, nonformale şi informale; 
învățarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaționale; 

6. Creşterea calității proceselor de predare-învățare, precum şi a serviciilor 

educaționale. 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2020-2030 
Provocări cruciale 
1.1 Schimbările climatice şi energia curată 
1.2 Transport durabil 
1.3 Producție şi consum durabile 
1.4 Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 
1.5 Sănătatea publică 
1.6 Incluziunea socială, demografia şi migrația 
1.7 Sărăcia globala şi sfidările dezvoltării durabile 
Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2030 
Obiectiv național:Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivității prin 

corelarea educației şi învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii şi asigurarea 

oportunității sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, 
flexibilă şi incluzivă a 1,65 milioane persoane. 

Direcții strategice de acțiune 
 Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 

2020-2030 şi integrată în obiective specifice ale POSDRU 
 Înternalizarea în sistemul de educație şi formare profesională a 

principiilor şi obiectivelor dezvoltării durabile ca element integrator al 

ansamblului de cunoştințe, aptitudini şi deprinderi necesare existenței şi 
performantei personale în lumea modernă 

 Educația pentru dezvoltare durabila, în toate programele de 
pregătire, de la ştiințele naturii la practicile responsabile ale civismului si de la 

sustenabilitatea producției si consumului in raport cu resursele la însuşirea 

principiilor diversității culturale, ale bunei guvernări si statului de drept. 
 Conținuturi tematice transversal integrate în sisteme educaționale 

formale, non- formale. 
Educația şi formarea profesională - Orizont 2030 
Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul 

educației şi formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural şi pentru 

grupurile dezavantajate unde țintele sunt cele ale UE pentru 2030 
Direcții strategice de acțiune: 

 Restructurarea ciclurilor de învățământ şi redefinirea programelor 
de pregătire în funcție de nivelurile de referință agreate pentru Cadrul Național al 
Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparența sistemului care sprijină 

învățarea pe tot parcursul vieții precum şi mobilitatea ocupațională. 

 Dezvoltarea capacității şi inovației instituționale, având la bază 

managementul cunoaşterii; crearea rețelelor de cooperare care să includă 

parteneriatele public-privat în condițiile descentralizării sistemului de învățământ 
şi al autonomiei universitare;  



 

Liceul Tehnologic ”Regele Mihai I”  Planul de Acţiune al Şcolii 2020– 2025 
 

Pag. 17 

 

 Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanței 

prin formarea resurselor umane pentru leadeship eficient, pentru promovarea 
atitudinilor participative, proactive şi anticipative şi prin dezvoltarea competențelor 
specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale si personale.  

 formale şi informale pe 3dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi 
economică 

 Extinderea în continuare a cooperării internaționale. 

 Realizarea echităţii în educaţie; 

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

 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a 
asigurării coeziunii economice şi sociale; 

 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către 
societate, către mediul social, economic şi cultural; 

 Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 
învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

 Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor 
educaţionale. 

 
Direcţiile strategice, aprobate:  

  
I.  Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie  
II.  Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 
învăţământ cu sistemul  european de educaţie şi formare profesională  
III  Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolar 
IV. Stimularea educaţiei permanente  
V.  Reforma educaţiei timpurii  
VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor  
VII Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării 

Pentru implementarea priorităţilor se prevede prin strategie un set de 
programe şi proiecte.  

 
Proiectul de  Modernizare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

urmăreşte: 
 Restructurarea subsistemului de Î.P.T. având în vedere noile finalităţi ale 

formării profesionale iniţiale; 

 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, 
integrată economică şi socială dar şi la nevoile de dezvoltare personală şi 
profesională a elevilor; 

 Proiectarea şi elaborarea de tehnologii de examinare, evaluare şi 
certificarea competenţelor profesionale dobândite; 

 În vederea creşterii şanselor de integrare socio – profesională, a 
dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă se are în vedere intărirea 
mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de învăţământ; 
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 Din punct de vedere al parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial 
să se dezvolte şi să se consolideze cultura organizaţională a unităţilor de 
învăţământ. 

 
 

Contextul european  
 
Proiectul Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia 

socială de piață a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din 
criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, 
productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul 
European din martie 2020 şi definitivat la Consiliul European din iunie 2020. 

La nivel național: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre 

prin intermediul Programelor Naționale de Reformă (PNR).  
Proiectul  PNR al României a fost adoptat în şedința de guvern din data de 

noiembrie 2020 şi transmis la Comisia Europeană. Ţintele proiectului Strategia 
EUROPA 2020: 

- Creşterea ratei de ocupare a populației 20-64 ani, de la 69% în prezent, la 
peste 75% 
- Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 
- Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;  

- Cel puțin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenți de învățământ terțiar  

-“20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea 
cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, 

creşterea cu 20% a eficienței energetice, comparativ cu 1990 

- Reducerea cu 25% a populației aflate sub pragul de sărăcie 

Linii de acțiune principale ale proiectuluiStrategia EUROPA 2020: 
 Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigure 

competențe-cheie și excelență 

 Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; 
asigurarea celui mai bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor 
de finanțare 

 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu 
 Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații 

de bază pentru planificarea carierei (informații ref. la parcursurile educaționale și 
de formare, oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii 
sectoarelor și profesiilor cu potențial de angajare.  

 Promovarea învățării și predării de calitate 
 Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată 

pe cunoaștere, de ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, 

competențele antreprenoriale,TIC, învățarea online, competențele în domeniul 
matematicii (inclusiv competențele numerice) și științelor;  

 Comisia va prezenta în 2022 o Comunicare privind competențele în 
sprijinul învățării de a lungul vieții, care va include propuneri de elaborare a unui 
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limbaj comun între sistemul educațional și sectorul profesional (Taxonomia 

europeană pentru aptitudini, competențe și profesii - ESCO). 
 Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, 

cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2025 vor fi pt. calificări de nivel mediu 
rezultate din programe de educație și formare profesională. 

 Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial 

pentru pentru facilitarea intrării pe piața muncii și orientarea carierei: programe de 

tip ucenicie și stagii de practică de calitate. 
 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea 

obstacolelor juridice și administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui 
acces mai bun și a unei participări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin 

încurajarea întreprinderilor să ofere locuri pentru stagii și să devină bune 
întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete de calitate sau premii), precum și 
prin acorduri între parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate socială 
a întreprinderilor (RSI). 

 Facilitarea parcursurilor și permeabilității dintre EFP și învățământul 

superior, inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare și prin 

menținerea unor parteneriate strânse cu sectorul profesional. 
 Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; 

recunoașterea și validarea acestor tipuri de învățare 
 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată 

pe cunoaștere:  

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

 Îmbunătățiea calității, atractivității și capacității de adaptare  a 

învățământului superior; 

 Ameliorare cantitativă și calitativă a mobilității și a capacității de 
inserție profesională 

 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității 
profesionale pentru tineri 
 Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până 

în 2025 toți tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a și petrece în 
străinătate o parte din timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare 
la locul de muncă; 

 Promovarea mobilității profesionale a tinerilor 

 Măsuri de reducere a șomajului și de sprijinire a încadrării în muncă a 
tinerilor: 
 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă și începerea unei 

cariere. 
 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu 

sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de 
formare pe baza unor date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea 

politicilor și pentru învățarea reciprocă în acest domeniu.  
 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toți tinerii sunt 

încadrați în muncă, își continuă studiile sau fac parte dintre un program de 
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activare în termen de patru luni de la absolvirea școlii, ca parte a unei „garanții 
pentru tineret”. 
 Sprijinirea tinerilor cu risc 
 Susținerea tinerilor antreprenori și a activităților independente 
 
 

Priorităţi  europene ale formării profesionale 
 
1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării 
profesionale 
Scop: Îmbunătățirea transparenței calificărilor şi promovarea mobilităților 
Premise:  

- Calificări descrise pe baza rezultatelor învățării; 
- Mecanisme operaționale de asigurare a calității;  
- Implementarea mecanismelor se realizează coerent 
Măsuri: 

1. Realizarea instrumentelor necesare implementării mecanismelor care 
privesc EQF şi EQVET; 

2. Îmbunătățirea coerenței diferitelor instrumente(prin experimentare ; 
2. Îmbunătățirea calității şi atractivității educației şi formării profesionale 
Scop: Creşterea atractivității, accesabilității şi a calității vor permite VET să aibă 

un rol important în politicile educaționale şi strategiile privind învățarea pe 
parcursul întregii vieți în vederea realizării următoarelor 2 obiective: 

1. Promovarea simultană a echității performanței afacerilor, competitivității şi 
inovării (dublul rol al educației social şi economic); 

2. Facilitarea posibilității ca cetățenii să poată dobândi acele competențe 

necesare schimbării unui loc de muncă, exercitării cetățeniei active şi a 
dezvoltării personale  

Măsuri: 
1. Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 
1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în 
particular cei care părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut; 
1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi 
participarea la VET; 
1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinților, adulților; 
1.4. Îmbunătățirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieți. Preşedinția 
Franceză va promova o hotărâre cu privire la Consilierea pe parcursul  întregii 

vieți 
2. Măsuri la nivelul sistemului VET 
2.1. Promovarea inovării şi creativității în VET  
2.2. Îmbunătățirea permeabilității sistemului VET şi a continuității învățării din VET 

în învățământul superior  
2.3. Promovarea participării active în ENQAVET  
2.4. Dezvoltarea pofilului profesional al actorilor implicați în VET (profesori, 
formatori, consilieri)  
2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor  
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3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieței muncii 

Scop: Adaptarea politicilor VET la cerințele pieței muncii ŞI IMPLICAREA 
partenerilor sociali pentru securizarea dezvoltării carierei şi creşterea 
competitivității 
Măsuri: 

1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra 

locurilor de muncă şi a competențelor  
2. Corelarea VET cu piața muncii  
3. Creşterea mobilității persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe 

învățare la locul de muncă având în vedere, în particular, formarea 
profesională inițială 

3. Creşterea contribuției învățământului superior la învățarea pe tot parcursul 

vieții şi integrare profesională  
4. Eficientizarea guvernanței procesului Copenhaga şi cooperării în VET 
Scop: 

Consolidarea eficienței Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenței 

politicilor specifice în VET, învățământul secundar teoretic şi învățământul 
superior  

Măsuri: 

- Îmbunătățirea cooperării europene în VET  
- Asigurarea implementării şi monitorizării  Procesului Copenhaga  

Creşterea vizibilității Procesului Copenhaga  
- Consolidarea schimburilor de experiență şi a cooperării cu țările terțe şi 

organizațiile internaționale. 

 
Contextul national 

 
 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2020-2030 
Provocări cruciale 
1.1 Schimbările climatice şi energia curată 
1.2 Transport durabil 
1.3 Producție şi consum durabile 
1.4 Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 
1.5 Sănătatea publică 
1.6 Incluziunea socială, demografia şi migrația 

1.7 Sărăcia globala şi sfidările dezvoltării durabile 
Educația şi formarea profesională - Orizont 2020 
Obiectiv național: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivității 
prin corelarea educației şi învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii şi 
asigurarea oportunității sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii 

modernă, flexibilă şi incluzivă a 1,65 milioane persoane. 
Direcții strategice de acțiune 

 Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 
20020-2030 şi integrată în obiective specifice ale POSDRU 
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 Înternalizarea în sistemul de educație şi formare profesională a 
principiilor şi obiectivelor dezvoltării durabile ca element integrator al 

ansamblului de cunoştințe, aptitudini şi deprinderi necesare existenței şi 
performantei personale în lumea modernă 

 Educația pentru dezvoltare durabila, în toate programele de 
pregătire, de la ştiințele naturii la practicile responsabile ale civismului si de la 

sustenabilitatea producției si consumului in raport cu resursele la însuşirea 
principiilor diversității culturale, ale bunei guvernări si statului de drept. 

 Conținuturi tematice transversal integrate în sisteme educaționale 
formale, non- 

Educația şi formarea profesională - Orizont 2020 
Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul 

educației şi formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural şi pentru 
grupurile dezavantajate unde țintele sunt cele ale UE pentru 2020 

Direcţii strategice de acțiune: 
 Restructurarea ciclurilor de învățământ şi redefinirea programelor 

de pregătire în funcție de nivelurile de referință agreate pentru Cadrul Național al 

Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparența sistemului care sprijină 
învățarea pe tot parcursul vieții precum şi mobilitatea ocupațională. 

 Dezvoltarea capacității şi inovației instituționale, având la bază 

managementul cunoaşterii; crearea rețelelor de cooperare care să includă 

parteneriatele public-privat în condițiile descentralizării sistemului de învățământ 
şi al autonomiei universitare;  

 Profesionalizarea managementului educațional şi a guvernanței 
prin formarea resurselor umane pentru leadeship eficient, pentru promovarea 
atitudinilor participative, proactive şi anticipative şi prin dezvoltarea competențelor 

specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale si personale.  
 formale şi informale pe 3dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi 

economică 
 Deschiderea sistemului formal de educație prin recunoaşterea 

achizițiilor de învățare dobândite în contexte non-formale sau informale. 

Până în 2025 - acces real la centre de validare a competențelor dobândite în 
asemenea contexte 

 Diversificarea ofertei educaționale non-formale şi informale. 

Cuprinderea în sisteme de invățare permanentă: minimum 15% din grupa de 
vârstă 25-64 ani. 

 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învățare pe tot parcursul 
vieții şi capacitate de a se adapta competitivpe piața muncii din UE. 

 Dezvoltarea unor programe de studiu diferențiate conform 

specificului regiunilor şi nevoilor elevilor/studenților 
 Extinderea învățământului şi formării profesionale de calitate în 

mediul rural, cultivarea egalității de şanse şi atragerea în sistemul educațional 

a tinerilor din grupurile defavorizate. 
 Extinderea cooperării internaționale prin programe şi proiecte 

europene, bilaterale, transfrontaliere 
Educația şi formarea profesională - Orizont 2030 
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Obiectiv național: Situarea sistemului de învățământ şi formare profesională 

la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul 
mediu al UE în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural şi pentru 
persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilități 
Direcții strategice/priorități: 

 Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în 

ansamblul politicilor educaționale. 
 Eficiența internă şi externă a sistemului de educație va fi în 

continuare obiectivul principal.  
 Învățarea eficientă va rămâne o prioritate;  
 Formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin 

diversitatea şi flexibilitatea abordărilor pedagogice şi se vor concentra pe 

formarea deprinderii de a acumula cunoştințe utile şi a capacității de a aplica 
aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii;  

 Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calității actului 
educațional precum a relevanței acestuia pe piața muncii se va alinia la 

procedurile de benchmarking adoptate în UE şi la cele mai bune practici 
existente pe plan mondial. 

 Extinderea în continuare a cooperării internaționale . 
Programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU) 

În perioada 2020-2025, România, ca Țară membră a Uniunii Europene, va primi 
pentru dezvoltarea resurselor umane importante fonduri europene accesibile prin 
proiecte, care vor avea două direcții principale de acțiune: educația şi formarea 

profesională şi piața muncii. 
Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic 
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU) prin care stabileşte strategia de dezvoltare a resurselor umane şi implicit 

prioritățile identificate în acest domeniu. 
Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi 

creşterea competitivității pe piața muncii, prin promovarea egalității de şanse 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții şi dezvoltarea unei piețe a muncii 
moderne, flexibile şi incluzive care vor conduce, până în 2025, la integrarea 
sustenabilă pe piața muncii a 850 000 persoane. 
Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

- promovarea educației şi formării inițiale şi continue de calitate, incluzive pentru 

învățământul universitar şi cercetare; 

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătățirea calității şi productivității 
muncii; 
- facilitarea inserției pe piața muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 
- dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 
- promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv din 

zonele rurale; 
- îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare; 
Axa Prioritară 1. Educație şi formare profesională în sprijinul creşterii economice 

şi dezvoltării societății bazate pe cunoaştere 
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a) Accesul la educația inițială şi la formarea profesională de calitate; 

b) Învățământ superior de calitate; 
c) Dezvoltarea resurselor umane din educație şi formare; 
d) Asigurarea calității în formarea profesională continuă (FPC) 

e) Educația superioară în sprijinirea sectorului de cercetare. 
Axa Prioritară 2. Conectarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii 

a) Tranziția de la scoală la viața activă; 
b) Prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a scolii; 
c) Acces şi participare la FPC. 
Alte Programe Operaționale care au relevanță pentru educație şi formare 
profesională: 

- Programul Operațional Sectorial Creşterea Competitivității Economice (POS 

CCE) care în cadrul Axei prioritare 3 “Tehnologia Informației şi Comunicării” 

pentru sectoarele privat şi public permite susținerea unităților şcolare pentru 

construirea de rețele broadband pentru şcoli primare, gimnaziale şi licee. 
 
PRIORITĂŢI LOCALE: 

 
Şcoala noastră dispune de resurse atât umane cât şi materiale care permit 

eficientizarea procesului instructiv-educativ prin aplicarea metodei învăţării 
centrate pe elev, pe competenţe, în aşa fel încât să fie îmbunătăţită calitatea în 
educaţie şi formare profesională, dar şi pentru a oferi pe piaţa muncii tineri 
competenţi, flexibili, receptivi la schimbări, capabili de integrare socială şi 
profesională. 
     Pentru aceasta este necesar ca şcoala noastră să se preocupe mai mult 
de popularizarea  ofertei educaţionale, precum şi de interrelaţionare între toţi 
factorii educaţionali. 
 

PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA SISTEMULUI IPT CU PIAȚA MUNCII 
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT 

PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE  ALTINERILOR  DIN  JUDEȚ. 
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A 

ŞCOLILOR IPT DIN JUDEȚ ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAȚII 
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAȚIILOR PARTENERIALE EXISTENTE 
ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA SISTEMULUI IPT PRIN ATRAGEREA DE 

SPECIALIŞTI ŞI FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN 

ŞCOLILE IPT ALE JUDEȚEAN 
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE 
ORIENTARE  ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR  DIN IPT 
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PARTEA II:                      
ANALIZA NEVOILOR 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
 
ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC 
 
 
Urmare a procesului de privatizare încă nefinalizat şi de trecere la 

economia de piaţă, s-a înregistrat un declin fundamental al numărului şi 
mărimii intreprinderilor de stat concomitent cu creşterea numărului de societăţi 
private. 

Sectorul privat caracterizat de o evoluţie în timp lentă, dar constant 
pozitivă, este relativ bine reprezentat la nivelul judeţului, fiind susţinut de 
dezvoltarea continuă a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM). 

S-a constatat că în judeţul Argeş, agenţii economici privaţi pun la 
dispoziţie locuri de muncă, cu predilecţie în domeniile producţiei de mobilier, 
confecţii textile, servicii. 

 
 

Analiza structurii valorii adăugate brute pe ramuri de activitate la nivel național, în 
milioane lei, la prețuri curente, arată că în intervalul 2012-2017 s-au produs modificări 
structurale importante în economia României. 

 
Astfel, valoarea adăugată brută înregistrează o tendință crescătoare în toate ramurile 

economiei, cea mai mare creștere înregistrând ramurile:  
- Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități 

de servicii suport (VAB crește cu 34065,8 mld lei față de 2012, respectiv cu 111,4%);  
- Informații și comunicații (VAB crește cu 21747,3 mld lei față de 2012, respectiv cu 

86,4%); 
 - Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; 

sănătate și asistență socială (VAB crește cu 41108,9 mld lei față de 2012, respectiv cu 63,6%); 
 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; 

transport și depozitare; hoteluri și restaurante (VAB crește cu 61217,2 mld lei față de 2012, 
respectiv cu 63,2%);  

Cea mai mică creștere se înregistrează în ramura Construcții (VAB crește numai cu 
173,8 mld lei față de 2012, respectiv cu 0,4%); Față de anul precedent evoluția VAB pe ramuri 
de activitate înregistrează atât creșteri cât și scăderi. Ramurile cu VAB în descreștere sunt: 

 - Construcții (VAB descrește cu 2068,0 mld lei față de 2016, respectiv cu 4,5%)                 
Intermedieri financiare și asigurări (VAB descrește cu -5072,9 mld lei față de 2016, respectiv cu 
19,5%) 

 
Analiza contribuției regiunilor de dezvoltare la formarea VAB național arată că în anul 2017 în 
cadrul ramurii A01 (agricultură, silvicultură și pescuit) contribuția cea mai mare la formarea 
valorii adăugate brute o are regiunea Sud-Muntenia cu 18,5%, urmată de regiunea SudEst cu 
18,1%. Valoarea adăugată brută a ramurii A02 (industrie) este realizată în principal de regiunea 
Sud-Muntenia (16,3%), urmată de regiunea București-Ilfov (15,8%). Regiunea București-Ilfov 
are cea mai mare contribuție la formarea valorii adăugate brute a ramurilor: A03 - construcții 
(27,8%), A04 - comerț, hoteluri și restaurante (27,3%), A05 – informații și comunicații (57,9%), 
A06 - intermedieri financiare și asigurări (64,3%), A07 – tranzacții imobiliare (21,4%), A08 - 
activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport (54,5%), A09 - administrație publică și apărare, învățământ, sănătate și asistență 
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socială (21,5%) și A10 - activități culturale și spectacole; reparații de produse de uz casnic și 
alte servicii (33,6%). 

 
La nivelul regiunii, în anul 2018, erau active 65484 de firme, cu 3035 de firme mai mult 

decât în anul anterior. În perioada 2008-2018, numărul unităților locale active din Regiunea Sud 
– Muntenia a crescut cu 4377 de unități (de la 61107 de unități în 2008 la 65484 de unități în 
2018). În ceea ce privește tipul activității CAEN, în anul 2018, majoritatea își desfășurau 
activitatea în comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 
(34,7%), urmată de transport și depozitare (11,2%), construcții (9,5%), industria prelucrătoare 
(9,3%), activități profesionale, științifice și tehnice (8,3%) și agricultura, silvicultura si pescuit 
(5,4%). 

 

În ceea ce privește numărul de salariați ai unităților locale active din industrie, construcții, 
comerț și alte servicii s-a modificat semnificativ: astfel, în perioada 2008 -2019, numărul de 
salariați a scăzut cu 57221 salariați (10,9%). În perioada analizată, personalul unităților locale 
active, în regiunea Sud Muntenia, a avut o evoluție oscilantă: în perioada 2008- 2010 scădere, 
apoi creștere timp de 2 ani, scădere până în 2014 și apoi creștere susținută până în 2019. 
Începând cu 2014, numărul de salariați ai unităților locale active din industrie, construcții, comerț 
și alte servicii a crescut cu 6%.  

 
În ceea ce privește tipul activității CAEN, în anul 2018, majoritatea persoanelor din 

unitățile locale activau în industria prelucrătoare, 173436 persoane, ceea ce reprezintă 36,9% 
din totalul personalului din unitățile locale active. Pe locul doi s-a plasat activitatea economică 
din comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 102.951 
persoane, cu ponderea de 21,9% din totalul personalului din unitățile locale active. La mare 
distanță de primele două activități economice se plasează 78 activitățile din tranzacții imobiliare, 
închirieri și activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (44.987 persoane, 9,6%), 
transport si depozitare (44.120 persoane, 9,4%), construcții (40.602 persoane, 8,6%), hoteluri și 
restaurante (15.574 persoane, 3,3%), distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare (11.061 persoane, 2,43%). 
 

 Investițiile nete realizate în unitățile locale active din industrie, construcții, comerț și alte 
servicii din Regiunea Sud Muntenia în anul 2018, cu 9361 milioane lei, au reprezentat 10,9% 
din totalul la nivel național, în scădere față de anul anterior (11,9%), plasând regiunea pe poziția 
a patra, după regiunile București-Ilfov, Centru și Nord -Vest. 
 

ANALIZA SITUAȚIEI LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE 
 

  În anul 2021, topul primelor 50 ocupații cu cele mai multe locuri de muncă declarate 
vacante de angajatori, la nivelul județului Arges, se prezintă astfel: 
 
 

cod cor denumire 
numar 

locuri 

d.c. nou 

create 

d.c. 

ocupate 

d.c. 

publice 

821908 
confectioner-asamblor articole din 
textile 

 
284 

 
214 

 
15 

 
278 

 
931301 

muncitor necalificat la demolarea 
cladirilor, captuseli zidarie, placi 
mozaic, faianta, gresie, parchet 

 
 

239 

 
 

212 

 
 

21 

 
 

200 

933303 manipulant marfuri 191 162 19 184 

932906 
muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor 

 
172 

 
129 

 
18 

 
168 

821103 montator subansamble 147 133 8 147 
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815301 

operator confectioner industrial 
imbracaminte din tesaturi, tricotaje, 
materiale sintetice 

 
 

122 

 
 

78 

 
 

5 

 
 

122 

522303 lucrator comercial 119 61 39 88 

711402 fierar betonist 107 106 0 107 

711501 dulgher (exclusiv restaurator) 106 105 0 106 

931302 
muncitor necalificat la spargerea si 
taierea materialelor de constructii 

 
106 

 
106 

 
1 

 
104 

522101 vanzator 105 81 29 29 

911201 femeie de serviciu 105 79 5 95 

721410 lacatus mecanic 101 77 10 89 

932905 
muncitor necalificat in industria 
confectiilor 

 
95 

 
68 

 
6 

 
93 

833201 
conducator auto transport rutier 
marfuri 

 
81 

 
51 

 
12 

 
70 

932904 
muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide si semisolide 

 
78 

 
43 

 
6 

 
66 

723103 mecanic auto 69 55 2 62 

332203 agent de vanzari 68 29 4 56 

251202 programator 64 63 61 2 

541401 agent de securitate 61 35 17 16 

721208 sudor 60 48 5 59 

832201 sofer de autoturisme si camionete 60 24 23 37 

941101 ajutor bucatar 54 40 1 51 

941201 
lucrator bucatarie (spalator vase 
mari) 

 
42 

 
35 

 
1 

 
40 

712602 instalator apa, canal 40 32 0 40 

242203 
inspector de specialitate in 
administratia publica 

 
38 

 
16 

 
1 

 
38 

912201 spalator vehicule 37 37 1 36 

722323 
operator la masini-unelte cu 
comanda numerica 

 
35 

 
24 

 
7 

 
34 

413201 
operator introducere, validare si 
prelucrare date 

 
34 

 
25 

 
10 

 
22 

222101 asistent medical generalist 33 17 13 31 

932101 ambalator manual 33 31 1 32 

753113 
confectioner, prelucrator in industria 
textila 

 
32 

 
7 

 
0 

 
26 

512001 bucatar 30 17 1 27 

952001 
vanzator ambulant de produse 
nealimentare 

 
30 

 
5 

 
0 

 
30 

931204 sapator manual 28 23 4 27 

513102 ospatar (chelner) 27 14 3 21 

215117 inginer exploatare instalatii nucleare 26 4 0 26 

523003 casier 26 15 7 17 

931203 
muncitor necalificat la intretinerea de 
drumuri, sosele, poduri, baraje 

 
26 

 
22 

 
2 

 
22 

741301 
electrician exploatare centrale si 
statii electrice 

 
25 

 
0 

 
0 

 
25 

351201 programator ajutor 23 23 23 0 

818901 operator la roboti industriali 22 2 0 19 

513201 barman 21 8 1 18 
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751203 patiser 21 19 2 14 

741307 electrician de intretinere si reparatii 19 8 0 17 

754301 controlor calitate 19 14 3 16 

242201 consilier administratia publica 18 12 0 18 

422502 functionar informatii clienti 18 0 17 16 

432102 magaziner 18 13 2 16 

722312 
operator la masini-unelte 
semiautomate si automate 

 
18 

 
7 

 
4 

 
16 

912101 calcatoreasa lenjerie 18 8 0 18 

 

În anul 2021, angajatorii au solicitat sprijinul agenției județene pentru preselecția 

forței de muncă necesare, punând la dispoziție un număr de 4.640 locuri de muncă vacante. 
Dintre acestea, 3986 au fost publice, reprezentând un procent de 85%. 
Principalele ocupații în care s-au realizat angajări din rândul șomerilor, în anul 2021, 

se prezintă astfel: 
 

cod 
cor 

denumire nr someri 

541401 agent de securitate 283 

522303 lucrator comercial 201 

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 167 

933303 manipulant marfuri 154 

522101 vanzator 151 

931301 
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi 
mozaic, faianta, gresie, parchet 

143 

821908 confectioner-asamblor articole din textile 135 

962904 ucenic 121 

932101 ambalator manual 111 

821103 montator subansamble 104 

721410 lacatus mecanic 98 

833201 conducator auto transport rutier marfuri 92 

932905 muncitor necalificat in industria confectiilor 89 

832201 sofer de autoturisme si camionete 89 

814209 operator mase plastice 83 

911201 femeie de serviciu 75 

815301 
operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, 
tricotaje, materiale sintetice 

72 

721411 lacatus-montator 72 

932904 
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si 
semisolide 

64 

722312 operator la masini-unelte semiautomate si automate 59 

941101 ajutor bucatar 56 

723103 mecanic auto 56 

753101 croitor 52 

753113 confectioner, prelucrator in industria textila 51 

515301 ingrijitor cladiri 51 

931302 
muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de 
constructii 

48 

332203 agent de vanzari 48 
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432111 lucrator gestionar 44 

532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav 43 

721208 sudor 42 

413201 operator introducere, validare si prelucrare date 39 

334303 asistent manager 36 

753201 croitor-confectioner imbracaminte, dupa comanda 34 

512001 bucatar 34 

931203 
muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, 
baraje 

34 

821106 operator fabricatie flux 33 

523003 casier 33 

711501 dulgher (exclusiv restaurator) 32 

921502 muncitor necalificat in silvicultura 30 

814203 operator la prelucrarea maselor plastice 30 

 
 

Rata locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale 
 

 

 
Activităţi economice (secţiune CAEN 

Rev.2) 

Rata locurilor de muncă vacante 
- % - 

Trimestrul 
II 2022 

Perioade precedente 

Trimestrul I 2022 
Trimestrul II 

2021 

Total economie 0.91 0.95 0.80 

A: Agricultură, silvicultură şi  pescuit 
0.52 0.61 0.42 

Total industrie 1.06 1.04 0.76 

B: Industria extractivă 0.30 0.20 0.26 

C: Industria prelucrătoare 1.04 1.01 0.73 

D: Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 

 

1.10 
 

1.05 
 

0.89 

E: Distribuţia apei; salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 

 

1.63 

 

1.73 

 

1.23 

F: Construcţii 0.47 0.47 0.45 

G: Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

 

0.49 
 

0.71 
 

0.47 

H: Transport şi depozitare 1.45 1.42 1.21 

I: Hoteluri şi restaurante 0.35 0.38 0.32 

J: Informaţii şi comunicaţii 1.44 1.72 1.19 

K: Intermedieri financiare şi 
asigurări 

1.01 1.36 0.65 

L: Tranzacţii imobiliare 0.40 0.62 0.36 

M: Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 

0.95 0.88 0.63 

N: Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de servicii 
suport 

 

0.93 
 

0.92 
 

0.80 

O: Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public*) 

 

1.84 
 

1.72 
 

2.05 

P: Învăţământ 0.35 0.35 0.23 
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Q: Sănătate şi asistenţă socială 1.40 1.29 1.59 

R: Activităţi de spectacole, 
culturale şi recreative 

1.60 1.52 1.75 

S: Alte activităţi de servicii**) 0.24 0.28 0.23 

 

În ceea ce privește numărul locurilor de muncă vacante, cele mai mari creşteri au fost 

pentru 3/3 ocupaţiile de specialiști în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (+0,3 mii 

locuri vacante),  respectiv  de  membri  ai  corpului  legislativ,  ai  executivului,  înalți  

conducători  ai administrației publice, conducători și funcționari superiori - grupa majoră 1 și 

operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (+0,1 mii 

locuri vacante pentru fiecare în parte). 

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut scăderi mai relevante în rândul ocupațiilor 

de lucrători în domeniul serviciilor - grupa majoră 5 (-1,1 mii locuri vacante), urmate de 

ocupaţiile elementare - grupa majoră 9 (-0,4 mii locuri vacante), și de cele de muncitori calificaţi 

şi asimilaţi 
- grupa majoră 7 (-0,3 mii locuri vacante). 

Față de același trimestru al anului anterior, cu excepţia ocupaţiilor de lucrători în domeniul 

serviciilor - grupa majoră 5 (-0,03 puncte procentuale, respectiv -0,02 mii locuri vacante), 

cei doi indicatori au înregistrat creșteri pentru toate grupele majore de ocupații. 

Astfel, atât în ceea ce privește rata, cât și numărul locurilor de muncă vacante, cele mai  

relevante creşteri s-au observat în rândul ocupațiilor de operatori la instalaţii şi maşini; 

asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (+0,26 puncte procentuale, respectiv 

+1,4 mii locuri vacante), specialiști în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (+0,20 

puncte procentuale, respectiv +2,5 mii locuri vacante), respectiv în ocupaţiile elementare - 

grupa majoră 9 (+0,14 puncte procentuale, respectiv +1,1 mii locuri vacante). 
 

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

vacante înregistrate la AJOFM Învățământul profesional şi cel liceal tehnologic: Profilul 

dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă dat de următoarele domenii: 
mecanică; comerț; industrie textilă şi pielărie; construcții și lucrări publice; economic; 
turism și alimentație publică. 

 
Silvicultura 

Judeţul Argeş dispune de un fond forestier bogat, suprafaţa acestuia reprezentând 4,2% din 
suprafaţa fondului forestier naţional. 

Suprafaţa fondului forestier la 31.12.2014 a fost de 276,8 mii hectare, rămânând constantă pe 
întreaga perioadă analizată, 98,0% - respectiv 271,3 mii hectare reprezentând suprafaţa ocupată de 
păduri. 
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TENDINŢE DEMOGRAFICE 
 

 

Populația reprezintă un element esențial al devenirii umane. De mărimea, dar şi de 
calitatea populației depind toate procesele socio-economice dintr-un anumit spațiu social.   

Proiecția evoluției populației de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 2003-2025. 
Conform studiului realizat pe baza prognozei INS, până în 2022 se estimează reduceri 
semnificative la nivel județean ale populației de vârstă şcolară şi preşcolară (3-24 ani), în toate 
grupele de vârstă analizate. Efectele acestor evoluții vor afecta direct populația şcolară şi 
structura populației în vârstă de muncă (mai puțini tineri vor intra pe piața muncii), cu impact 
potențial asupra dezvoltării economico-sociale a județului. Între cele două recensăminte - 2002 
şi 2011 - populaţia stabilă a României a scăzut cu 1,6 milioane locuitori. Dimensiunea 
neaşteptată a scăderii şi, mai ales, contribuţia pe care a avuto migraţia externă - românii aflaţi în 
străinătate şi care nu au fost înregistraţi la recensământ - a scos în evidenţă un declin 
demografic bine instalat. Declinul demografic capătă astfel dimensiuni noi, amplificând 
deteriorarea în special din perspectiva structurii pe vârste a populaţiei. Proiectarea demografică 
îşi propune, ca, pe baza analizei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei externe (persoanele care și-au 
schimbat domiciliul în altă țară) să se anticipeze evoluţia probabilă a populaţiei ţării până în anul 
2060.  

Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor Jud. Argeş, 2005-2025 25 175 325 475 2005 
2010 2015 Mii pers. 0-14 15-64 65 si peste 2017 32,5 70,5 113,6 81,8 29,4 4,6 0,3 2018 34 
66,9 120,2 80,2 28,2 6 0,3 2019 29 61 89,7 16,5 25,8 5,1 0,2 2020 31,5 58,1 86,4 58,5 25,1 5,4 
0,3 2021 30,3 55,5 83,9 59,9 24,8 5,7 0,6 24 În toate variantele de proiectare, atât în variantele 
cu migraţie externă cât şi în variantele fără migraţie externă, populaţia ţării se va reduce cu 
valori între 5,9 milioane persoane şi 8 milioane persoane. 

 În perioada 2011-2060, populaţia de vârstă corespunzătoare învăţământului obligatoriu 
(7-14 ani) se va reduce cu peste 850 mii persoane (-49,4%), ajungând în varianta cu migraţie la 
873 mii persoane iar în varianta fără migraţie la 924 mii persoane. Aceeaşi tendinţă este 
anticipată şi pentru populaţia de 15-24 ani, care poate continua procesul de învăţământ în licee, 
şcoli profesionale, colegii şi universităţi. Numărul tinerilor în vârstă de 15-24 ani va fi de 2,2 
milioane persoane în 2030 (în ambele variante) şi 1,4 milioane persoane în 2060. 

Imaginea furnizata de analiza demografica, se caracterizează prin:  declinul demografic 
general, în mod accentuat pentru populația tânără; 

   sporul natural negativ;  reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de 
migrația externă;  densitate superioara mediei pe tara 

;  scăderea populației urbane pe fondul dominării populației rurale; 

  dominanța populației de naționalitate română;  dominanța populației cu religie creștin 
– ortodoxă. 

  o scădere generală a ratei de fertilitate; 

  o ușoară creștere a vârstei medii a populației, pe ambele sexe, cu pondere mai mare 
la populația feminină;  se observă o creștere semnificativă a populației în localitățile care fac 
parte din zona 

 metropolitană a municipiului Pitești.  în ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, 
se constată o scădere a populației 

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

Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: o reducerea 
numărului populației active; o deteriorarea raportului de dependență economică; o reducerea 
populației de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educațional şi asupra 
întregii vieți economice şi sociale  

Față de aceste constatări, se recomandă:  Îmbătrânirea populației constatată la nivelul 
regiunii reclamă 

 implementarea unor politici care să conducă la prelungirea vieții active pentru adulți: - 
Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populației 
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vârstnice (asistența medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de 
zi, centre comunitare de psihiatrie, unități medico-sociale); - Dezvoltarea ofertei serviciilor 
turistice pentru vârsta a treia (cantitativ și calitativ prin asigurarea de agenți de turism – ghizi cu 
experiență în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică și înfrumusețare. Se 
recomanda creșterea școlarizării pentru domeniile de calificare: turism și alimentație și estetica 
și igiena corpului omenesc.  Declinul grupei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării 

 resurselor umane prin sprijinirea unei vieți active pe piața muncii cât mai lungi și o 
bătrânețe 27 activă. Aceasta presupune educația și formarea pe parcursul întregii vieți, 
retragerea din activitate mai târziu și progresiv.  Scăderea populației școlare necesită: 

 − Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii; − 
Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a 
școlii;  

− Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul VET a 
persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (populația de etnie rromă, familii cu venituri 
scăzute etc.): „școala după școală”, învățarea asistată și educația remedială, „educația de a 
doua șansă”  

− Promovarea unei culturi a învățării permanente și a „regiunilor de învățare”; − 
Asigurarea accesului cadrelor didactice din VET la programe de reconversie profesională. 
Diversitatea etnică, chiar dacă nu prea accentuată, necesită o serie de măsuri, cum ar fi:  
Educație multiculturală 

  Soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și a varietății opțiunilor  Programe 
de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2011, 3,9% din 
populația regiunii este de etnie rromă). Reduceri semnificative ale populației școlare ceea ce 
poate conduce la dispariția la nivel regional a multor unități de IPT.  

 În schimb, proiecțiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015- 
2030) o consolidare relativă a populației din grupa de vârstă 45-49 ani, active pe piața muncii, 
ceea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenția școlilor 
interesate de compensarea pierderilor de populație școlară .  

 În perioada 2007-2021, rata sărăciei relative a avut o evoluție fluctuantă, înregistrând 
valori mai mari decât la nivel național.  În perioada analizată, regiunea Sud Muntenia s-a 
confruntat cu fenomenul de îmbătrânire demografică, ca urmare a scăderii natalității și a 
creșterii populației adulte. Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: 
o reducerea numărului populației active o deteriorarea raportului de dependență economică o 
reducerea populației de vârstă școlară cu efecte negative asupra întregului sistem educațional 
și asupra întregii vieți economice și sociale 

 
 

Mişcarea migratorie 
 

 Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) consideră migrația drept o mișcare a unei 
persoane sau a unui grup de persoane, fie peste o frontieră internațională, fie în interiorul unui stat. 
Migrația este o formă de mobilitate a populației și include orice fel de deplasare a populației, indiferent 
de durata, scopul sau forma acesteia. În această categorie sunt incluse: migrația refugiaților, migrația 
economică, precum și migrația persoanelor care se deplasează pentru alte scopuri sau sub influența 
altor factori, cum ar fi reîntregirea familiei. 

Un factor al scăderii populației Regiunii Sud Muntenia este migrația, atât cea internă, cât și cea 
externă. Mutațiile din structura socio-economică a României au determinat o intensă mobilitate 

teritorială a populației, cu consecințe directe în modificarea numărului și structurii socio-demografice a 
populației în profil teritorial. În cadrul migrației interne, fluxul urban-rural merită o mențiune deosebită, 
fiind cel care deține cea mai mare pondere în cadrul acesteia.  Referitor la segmentul de populație care 
este mai dispusă la modificarea domiciliului, se constată o migrare a populației de la orașe la sate. 

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

• după aspectul teritorial: migrație internă, atunci când deplasarea se face în interiorul 
granițelor, sau migrație internațională, care presupune trecerea frontierei;  

• după factorul de timp: migrație permanentă sau migrație temporară;  
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• după motivație: migrație voluntară, pentru muncă sau din motive economice, sau migrație 
forțată de calamități naturale, de persecuții politice, religioase, sau de războaie;  

• după mijloacele folosite: migrație reglementată sau ilegală. 
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică –  Baza de date TEMPO, migrația 

populației în interiorul Regiunii Sud Muntenia, interregională și externă, în anul 2016, prezintă un sold 
migratoriu negativ (-4572  persoane).  

Alături de migrația internă (sold -8393 persoane), un factor deosebit de important pentru structura 
populației este și migrația externă, în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, care 
afectează în special județele Argeș (19,3% din numărul emigranților definitivi din regiune), Dâmbovița 

(15,7% din numărul emigranților definitivi din regiune și Prahova (31,9% din numărul emigranților 
definitivi din regiune. Analizând migrația externă din punct de vedere a vârstei în anul 2016, la nivel 
regional, se constată că grupa de vârstă cea mai bine reprezentată este cea de 35-39 ani (15,7% din 
totalul emigranților definitivi din regiune), urmată de populația din grupa de vârstă 25-29 de ani (12,3% 
din totalul emigranților definitivi) și tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani (12,2% din totalul emigranților 
definitivi). 

În perioada 1992 – 2015 nu s-a înregistrat o diminuare a contribuției migrației externe la 
scăderea demografică, ci o creștere a acesteia. Cea mai mare creștere, în ultimii 2 ani ai perioadei 

analizate a  înregistrat-o emigranții definitivi din grupa de vârstă 35-39 de ani (în 2016 crește cu 218,6% 
față de 2014), urmată de  emigranții definitivi din grupa de vârstă 40-44 de ani (în 2016 crește cu 185,4% 
față de 2014) și de emigranții definitivi din grupa de vârstă 0-14 ani (în 2016 crește cu 118,6% față de 
2014).   

În anul 2016, principala destinație a emigranților români a fost Spania, cu 5361 persoane (23,5% 
din numărul total al emigranților definitivi), urmată de Germania cu 3959 persoane (17,4% din numărul 
total al emigranților definitivi),  Italia cu 3575 emigranți români (15,7% din numărul total al emigranților 
definitivi), Austria cu 1347 persoane (5,9% din numărul total al emigranților definitivi), SUA cu 1281 
persoane (5,6% din numărul total al emigranților definitivi) și Canada cu 1086 români (4,8% din numărul 
total al emigranților definitivi). 

Distribuția pe sexe a emigranților arată că în anul 2016, atât la nivel național cât și regional, 
predomină migrația externă apopulației feminine, ponderea femeilor fiind de 56%. 
         Datele statistice oficiale înregistrează doar migrația internă şi externă rezultată din schimbările 
oficiale de domiciliu. În realitate, nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigrației, în special 

în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendință de accentuare pe termen mediu datorită 
integrării în UE.   
 La nivelul anului 2018, comparativ cu 2017, se constată, la nivelul județului Argeș, o scădere 

a numărului de imigranți de la 150 la 137 și o creștere a numărului de emigranți de la 360 la 406. 
 

       Date 
referitoare la 

anul 2018                        

Imigranți Din care: Emigranți Din care: 
Sold 

migratoriu 

Din care: 

definitiv Masculin Feminin definitiv Masculin Feminin Masculin Feminin 

Regiunea 
Sud-Muntenia 

1474 775 699 2816 1221 1595 - 1342 - 446 - 896 

Argeş 137 58 79 406 156 250 - 269 - 98 -171 

 
Mişcarea migratorie a populației cu schimbarea domiciliului permanent (imigranți, emigranți definitivi)  Sursa: date 

INS 2019 
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Sursa: INS 2019 

 
 

Sursa: INS 2019 
 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, migrația populației în interiorul 
județului Argeş, interregională şi externă, în anii 2014 - 2019, prezintă un sold migratoriu negativ pentru 

mediul urban cât şi pozitiv pentru mediul rural. Migrația internă şi externă a populației nu influențează în 
mod semnificativ structura demografică a regiunii și a județului. 

Creșterea numărului emigranților poate conduce la scăderea populației, fiind afectate în special, 
grupele de tineri și adulți. De asemenea, apar modificări în structura socio - profesională a populației 
active, dar și școlare. 
         Alături de migrația internă, un factor deosebit de important pentru structura populației este şi 
migrația externă. Imediat după 2007, când oamenii au putut circula fără restricții, s-a constatat la nivel 
regional și județean, un flux migratoriu extern semnificativ.          
        Schimbările din sistemul politico-social românesc au făcut ca populația din județ să se poată 
îndrepta atât spre țările membre ale Uniunii Europene (Italia, Spania, Germania, Marea Britanie), cât şi 
spre SUA şi Canada.  

Imigranți
22%

Emigranți
78%

REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Imigranți
25%

Emigranți
75%

ARGEŞ
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Proiecții demografice la orizontul anului 2060 

Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează asupra mărimii și 
structurii populației sunt: fertilitatea, mortalitatea și migrația. Din 1990 populația țării a scăzut an de 
an, într-un ritm mediu anual negativ de -0,18%, scădere datorată atât sporului natural negativ, cât și 
soldului negativ al migrației externe. Evoluția demografică recentă a constituit baza scenariilor de 
proiectare prin care s-a efectuat oanticipare a nivelului fertilității, speranței de viață la naștere și sporului 
migratoriu care va fi înregistrat la nivelul României până în anul 2060. Seanticipează că, în ipoteza 
constantă de proiectare cu migrație externă, populația României va scădea până în 2060 cu aproximativ 
7,2 milioane locuitori, iar în variantele fără migrație diminuarea populației va fi de 6,9 milioane locuitori. 
Până în anul 2030 scăderea populației va fi moderată și ușor mai accentuată spre anul 2060, principalul 
factor al acestor evoluții fiind scăderea naturală.   

Populația tânără (0-14 ani) va cunoaște o scădere semnificativă în perioada  2015-2060, de 
aproape 1,3 milioane persoane (ponderea tinerilor în totalul populației se va diminua de le 15,5% în 
2015, la 12,8% în 2060.  

În regiunea Sud Muntenia populația tânără (0-14 ani) se va reduce în perioada analizată cu 55% 
(aproximativ 250 mii persoane),scădere mai accentuată decât media națională (42%). 

Scăderea continuă a populației în vârstă de 15-18 ani va avea efecte importante asupra sistemului 
de învățământ secundar superior, inclusiv în IPT.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei şcolare a României, la orizontul anului 2060 

 

 

-14000 -12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0

Argeş

Călăraşi

Dâmboviţa

Giurgiu

Ialomiţa

Prahova

Teleorman

Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman

2060-2014/2015 -12218 -4520 -8327 -3730 -3850 -11791 -6977

2030-2014/2015 -5502 -2315 -3066 -1615 -1854 -2388 -4239

Proiecţia populaţiei şcolare în vârstă de 15-18 ani, la orizontul anilor 2030 şi 2060

 

 

Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României, în profil teritorial, la orizontul anului 2060 

-300000 -250000 -200000 -150000 -100000 -50000 0 50000

Argeş

Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman

65 ani şi peste 5174 -11330 13040 115 -6191 4368 -42991

 15-64 ani -220393 -98817 -191191 -75937 -68208 -265375 -145240

   0-14 ani -45734 -26609 -50210 -20254 -18060 -59307 -31440

Modificări ale numărului persoanelor rezidente la orizontul anului 2060 faţă de anul 2015
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Se estimează o scădere a acestui segment al populației, în perioada 2015-2030, cu 14% la nivel național și 
cu 20,7% la nivelul regiunii Sud Muntenia, iar în perioada 2015-2060, cu 40% la nivel național și cu 50,8% la nivelul 
regiunii Sud Muntenia. Județele cu cele mai drastice scăderi ale a populației în vârstă de 15-18 ani sunt: 
Teleorman (-61%; diferența de 6977 persoane reprezintă echivalentul a 249 de clase mai puțin realizate în 
învățământul secundar superior în intervalul cuprins între 2015 și 2060), Giurgiu (-57,2%; diferența de 3730 
persoane reprezintă echivalentul a 99 de clase mai puțin realizate în învățământul secundar superior în intervalul 
cuprins între 2015 și 2060), Argeș (-52,9%; diferența de 12218 persoane reprezintă echivalentul a 436 de clase 
mai puțin realizate în învățământul secundar superior în intervalul cuprins între 2015 și 2060). 

În același timp, populația aptă de muncă (15-64 ani) a României va scădea până în 2060 cu aproape 5,4 
milioane persoane (ponderea populației adulte în totalul populației se va diminua de la 67,0% în anul 2015 la 
57,0% în 2060. Populația aptă de muncă (15-64 ani) din regiunea Sud Muntenia va scădea până în 2060 cu 
aproape 1,1 milioane persoane (ponderea populației adulte în totalul populației se va diminua de la 66,0% în anul 
2015 la 56,0% în 2060. Pentru populația în vârstă de 65 ani și peste a României este anticipată o creștere de 20%, 
ponderea populației vârstnice în total populație va crește în perioada 2015-2060 de la 17,2% la peste 29,0%, pe 
fondul reducerii ponderii tinerilor. Acest lucru va duce la accentuarea gradului de îmbătrânire demografică a 
populației României. În regiunea Sud Muntenia, populația în vârstă de 65 ani și peste va înregistra o scădere cu 
7% pe fondul creșterii ponderii populației vârstnice în total populație, în perioada 2015-2060, de la 19% la 32,1%.  

Raportul total de dependență demografică va crește treptat de la 47 persoane în vârstă “dependentă” la 100 
persoane apte de muncă, în 2011, la 63 persoane în vârstă “dependentă” la 100 persoane apte de muncă, în  
2060.  

Scăderea populației  tinere va determina reducerea raportului de dependență al tinerilor2 de la 23, în 2011, la 
20 tineri la 100 persoane adulte, în 2060. În același timp raportul de dependență al vârstnicilor3 va crește constant. 
Dacă în anul 2011 la 100 persoane apte de muncă reveneau 24 persoane vârstnice, în 2060 vor reveni 44 
persoane vârstnice. 
Proiectarea populației oferă informații utile asupra evoluției numărului şi structurii  populației pe grupe de vârstă. 
Din punct de vedere demografic, principalii factori care acționează asupra mărimii şi structurii populației sunt: 
fertilitatea, mortalitatea şi migrația. 
 Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Național de Statistică pentru perioada 2003-
2025 indică (într-o variantă medie) o reducere a populației județului Argeşfață de 2005cu 82,6 mii locuitoripână 
în 2025 (- 12,8%). 
         Pe grupe mari de vârstă, față de 2008, cele mai accentuate scăderi se proiectează în grupele 15-19 ani, 
cu 33,4 % (-33,2 mii pers.), 20-24 ani, cu (-47,29%) și 25-29 ani cu (47,70%) până în 2025. Grupa de vârstă 10-14 
ani o scădere cu (-13,92%) față de anul 2008. În schimb, a crescut, față de anul 2008 numărul persoanelor în 
vârstă (peste 65 ani) cu 13,81% 

Datele extrase din prognoza demografică realizată de INS, pe medii de rezidență, sunt prezentate mai jos 
Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii. 

 

Județ/Anii 
Total Urban Rural 

Plecați Sosiți Sold Plecați Sosiți Sold Plecați Sosiți Sold 

Argeș/2013 10600 9869 -731 5787 4236 -1551 4813 5633 820 

Argeș/2014 10831 10112 -719 5742 4374 -1368 5089 5738 649 

Argeș/2015 10719 3806 -559 5743 2517 -1263 4976 1289 704 

Argeș/2016 11424 10586 -838 6164 4333 -1831 5260 6253 993 

Argeș/2017 5310 10041 -1164 2838 4559 -1154 2472 5482 -10 

Argeș/2018 5563 9668 -1451 2619 4312 -1509 2619 5356 58 
Durata medie a vieții, pe sexe 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Referitor la Rata de fertilitate pe grupe de vârstă se constată variații ale acesteia, în perioada 

2011 – 2018, conform tabelului 2.1.12 . Din datele furnizate de INS se remarcă o creștere a fertilității pe 
grupele de vârstă 40 – 44 ani ( 6%). Se constată creșterea vârstei la care adulții devin părinți. 

                                                        

 
 

Județul 
Argeș/anii 

Total (ani) Masculin (ani) 
Feminin 

(ani) 

2012 - 2014 75,94 77,59 79,30 

2013 - 2015 76,01 72,61 79,42 

2014 - 2016 76,08 72,85 79,30 

2017 76,12 72,82 79,4 

2018 76,36 72,96 79,75 
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Analizând dinamica populației pe grupe de vârstă în județul Argeş, în intervalul 2003-2025, 

se constată că se vor înregistra reduceri ale efectivelor cu vârste între 0-14 ani  şi  creşteri ale 
efectivelor pentru populația de 65 ani şi peste (populația din grupa peste 65 ani va creşte în 
perioada analizată cu  15,8%). 
        Comparând valorile pentru 2018 din surse statistice furnizate de INS, se prefigurează o scădere a 
populației județului mai mică decât cea prognozată în varianta medie pe ansamblul populației şi pentru 
toate grupele de vârstă (în special pentru grupa de vârstă 0-14 ani).  Datele statistice pentru 2018 
referitoare la  populația de peste 65 ani, comparativ cu cele din proiecție, sugerează că  îmbătrânirea 
demografică ar putea fi  mai accentuată  decât cea prognozată.  

Proiecția evoluției populației de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 2003-2025.           
Conform studiului realizat pe baza prognozei INS, până în 2019 se estimează reduceri semnificative la 
nivel județean ale populației de vârstă şcolară şi preşcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă 

analizate.  
         Efectele acestor evoluții vor afecta direct populația şcolară şi structura populației în vârstă de 
muncă (mai puțini tineri vor intra pe piața muncii), cu impact potențial asupra dezvoltării economico-
sociale a județului. 

Între cele două recensăminte - 2002 şi 2011 - populaţia stabilă a României a scăzut cu 1,6 
milioane locuitori. Dimensiunea neaşteptată a scăderii şi, mai ales, contribuţia pe care a avut-o migraţia 
externă - românii aflaţi în străinătate şi care nu au fost înregistraţi la recensământ - a scos în evidenţă un 
declin demografic bine instalat. Declinul demografic capătă astfel dimensiuni noi, amplificând 
deteriorarea în special din perspectiva structurii pe vârste a populaţiei. 

Proiectarea demografică îşi propune, ca, pe baza analizei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei 
externe (persoanele care și-au schimbat domiciliul în altă țară) să se anticipeze evoluţia probabilă a 
populaţiei ţării până în anul 2060. 

În toate variantele de proiectare, atât în variantele cu migraţie externă cât şi în variantele fără 
migraţie externă, populaţia ţării se va reduce cu valori între 5,9 milioane persoane şi 8 milioane 
persoane. 
 
 

 
 

În perioada 2011-2060, populaţia de vârstă corespunzătoare învăţământului obligatoriu (7-14 ani) 
se va reduce cu peste 850 mii persoane (-49,4%), ajungând în varianta cu migraţie la 873 mii persoane 
iar în varianta fără migraţie la 924 mii persoane. Aceeaşi tendinţă este anticipată şi pentru populaţia de 
15-24 ani, care poate continua procesul de învăţământ în licee, şcoli profesionale, colegii şi universităţi. 
Numărul tinerilor în vârstă de 15-24 ani va fi de 2,2 milioane persoane în 2030 (în ambele variante) şi 1,4 
milioane persoane în 2060. 

 
 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicații pentru ÎPT 
 

 

Imaginea furnizata de analiza demografica, se caracterizează prin: 

 Declinul demografic general, în mod accentuat pentru populația tânără; 

 sporul natural negativ; 

 reducerea naturală prognozată a populației tinere agravată de migrația externă; 

 densitate superioara mediei pe tara; 

 scăderea populației urbane pe fondul dominării populației rurale; 
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 dominanța populației de naționalitate română;  

 dominanța populației cu religie creștin – ortodoxă. 

 o scădere generală a ratei de fertilitate; 

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

 se observă o creștere semnificativă a populației în localitățile care fac parte din zona metropolitană 
a municipiului Pitești. 

 în ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, se constată o scădere a populației majoritare de 
etnie română; asistăm, de asemenea, la o dublare a ponderii populației de etnie romă.  

Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: 
o reducerea numărului populației active;  
o deteriorarea raportului de dependență economică; 
o reducerea populației de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului   

      sistem educațional şi asupra întregii vieți economice şi sociale 
Față de aceste constatări, se recomandă: 

 Îmbătrânirea populației constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor 
politici care să conducă la prelungirea vieții active pentru adulți: 

- Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 
populației vârstnice (asistența medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre 

medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unități medico-sociale); 
- Dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ și calitativ prin 

asigurarea de agenți de turism – ghizi cu experiență în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea 
serviciilor de estetică și înfrumusețare. Se recomanda creșterea școlarizării pentru domeniile de 
calificare: turism și alimentație și estetica și igiena corpului omenesc. 

 Declinul grupei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor 
umane prin sprijinirea unei vieți active pe piața muncii cât mai lungi și o bătrânețe activă. Aceasta 
presupune educația și formarea pe parcursul întregii vieți, retragerea din activitate mai târziu și 
progresiv.   

 Scăderea populației școlare necesită:   
−   Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii; 
− Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii 

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

persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populația de etnie rromă, familii cu venituri scăzute 
etc.):  „școala după școală”, învățarea asistată și educația remedială,  „educația de a doua șansă” 

− Promovarea unei culturi a învățării permanente și a „regiunilor de învățare”; 
− Asigurarea accesului cadrelor didactice din VET la programe de reconversie profesională. 
 Diversitatea etnică, chiar dacă nu prea accentuată, necesită  o serie de măsuri, 

cum ar fi:  

 Educație multiculturală 

 Soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și a varietății opțiunilor  

 Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2011, 
3,9% din populația regiunii este de etnie rromă). 

Reduceri semnificative ale populației școlare ceea ce poate conduce la dispariția la 
nivel regional a multor unități de IPT. 

 În schimb, proiecțiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2030) 
o consolidare relativă a populației din grupa de  vârstă 45-49 ani, active pe piața muncii, ceea ce va 
conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenția școlilor interesate de 
compensarea pierderilor de populațieșcolară . 

 În perioada 2007-2017, rata sărăciei relative a avut o evoluție fluctuantă, înregistr\nd valori 
mai mari decât la nivel național.   

 În perioada analizată, regiunea Sud Muntenia s-a confruntat cu fenomenul de îmbătrânire 
demografică, ca urmare a scăderii natalității și a creșterii populației adulte. Tendința de îmbătrânire a 
populației are următoarele efecte negative: 

o reducerea numărului populației active  
o deteriorarea raportului de dependență economică 
o reducerea populației de vârstă școlară cu efecte negative asupra întregului sistem 

educațional și asupra întregii vieți economice și sociale 
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♣♣♣   Măsuri pentru IPT: 
 

- Creșterea calității învățământului profesional și tehnic prin alocarea și gestionarea eficientă 
a resurselor umane și materiale.   

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

care împreună să realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate 
si colaborare pentru acoperire teritorială optimă. 

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

- Scrierea de proiecte cu finanțare europeană pentru a asigura o bază materială 
adecvată domeniilor/calificărilor profesionale din fiecare unitate îpt. 

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

ponderea populației rurale este destul de ridicată. Astfel, sistemul de educație şi formare profesională 
trebuie să contribuie prin măsuri specifice vizând: 

 dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație şi prevenirea 
părăsirii timpurii a şcolii, eliminarea abandonului școlar; 

 dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învățământul 
profesional și tehnic a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile; 

 ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivității 
economiei rurale; 

 educație în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi 
resurselor naturale din mediul rural; 

 Valorificarea resurselor locale în scopul creșterii calității condițiilor de studiu în 
mediul rural; 

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

 Identificarea de măsuri stimulative pentru elevii îpt din mediul rural, de natură să-
i integreze pe piața locală de muncă, dar și pentru a reduce rata de migrație către zonele 
urbane și în afara țării. 

 
 
TENDINŢE OCUPAŢIONALE 

 

Tranziția la economia de piață necesită construirea unui sistem 
informațional bazat pe o analiză riguroasă a pieței muncii, utilizând metode şi 
tehnici moderne. Echilibrele  și dezechilibrele existente pe piața muncii pot fi 

abordate pornind de la caracteristicile acestei piețe şi studiind trăsăturile la nivel 

local, regional, național. Analiza fluctuațiilor care apar în domeniul ocupațional, 
poate conduce la previziuni care să constituie o bază fundamentată ştiințific 

pentru politicile de formare profesională. În capitolul de față au fost folosite pe 
lângă datele statistice preluate din anchetele INS-AMIGO, sau din Balanța Forței 

de Muncă (INS-BFM) şi date administrative deținute de către Agenția Județeană 

pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeş. 
 
Populația activă civilă şi populația ocupată civilă 

Populația activă civilă a județului ARGEŞ, la sfârşitul anului 2016, era de 256.7 mii persoane, 
înregistrând o scădere cu 3.78 % față de anul 2009(266,8).Pe sexe, cea mai mare parte a populației 
active este  reprezentată de segmentul bărbaților (56%), față de (44%) cel feminin. Reprezentând 20,9% 
din populația ocupată a regiunii Sud-Muntenia, populația ocupată a județului Argeş număra 244.6 mii 
persoane în 2016 (fată de 241.6 mii în 2009).De-a lungul perioadei 2010-2016, populația ocupată din 
județul Argeş a cunoscut evoluții asemănătoare celor ale populației active, înscriindu-se pe un trend de 
scădere după anul 2009. Analizând evoluția indicatorilor furnizați de BFM la nivel județean pentru 
perioada 2009-2016, rezultă evoluții similare cu cele ale regiunii Sud Muntenia, de creştere a ratelor de 
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activitate, şi o scãdere a ratelor de ocupare a resurselor de muncă4 ( de la 59.8% la 68.6%,  respectiv de 
la 66.1% la 65.4% -2016 față de 2009) pe seama scãderii  populației în pregătire profesională şi a altor 
categorii de populație în vârstă de muncă – de la 130.2 mii persoane in 2009 la 117.4 mii persoane in 
2016. 

În 2016,prin Balanța Forței de Muncă se raportează o rată de activitate la nivelul județului 
(68,6%) mai micã  decât cele agregate la nivel național(69.5%)  şi mai mare faţã de cele agregate la 
nivel regional (62,1%) şi o rata de ocupare (65,4%) a populației civile din totalul resurselor de muncă mai 
mare decât cea regională (58,2%), dar mai mică decât cea  națională (66.2%) . 

Conform datelor din BFM pentru județul Argeş la 1 ianuarie 2015, rata de ocupare a populației 
civile feminine este  mai mică (53,4%) decât cea pentru populația masculină (59,5%). 
 

 

 
CONCLUZII 

 
În prezent oferta de şcolarizare a Liceului Tehnologic „Regele Mihai I” 

Curtea de Argeş este relativ bine corelată cu nevoile de calificare ale judeţului în 
domeniile: silvicultură, prelucrarea lemnului, protecţia mediului, administraţie 
publică, comerț, industrie textilă și pielărie şi se impun următoarele direcţii de 
actiune: 

 Protecţia mediului este un sector care aflat în plină dezvoltare necesită 
forţă de muncă calificată, dar trebuie să ţinem cont de situaţia existentă 
deja la nivelul regiunii 3 Sud Muntenia unde s-a constatat o pondere puţin 
exagerată în planurile de şcolarizare la liceu pentru acest domeniu; 

 Pentru domeniul forestier trebuie avute în vedere acoperirea nevoilor de 
calificare; 

 Nevoile de calificare previzionate pentru piaţa muncii: tehnician în 
protecţia mediului, tehnician în silvicultură, tehnician în industria lemnului 
şi tehnician silvic fac parte din configuraţia celor mai importante 20 de 
meserii şi calificări ce s-ar putea dezvolta la orizontul anului 2021; 

 Prin competenţele formate trebuie avut în vedere o pregătire de bază mai 
largă, competenţe sociale adecvate, dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
utilizarea noilor tehnologii, cultivarea atitudinii faţă de muncă şi a 
respectului pentru calitate, mobilitate ocupaţională; 

 Facilitarea mobilităţii ocupaţionale, intersectoriale spre activităţile de 
servicii, implică consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de 
calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţa; 

 Nevoia de implicare crescută a şcolii în formarea adulţilor prin 
organizarea de cursuri liceale serale, cursuri cu frecvenţă redusă şi 
învăţământ deschis la distanţă. 

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

vacante înregistrate la AJOFM 
Învățământul profesional şi cel liceal tehnologic: 

 Profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă dat de următoarele domenii: 
mecanică; comerț; industrie textilă şi pielărie; construcții și lucrări publice; economic; turism și 
alimentație publică. 

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

                                                        
4Calculate ca procent al populaţiei active civile, respectiv al populaţiei ocupate civile din totalul resurselor de muncă. Resursele 

de muncă includ populaţia în vârstă de muncă, mai puţin persoanele pensionate anticipat şi cele în incapacitate permanentă 
de muncă, la care se adaugă salariaţii sub şi peste vârsta de muncă  şi alte persoane sub şi peste vârsta de muncă aflate în 
activitate. 
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alimentația publică - balanță locuri de muncă-şomeri pozitivă sau echilibrată. Comerțul  cunoaşte o 
balanță locuri de muncă-şomaj  pozitivă, înregistrând scăderi la numărul şomerilor înregistrați  și creşteri 
la locurile de muncă vacante. 

 Majoritatea domeniilor prezintă balanțe negative, din cauza creşterii intrărilor în şomaj  și 
tendinței de scădere a locurilor de munca vacante oferite. 
  Tendințe de menținere la un nivel aproximativ constant pentru cele doua componente ale 
balanței se regăsesc la  economic, pentru locurile de munca vacante  și la: construcții, instalații și 
lucrări publice; turism și alimentație publica; economic; electronică și automatizări; estetica și 
igiena corpului omenesc; producție media; tehnici poligrafice, pentru numărul de şomeri intrați în 
evidente. 

Industria textilă şi a pielăriei se confrunta cu dificultăți concretizate prin locuri de muncă în 
scădere, fenomen totuşi stabilizat în anul 2010. Numărul acestora reprezintă totuşi un procent important 
din totalul locurilor vacante. Se înregistrează un şomaj cu o evoluție uşor descendenta. 

Si-n mecanica și mai ales în industria textilă şi a pielăriei se manifestă dificultatea în  ocuparea 
locurilor de muncă vacante, datorate acelor neconcordanțe dintre exigențele angajatorilor şi 
competențele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Referitor la analiza evoluției la nivelul ocupațiilor relevante pentru liceu l tehnologic putem desprinde 
profilul servicii, care cuprinde domeniile cele mai favorizate de piața muncii , referitor la numărul locurilor 
vacante. Astfel în totalul numărului de locuri oferite, profilul servicii are o pondere de 39%. 

 Pentru profilul resurse naturale şi protecția mediului nu se pot desprinde concluzii solide datorită 
numărului mic de înregistrări în evidențele AJOFM mai ales în cazul locurilor de muncă vacante 
    

Implicații pentru IPT 
 Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel național, şomajul  ridicat al 

şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieței muncii  
 acțiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
 abordarea integrată a formării profesionale inițiale şi continue, din perspectiva învățării pe 

parcursul întregii vieți 
 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forței de muncă, în special în cele 

privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea 
şcolii.  

 parteneriate active cu agenții economici, Serviciul Public de Ocupare, furnizori de ocupare  și 
formare, autorități şi alte organizații care pot contribui la integrarea socio-profesională a 
absolvenților – prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 Participarea scăzută a forței de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile 

de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariați, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupațională 
accentuată de procesele de restructurarea economiei, nevoile de actualizare şi adecvare 
competențelor la cerințele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei 
implicării active ca furnizori de formare pentru adulți, având în vedere: 
 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competențe pentru 

adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaționale din întreprinderi 
 adecvarea calificării cu locul de muncă 
 reconversia profesională în funcție de nevoile pieței muncii 
 recunoaşterea şi valorificarea în experienței profesionale şi a competențelor dobândite pe cale 

formală şi informală 
 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor țintă: ex. programe de formare 

la distanță, consultanță, etc. 
 Evoluțiile sectoriale în plan ocupațional şi prognozele privind cererea şi oferta pe termen lung 

- trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 
decizionale: regional (PRAI), județean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare 
rezultate din prognoză 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în creştere în 
construcții, calificările necesare ramurilor industriale cu potențial competitiv (cu accent pe 
creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), prioritățile strategice sectoriale pentru 
agricultură şi dezvoltarea rurală.  

 Prioritățile strategice sectoriale pentruagricultură şi dezvoltarea rurală vizează modernizarea a 
agriculturii şi diversificarea activităților economice în mediul rural. 
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Implică din partea şcolilor din domeniu, în parteneriat toți cu factorii interesați: 
 Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potențialului agricol – presupune creşterea 

nivelului de calificare (nivel 4, competențe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, 
procesarea primară a produselor agro-alimentare) 

 Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura „bio”  și cea ecologică, 
promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiționale, valorificarea resurselor locale prin mica 
industrie şi dezvoltarea serviciilor 

 Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: 
- formarea competențelor necesare unei agriculturi competitive 
- reconversia excedentului de forță de muncă din agricultură spre alte activități 

 Decalajele privind nivelul de educație în mediul rural față de urban - obligă la: 

 Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calității învățământului rural 
 Asigurarea accesului egal la educație în condiții de calitate  
 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 

defavorizate economic şi social 
 Rezultatele obținute în urma desfășurării burselor locurilor de munca în 2016 arată că un procent 
de 30% din locurile vacante scoase pentru ocupare de către agenții economici, au fost ocupate de câtre 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Se remarcă numărul foarte mic al persoanelor cu studii 
superioare care și-au găsit un loc de muncă prin această acțiune, aceasta  și pentru că oferta venita din 
partea angajatorilor a fost redusă cantitativ  și puțin diversificată. 

Domeniile de activitate în care au fost solicitări din partea angajatorilor sunt construcțiile civile  și 
industriale, industria textila  și alimentara, industria prelucrătoare. 

 

       
 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA 
 
           Cadrele didactice din şcoala noastră au o înaltă pregătire profesională, atât 
din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere psihopedagogic. 
          În sprijinul acestei afirmaţii stau următoarele: 

- Fişele de observaţii la clasă 
- Materialele de lucru elaborate 
- Portofoliile elevilor 
- Portofoliile profesorilor 
- Realizările elevilor 
- Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade, concursuri pe meserii şi 

concursurile extracurriculare. 
- Rapoartele catedrelor precum şi cele încheiate cu ocazia inspecţiilor 

efectuate pentru susţinerea gradelor didactice 
- Rapoartele de autoevaluare, evaluare internă şi externă 

 
PROFESORII UTILIZEAZĂ METODE DE PREDARE INTERACTIVĂ 
 
      Exigenţele societăţii contemporane au dus la creşterea responsabilităţii 
liceului faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi implicarea în viaţa 
comunităţii locale. 
      O dimensiune nouă a liceului este aceea de concepere a sa ca un furnizor de 
servicii educaţionale, în care elevul să fie permanent şi direct implicat în 
construirea propriului traseu de învăţare. Se pune mare accent pe achiziţiile finale 
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ale învăţării şi anume formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază, 
necesare pentru continuarea studiilor şi/sau pentru încadrarea pe piaţa muncii. 
Profesorului îi revine astfel rolul de organizator şi mediator al experienţelor de 
învăţare, de consilier curricular. La dispoziţia profesorului se găseşte un număr 
important de modalităţi prin care îşi poate formula atât sarcinile de predare-
învăţare cât şi pe cele de evaluare a rezultatelor obţinute de elevi. Apare, în mod 
firesc, problema stabilirii sau atingerii unor metode de lucru eficiente, care să 
conducă la un randament maxim. 
      Profesorii folosesc cele mai adecvate metode pentru desfăşurarea orelor 
teoretice în cabinetele dotate corespunzător cu aparatură, machete, planşe, 
mostre de materiale. Însuşirea conţinuturilor de către elevi este posibilă prin 
utilizarea adecvată a metodelor interactive de lucru. S-a constatat că o mare parte 
dintre profesori folosesc cabinetul de informatica, video-proiectorul în predare, 
învăţare şi evaluare. 
      Sunt frecvent folosite metode cum ar fi: învăţarea prin descoperire, studiul de 
caz, jocul de rol, asaltul de idei, modelarea, aplicaţii practice, demonstraţia 
figurativă şi altele. De asemenea, se acordă atenţie activităţii individuale, formând 
la elevi competenţe de lucru, dar se stimulează şi munca în echipă dezvoltând 
competenţe sociale şi de comunicare stabilindu-se astfel o relaţie afectivă cu 
elevii. Profesorii găsesc metodele cele mai adecvate, creând o atmosferă prielnică 
studiului, dozând dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a 
problemelor. Există o preocupare permanentă pentru cunoaşterea elevilor, a 
nivelului de pregătire şi a posibilităţilor psihosenzoriale. Profesorii realizează 
conexiuni interdisciplinare, lecţii cu caracter activ, antrenând elevii în procesul 
didactic de învăţare. Se stimulează gândirea elevilor, creând premise ca acestea 
să ajungă la o mai bună înţelegere a problemelor, la trezirea interesului elevilor, 
stimularea motivaţiei acestora.  
     În şcoală s-au ţinut cursuri de formare privind implementarea metodelor 
didactice bazate pe învăţarea centrată pe elev, utilizarea instrumentelor de 
asigurare a calităţii. Cadrele didactice au fost observate la ore, ocazie cu care s-
au identificat punctele tari precum şi planurile de acţiune pentru corectarea unor 
lipsuri în procesul instructiv educativ. 

Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”Curtea de Argeş oferă pregătire 
profesională tinerilor din judeţul Argeş în domeniile: resurse naturale şi protecţia 
mediului,tehnic, servicii, prin cursuri liceale zi,seral. 
Până în 1990 şcoala pregătea absolvenţi în exclusivitate pentru domeniul 
forestier, prelucrarea lemnului, silvicultură şi protecţia mediului. Ca urmare a 
creşterii calificărilor pentru servicii şi protecţia mediului pe piaţa muncii argeşene, 
oferta de şcolarizare s-a modificat în acest sens. 

Gama calificărilor s-a diversificat treptat astfel că în prezent pe lângă 
specializările: tehnician în industria de prelucrare a lemnului, tehnician în 
silvicultură, pregătim şi tehnician în protecţia mediului şi tehnician în administraţie, 
confecționer produse textile, comerciant vânzător.. 

Colaborarea cu agenţii economici din aceste sectoare asigură pregatirea 
profesională a tinerilor în condiţii concrete de muncă. 

La cererea agenţilor economici din zonă, a fost introdusă în oferta de 
şcolarizare pregătirea profesională pentru nivelul de calificare: confecționer 



 

Liceul Tehnologic ”Regele Mihai I”  Planul de Acţiune al Şcolii 2020– 2025 
 

Pag. 44 

 

produse textile. Dotarea atelierelor de prelucrarea lemnului şi silvicultură cu 
echipamente prin finanţare PHARE permite desfăşurarea instruirii practice la 
standardele învăţământului european. 

Unul din obiectivele dezvoltării instituţionale ale şcolii a vizat creşterea 
şanselor de inserţie socio – profesională a tinerilor absolvenţi din domeniul 
resurselor naturale şi protecţiei mediului şi serviciilor.  

Pentru monitorizarea acestui proces, în şcoala functionează o comisie 
formată din profesori diriginţi ai claselor terminale şi personalul secretariatului 
şcolii. Anual sunt înregistrate noile date referitoare la inserţia profesională a 
absolvenţilor. 
 

Pentru ultimii ani datele pentru LICEU - ZI sunt următoarele: 
 

An 
şcolar 

Forma de învăţământ 
Continuare 

studii 
Angajaţi Şomeri 

Alte 
situaţii 

2015-2016 Liceu 25 30 50 3 

2016-2017 Liceu 48 15 25 7 

2017-2018 Liceu 14 35 22 68 

2018-2019 Liceu 23 27 21 43 

2019-2020 Liceu 20 20 30 3 

2020-2021 Liceu 24 30 15 2 

2021-2022 Liceu 18 28 8 2 

 
Se observă din analiza tabelului de mai sus: 

- creşterea procentului tinerilor absolvenţi de liceu care urmează o formă 
superioară de învăţământ, fapt datorat promovabilităţii crescute a 
examenului de Bacalaureat. 

- procent relativ constant în ce priveşte tinerii angajaţi şi somerii; 
O preocupare constantă la nivelul şcolii este asigurarea calităţii procesului 

educaţional. În acest sens am avut în vedere, implementarea învăţării centrate pe 
elev, abordarea interdisciplinară, utilizarea pe o scară cât mai largă a metodelor 
participativ – active de predare – învăţare. 

Profesorii sunt interesaţi de tehnicile şi metodele moderne de predare – 
învăţare şi participă constant la cursuri de formare continuă organizate de C.C.D., 
universităţi sau în diverse alte programe. 

Se constată preocuparea şcolii pentru asigurarea calităţii procesului 
educaţional, creşterea treptată a procentului promovabilităţii la Examenul de 
Bacalaureat conform tabelului de mai jos: 

An 

şcolar 
Sesiune Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentati 

Procent 

promovabilitate 

 
2011-

2012 

Iunie – Iulie 270 261 47 212 9 18% 

August-

Septembrie 
176 153 24 127 25 16% 

 

2012-
2013 

Iunie – Iulie 172 161 45 115 11 28% 

August-
Septembrie 

135 112 8 104 23 7% 

 

2013-
2014 

Iunie – Iulie 183 166 40 126 17 24,09% 

August-
Septembrie 

 
95 

 
84 

 
14 

 
70 

 
11 

 
16,66% 

 
2014-

2015 

Iunie – Iulie 105 101 35 66 4 34,65% 

August-

Septembrie 
86 67 19 49 19 28,35% 
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2015-
2016 

Iunie – Iulie 106 100 34 66 6 34% 

August-
Septembrie 

63 50 14 36 13 28% 

2016-
2017 
2017-

2018 

Iunie – Iulie 
+Aug-Sept 

139 130 37 93 9 26,6 

Iunie – Iulie + 

Aug-Sept 
114 98 35 63 16 30.07 

2018– 
2019 

Iunie – Iulie + 
Aug-Sept 

73 45 10 35 28 22,2 % 

2019– 
2020 

Iunie – Iulie + 
Aug-Sept 

113 86 27 59 27 31,4 % 

2020-
2021 

Iunie – Iulie + 
Aug-Sept 

99 90 34 56 9 37,77 % 

2021-
2022 

Iunie – Iulie + 
Aug-Sept 

66 63 32 30 
3 absenți 

+ 1 eliminat 
48 % 

 

Rezultatele examenelor pentru certificarea competenţelor  profesionale  
reflectă o bună pregătire profesională a tinerilor, menţinându-se un procent ridicat 
de promovabilitate. 

În cazul disciplinelor de specialitate se înregistreaza constant o bună 
reprezentare a elevilor şcolii noastre la Olimpiadele la disciplinele din aria 
curriculară “TEHNOLOGII” şi Concursurile profesionale pentru calificări 
profesionale la nivel judeţean şi naţional. 

Rolul consilierii şi orientării vocaţionale este cu atât mai mare într-o şcoala 
unde tinerii au nevoie de o importantă susţinere pentru dezvoltarea stimei de sine, 
autonomiei, sentimentului de competenţă şi control asupra sarcinilor, eficienţei, 
flexibilităţii, creativităţii, relaţionarea pozitivă cu ceilalti – componenţe esenţiale şi 
necesare unei bune planificări a carierei şi a unei bune inserţii socio – 
profesionale. 

Pornind de la aceste nevoi, în şcoala noastră funcţionează un cabinet de 
consiliere educaţională. 

Referitor la cultura organizaţională dezvoltată în cadrul Liceului 
Tehnologic„Regele Mihai I”Curtea de Argeş, trebuie subliniat faptul că se 
promovează oportunităţi  egale pentru toţi membrii săi, cultivarea spiritului de 
echipă şi al competenţei. 

Consiliul de Administraţie al şcolii este format din: director,5 cadre 
didactice,reprezentantul Consiliului Elevilor, 2 reprezentanţi ai Comitetului de 
părinţi, 3 reprezentanţi ai Consiliului local,1 reprezentant al primarului şi liderul de 
sindicat ca observator. 

Elevii sunt implicaţi în activităţile şcolii şi sunt reprezentaţi în Consiliul 
elevilor. 

Personalul didactic al şcolii, în anul şcolar 2021-2022 este format din 
profesori calificaţi, dintre acesţia unii sunt autori de manuale, culegeri, membrii în 
comisiile de elaborare a curriculum–ului naţional, a Standardelor de Pregătire 
Profesională. 

Total cadre didactice: 38 din care:  
gradul I:  25 
gradul II:      1 
definitivat:   5 
debutanţi:    4 
necalificați:  3 

Personalul didactic şi administrativ este calificat, flexibil si competent. 
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Ponderea personalului didactic calificat în ÎPT 
Situaţia normelor didactice în ÎPT – Liceul Tehnologic"Regele Mihai I" 
Curteade Argeş  
Sursa: situaţia normelor în cadrul şcolii 
     

Nr. posturi / norme didactice 
 

Anul şcolar 
SPECIALITATEA 

CATEDREI 
(POSTULUI) 

Total Norme / 
posturi didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi**

*) 
Total 

Calificaţi 
Titulari*

) 

Suplinitor
i 

calificaţi**
) 

2013-2014 
 

Profesori discipline 

tehnologice 
13,00 13,00 12,00 1,00 0,00 

Maistri instructori 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

2014-2015 

Profesori discipline 
tehnologice 

13,00 13,00 12,00 1,00 0,00 

Maistri instructori 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

2015-2016 

Profesori discipline 
tehnologice 

12,00 12,00 11,00 1,00 0,00 

Maistri instructori 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

2016-2017 

Profesori discipline 

tehnologice 
12,00 12,00 11,00 1,00 0,00 

Maistri instructori 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 

2017-2018 

Profesori discipline 

tehnologice 
11,00 11,00 11,00 1,00 0,00 

Maistri instructori 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 

 
2018-2019 

 

Profesori discipline 

tehnologice 
11,62 11,62 9,64 1,98 0,00 

Maistri instructori 2,81 2,81 2,81 0,00 0,00 

2019-2020 

Profesori discipline 
tehnologice 

11,87 11,87 10,59 1,28 0,00 

Maistri instructori 2,02 2,02 2,02 0,00 0,00 

2020-2021 

Profesori discipline 
tehnologice 

9,6650 9,6650 0,8168 0,8168 0,00 

Maistri instructori 3,6544 3,6544 1,00 2,6544 0,00 

2021-2022 

Profesori discipline 
tehnologice 

11,3818 11,3818 8,8238 2,5580 0,00 

Maistri instructori 2,8440 2,8440 1,1400 1,7040 0,00 

2022-2023 

Profesori discipline 

tehnologice 
10,2569 9,9607 7,7028 2,5541 0,2962 

Maistri instructori 3,8436 3,5589 1,0972 2,4617 0,2847 

 
 
 

Procentual (raportat la total norme didactice) 
 

Anul 
şcolar 

SPECIALITATEA 
CATEDREI (POSTULUI) 

Total Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 

necalificaţi***) Total 
Calificaţi 

Titulari*) 

Suplinitori 
calificaţi**) 

2013-2014 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 93,00 7,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 2014-2015 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 92,00 8,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
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2015-2016 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 92,00 8,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2016-2017 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 92,00 8,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2017- 2018 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2018-2019 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 82,96 17,04 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2019-2020 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 89,92 10,78 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2020-2021 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 90,02 8,80 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2021-2022 
Profesori discipline tehnologice 100,00 100,00 78,00 22,00 0,00 

Maistri instructori 100,00 100,00 40,00 60,00 0,00 

2022-2023 
Profesori discipline tehnologice 73,00 71,00 55,00 18,00 2,00 

Maistri instructori 27,00 25,00 8,00 17,00 2,00 

 
Baza materială a şcolii este formată din 6 corpuri de clădire, 23 săli de 

clasă, 9 cabinete, 8 laboratoare din care 3 laboratoare de informatică legate la 
Internet, sală de sport, bibliotecă,CDI, centrală termică proprie racordată la 
reţeaua de gaz metan. 

Şcoala a obţinut finantare PHARE prin care s-a asigurat reabilitarea atât a 
şcolii cât şi a atelierelor de instruire practică, modernizarea bazei materiale şi 
dotarea laboratoarelor şi atelierelor de instruire practică cu echipamente. 

În urma acestui program şcoala a fost dotata cu 1 laborator de informatică 
compus din: 1 server, 24 staţii de lucru, 10 staţii de lucru multimedia. Cumulat, 
valoarea acestor dotări împreună cu dotările pentru atelierele de instruire practică 
depaşeşte suma de 250.000 Euro. 

Fondurile acordate de Primăria Curtea de Argeş vizează acoperirea 
cheltuielilor curente, fără însă să rezolve decât parţial cheltuielile legate de 
consumabile necesare desfăşurării activităţii de predare - învăţare, iar valoarea 
autofinanţărilor extrabugetare  este încă insuficientă pentru nevoile dezvoltării 
bazei materiale a instituţiei. 

Se impune identificarea unor noi surse extrabugetare pentru dezvoltarea 
viitoare a bazei materiale a şcolii, precum şi pentru acordarea unor burse de 
studiu pentru a facilita accesul la educaţie a tinerilor care provin din mediul rural. 
 

Populaţia şcolară a „Liceului TehnologicRegele Mihai I” se prezintă 
astfel: 

 
 

Total, nivele de învățământ, 
sexe, medii de rezidență 

An școlar 

2013 
- 

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

Total populaţie şcolară, din 
care: 

661 660 626 506 609 498 452 492 468 439 

-pe sexe 
masculin 402 380 392 285 330 268 212 273 265 249 

feminin 259 280 234 221 279 290 240 219 203 190 
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  -după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

Total din 
localitatea 
unde este 
situată şcoala  

 
240 

 
266 

226 230 184 155 140 216 142 148 

Total din alte 
localităţi 

421 394 400 276 425 343 312 176 322 291 

Total din 
urban 

240 266 266 266 184 159 148 225 148 158 

Total din  rural 421 394 400 230 425 339 304 267 320 281 

total în învăţământul de 
ucenici si scoala 
profesionala din care 

25 0 0 0 0 0 28 52 69 88 

    -pe sexe 
masculin 11 0 0 0 0 0 24 41 53 62 

feminin                                    14 0 0 0 0 0 4 11 16 26 

  -după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

3 0 0 0 0 0 5 15 14 30 

Total din alte 
localităţi 

22 0 0 0 0 0 23 27 55 58 

Total din 
urban 

3 0 0 0 0 0 0 15 14 32 

Total din  rural 22 0 0 0 0 0 23 27 55 56 

total liceu în învățământul 
SERAL, din care: 

90 114 107 145 210 196 156 186 192 173 

    -pe sexe 
masculin 45 67 88 85 88 70 62 61 73 71 

feminin 45 47 49 60 122 126 94 125 119 102 

  -după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

20 35 35 45 75 76 66 81 63 54 

Total din alte 
localităţi 

70 79 53 100 135 120 90 105 129 119 

Total din 
urban 

20 35 35 45 75 80 70 85 67 58 

Total din  rural 70 79 53 100 135 116 86 101 125 115 

total liceu în învățământul  
ZI, din care: 

547 546 472 506 477 395 178 214 156 129 

    -pe sexe 
masculin 347 313 287 285 274 230 135 135 97 78 

feminin 200 233 185 221 203 165 79 79 59 51 

  -după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

240 231 181 216 141 113 75 102 56 38 

Total din alte 
localităţi 

307 315 281 290 0 282 103 112 100 91 

Total din 
urban 

240 231 181 216 141 117 82 104 56 40 

Total din  rural 307 315 281 290 336 278 96 110 100 89 

total în învăţământul 
postliceal şi de maiştri, din 
care: 

0 17 17 0 0 15 15 40 51 49 

    -pe sexe 
masculin 17 17 0 0 0 14 14 36 42 38 

feminin 0 0 0 0 0 1 1 4 9 11 

  -după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

0 0  0 0 0 0 3 18 9 26 

Total din alte 
localităţi 

0 0 17 17 0 15 12 22 42 23 

Total din 
urban 

0 0 5 5 0 0 0 21 11 28 

Total din  rural 0 0 12 12 0 15 15 19 40 21 
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Planul de şcolarizare 2021 - 2022 
 
1. Liceu – învăţământ ZI 

 
Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Filieră Profil Specializare 
Nr. 

clase 

1 IX Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

2 X Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 

1 

3 X Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

4 XI Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

5 XII Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

6 XII Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

 
2. Liceu - învăţământ SERAL 
 

Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Filieră Profil Specializare 
Nr. 

clase 

1 IX Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 

1 

2 X Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

3 XI Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

4 XI Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

5 XII Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

6 XII Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

7 XIII Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

8 XIII Teoretică Real Ştiinţe ale naturii 1 

 
3. Învăţământ PROFESIONAL 
 

Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Domeniu Calificare 
Nr. 

clase 

1 IX Silvicultură Pădurar 1 
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2 X Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 0,5 

3 X Comerţ Comerciant - vânzător 0,5 

4 XI Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 0,5 

5 XI Silvicultură Pădurar 0,5 

 
4. Învăţământ POSTLICEAL 
 

Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Domeniu 
Calificare 

 
Nr. 

clase 

1. Anul I 
Fabricartea produselor 

din lemn 
Tehnician produse 

finite din lemn 
1 

2. Anul II Silvicultură Tehnician silvic 1 

 

Planul de şcolarizare 2022 - 2023 

 
1. Liceu – învăţământ ZI 

 
Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Filieră Profil Specializare 
Nr. 

clase 

1 IX Tehnologică Servicii Tehnician în administrație 1 

2 X Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

3 XI Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 

1 

3 XI Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

4 XII Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

 
2. Liceu - învăţământ SERAL 
 

Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Filieră Profil Specializare 
Nr. 

clase 

1 IX Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

2 X Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 

1 

3 XI Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

4 XI Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 
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5 XII Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

6 XII Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

7 XIII Tehnologică Tehnic 
Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
1 

8 XIII Tehnologică 
Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician în silvicultură şi 
exploatări forestiere 

1 

 
3. Învăţământ PROFESIONAL 
 

Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Domeniu Calificare 
Nr. 

clase 

1 IX Silvicultură Pădurar 0,5 

2 IX Comerţ Comerciant - vânzător 0,5 

3 IX Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 0,5 

4 IX Fabricarea produselor din lemn Sculptor - intarsier 0,5 

5 X Silvicultură Pădurar 1 

6 XI Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 0,5 

7 XI Comerţ Comerciant - vânzător 0,5 

 
4. Învăţământ POSTLICEAL 
 

Nr. 
crt. 

An de 
studiu 

Domeniu 
Calificare 

 
Nr. 

clase 

1. Anul I 
Fabricartea produselor 

din lemn 
Tehnician produse 

finite din lemn 
1 

2. Anul II Silvicultură Tehnician silvic 1 

 
RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC 
 

Criteriul 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2020-
2021 

Total şcoală 8 16 1 0 0 2 2 0 0 3 

masculin 6 14 1 0 0 
 

2 1 0 0 2 

feminin 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

 urban* 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 

rural* 5 12 1 0 0 2 2 0 0 1 

* după mediul de rezidenţă al elevilor 
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Rata de promovare 
RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL SERVICII 
 

Clasa Criteriul 
2012

-
2013 

2013
-

2014 

2014 
- 

2015 

2015 
- 

2016 

2016 
- 

2017 

2017 
- 

2018 

2018
- 

2019 

2019
- 

2020 

2020
-

2021 

2021
-

2022 

a IX-a 

Total 
şcoală 

0 29 28 28 28 25 40 0 0 0 

masculin 0 13 12 14 16 12 24 0 0 0 

feminin 0 16 16 14 12 13 18 0 0 0 

 urban* 0 12 10 5 7 13 20 0 0 0 

rural* 0 17 18 23 21 12 20 0 0 0 

a X-a 

Total 
şcoală 

0 0 30 29 26 27 27 0 0 0 

masculin 0 0 17 10 14 15 16 0 0 0 

feminin 0 0 13 14 12 12 11 0 0 0 

 urban* 0 0 6 8 5 7 11 0 0 0 

rural* 0 0 24 21 21 20 16 0 0 0 

a XI-a  

Total 
şcoală 

0 0 0 30 29 23 31 22 0 0 

masculin 0 0 0 16 10 13 20 10 0 0 

feminin 0 0 0 14 19 10 11 12 0 0 

 urban* 0 0 0 12 7 5 21 15 0 0 

rural* 0 0 0 18 22 18 10 7 0 0 

a XII - a 

Total 
şcoală 

27 0 0 0 29 28 30 25 22 0 

masculin 7 0 0 0 16 9 20 15 10 0 

feminin 20 0 0 0 13 19 10 10 12 0 

 urban* 10 0 0 0 12 6 7 8 13 0 

rural* 17 0 0 0 17 22 23 17 9 0 

a XIII-a 

Total 
şcoală 

18 0 0 0 * * 0 0 0 0 

masculin 16 0 0 0 * * 0 0 0 0 

feminin 2 0 0 0 * * 0 0 0 0 

 urban* 4 0 0 0 * * 0 0 0 0 

rural* 14 0 0 0 * * 0 0 0 0 

 
 
RATA DE PROMOVARE LA  LICEU, PROFILUL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Clasa Criteriul 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

 
2018-

2019 

 
2019-

2020 

 
2020-

2021 

 
2021-

2022 

a IX-a 

Total şcoală 56 59 83 45 36 29 40 16 84 0 

masculin 41 45 48 26 22 20 24 9 34 0 

feminin 15 14 35 19 14 9 18 7 50 0 

 urban* 16 16 45 14 13 14 20 8 26 0 

rural* 40 43 38 31 23 15 20 8 58 0 

a X-a 

Total şcoală 72 60 55 79 36 32 27 46 27 0 

masculin 54 46 41 46 21 19 16 23 12 0 

feminin 18 14 14 33 15 13 11 23 15 0 

 urban* 16 16 35 19 12 16 11 16 7 0 

rural* 56 44 20 60 24 16 16 30 20 0 

a XI-a  

Total şcoală 60 70 57 82 73 33 31 24 44 0 

masculin 41 54 38 51 41 21 20 17 24 0 

feminin 19 16 19 31 32 12 11 7 20 0 

 urban* 20 16 30 31 20 11 21 14 21 0 

rural* 40 54 27 51 53 22 10 10 23 0 
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a XII-a 

Total şcoală 78 57 80 57 73 70 30 31 24 0 

masculin 52 40 55 35 47 39 20 19 17 0 

feminin 26 17 25 22 26 31 10 12 7 0 

 urban* 26 20 45 18 38 19 7 10 10 0 

rural* 52 37 35 39 43 51 23 21 14 0 

a XIII-
a 

Total şcoală * * * * * 19 0 0 0 0 

masculin * * * * * 9 0 0 0 0 

feminin * * * * * 10 0 0 0 0 

 urban* * * * * * 7 0 0 0 0 

rural* * * * * * 12 0 0 0 0 

 
 
RATA DE PROMOVARE LA  LICEU, PROFIL TEHNIC 

 
 

Clasa Criteriul 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

a IX-a 

Total 
şcoală 

85 59 28 20 16 27 29 27 13 

masculin 50 30 11 17 10 22 15 15 5 

feminin 35 29 17 3 6 5 14 12 8 

urban* 25 18 12 7 6 3 7 11 6 

rural* 60 38 16 13 10 24 22 16 7 

a X-a 

Total 
şcoală 

42 69 45 27 19 16 26 30 79 

masculin 30 39 16 13 17 10 21 17 39 

feminin 12 30 29 14 2 6 5 13 40 

urban* 11 20 25 9 7 6 2 10 28 

rural* 30 49 20 18 12 10 24 20 51 

a XI-a 

Total 
şcoală 

81 42 63 44 46 33 32 50 21 

masculin 52 30 38 17 22 23 16 36 7 

feminin 29 12 25 27 24 10 16 14 14 

urban* 28 12 25 11 17 18 11 22 6 

rural* 53 30 38 33 29 15 21 28 15 

XII a 

Total 
şcoală 

* * * 85 39 47 36 29 45 

masculin * * * 35 14 23 24 11 22 

feminin * * * 25 25 24 12 18 23 

urban* * * * 34 10 22 16 14 21 

rural* * * * 51 29 25 20 15 24 

XIII a 

Total * * * * 19 * 29 19 0 

masculin * * * * 14 * 15 7 0 

feminin * * * * 5 * 14 12 0 

urban* * * * * 10 * 7 8 0 

rural* * * * * 9 * 22 11 0 
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RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
 
 

Criteriul 

Anul Şcolar 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016 -
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 B
A

C
A

L
A

U
R

E
A

T
 

Absolve
nţi 

Total absolvenţi, din care 195 172 144 105 72 139 157 109 104 107 99 

     -pe 
sexe 

masculin 100 95 77 68 39 82 74 60 52 55 50 

                      

        feminin 
95 77 67 37 33 57 83 49 52 52 49 

  -după 

mediul de 
rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 

situată şcoala 

80 62 64 37 32 54 41 31 40 45 43 

din alte 

localităţi, din 
care: 

15 110 80 68 40 54 - - 64 62 56 

urban 80 62 64  32 54 41 31 44 50 43 

 rural 115 110 80 68 40 85 116 78 60 57 56 

Promov
aţi la 

examen
ul de 

bacalau

reat 

Total absolvenţi promovaţi, 
din care : 

45 45 40 35 34 37 35 8 16 23 20 

     -pe 
sexe 

masculin 25 25 20 15 28 17 12 3 9 12 12 

feminin 20 20 20 20 6 20 23 5 7 11 8 

  -după 
mediul de 

rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

28 25 22 18 15 18 15 3 6 10 15 

din alte 
localităţi, din 

care: 

17 20 18 17 19 19 - - 10 13 5 

urban 29 25 28 0 15 18 15 3 8 11 15 

rural 16 20 12 17 19 19 20 2 8 12 5 

Ponder
ea 

absolve

nţilor 
promov

aţi la 

examen
ul de 

bacalau

reat 

Total absolvenţi promovaţi, 
din care : 

24.37 

% 

23,01 

% 

27,95

% 
27,77% 35% 47% 33% 7,34% 15,38% 21.5% 56 % 

     - pe 

sexe 

masculin 55,5% 
50,00

% 
43% 39% 15% 34% 5% 17,3% 25 % 21,8% 20 % 

                      
feminin 

21,05 
% 

44,44
% 

50,00
% 

57% 89% 18% 66% 10,2% 13,46% 21.1% 36 % 

  -după 
mediul de 

rezidenţă 
al elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

35 % 
55,55

% 
55% 51% 21% 16% 43% 9,67% 15% 22,2% 42 % 

din alte 
localităţi, din 

care: 

14,78
% 

44,44
% 

45% 49% 26% 17% - - 15,62% 20.9% 14 % 

urban 
35 % 

55,5
% 

55% 51% 21% 16% 43% 9,67% 18,2% 22 % 42 % 

                   

rural 
14,78 

% 
44,4
% 

45% 49% 26% 17% 57% 2,56% 13,3% 21,05% 14 % 

 
 
 
 
 
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE CERTIFICARE COMPETENȚE PROFESIONALE 

 
 

Criteriul 

Anul şcolar 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 

Absolve

nţi 

Total absolvenţi, din care 173 144 108 101 119 157 90 90 87 65 

     -pe 
sexe 

masculin 106 77 67 59 74 74 54 49 54 31 

                  
feminin 

77 67 41 42 45 83 36 41 33 34 

  -după 

mediul 
de 

rezidenţ

ă al 
elevilor  

din localitatea 

unde este 
situată şcoala 

62 40 37 41 35 41 25 40 25 27 

din alte 
localităţi, din 
care: 

111 104 71 60 
 

84 
- - 50 62 - 

urban 62 40 37 41 35 41 25 1 3 27 

             rural 111 104 71 60 84 116 65 49 59 38 
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Promov
aţi la 

examen
ul de 

certifica

re 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
173 144 108 101 113 130 56 90 79 58 

     -pe 
sexe 

masculin 106 77 67 59 73 61 35 49 50 33 

     feminin 77 67 41 42 40 69 21 41 29 25 

  -după 
mediul 

de 

rezidenţ
ă al 

elevilor  

din localitatea 
unde este 
situată şcoala 

62 40 37 41 34 
 

41 
20 40 22 27 

din alte 
localităţi, din 

care: 

111 104 
 

71 
 

60 
 

79 
- 36 50 57 - 

urban 62 40 37 41 34 41 - 1 3 27 

          rural 111 104 71 60 79 89 36 49 54 31 

Ponder
ea 

absolve

nţilor 
promov

aţi la 

examen
ul de 

certifica

re 

Total absolvenţi 
promovaţi, din care : 

100% 100% 100% 100% 86% 83% 62,2% 100% 
90,8 
% 

98 % 

     -pe 
sexe 

masculin 
100% 100% 100% 100% 85 38% 

64,81
% 

100% 
92,59 

% 
56 % 

                      
        feminin 

100% 100% 100% 100% 84 44% 
58,33

% 
100% 

87,88 
% 

42 % 

  -după 

mediul 
de 

rezidenţ

ă al 
elevilor  

din localitatea 

unde este 
situată şcoala 

100% 100% 100% 100% 84,5 100% 80% 100% 88 % 57 % 

din alte 

localităţi, din 
care: 

100% 100% 100% 100% 86,4 - - 100% 
91,94

% 
- 

urban 100% 100% 100% 100% 84,5 100% 80% 100% 100 % 47 % 

                 
 rural 

100% 100% 100% 100% 86,4 68% - 100% 
91,53 

% 
53 % 
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RATA DE INSERŢIE SOCIO – PROFESIONALĂ 
 

 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2021-2022 

 
Sursa: evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală 

Nivelul de 
calificare 

Domeniul de pregătire/ 
Profil 

Calificarea 

Nr.absovenţi 
(distinct pe 

fiecare nivel, 
domeniu/profil 
şi calificare) 

Continuă 
studiile 

Angajaţi 

Propria 
afacere 
(inclusiv 

ca 
persoană 

fizică 
autorizată 

sau ca 
producător 

agricol) 

Înregistraţi 
în şomaj 
(AJOFM) 

În situaţie de 
şomaj, 

neînregistraţi în 
evidenţele 

AJOFM  (dar 
care nu sunt 

angajaţi, nu au 
venituri şi se 

află în căutarea 
unui loc de 

muncă) 

Alte 
situaţii 

Observaţii 
(precizări 

suplimentare 
cu privire la 
alte situaţii, 

etc.) 

 
Liceu 
tehnologoic  

Teoretic Ştiinţe ale naturii 26 2 23 - 1 - - - 

Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician in silvicultura si 
exploatari forestiere 

26 10 10 
- 
 

4 
- 
 

2 - 

Tehnic 
Tehnician designer mobilă 

şi amenajări interioare 
52 15 32 - 2 - 3 - 

TOTAL  104 27 65 - 7 - 5 - 
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 Parteneriate şi colaborare 
 
Pornind de la ideea că  reţelele de colaborare sunt în primul rând sisteme 
informaţionale, sisteme care permit schimburi de cunoştinţe şi experienţă în 
asigurarea calităţii şi că implicarea în educaţie şi formare este responsabilitatea 
tuturor participanţilor la viaţa socială şi economică,  şcoala noastră a fost 
preocupată de structurarea şi dezvoltarea unei reţele proprii de parteneriate. 
  Şcoala , ca sistem deschis, care se află în relaţie directă cu mediul ei exterior şi 
implicit cu comunitatea în cadrul căreia funcţionează  trebuie să-şi asume 
responsabilitatea de a iniţia şi dezvolta parteneriate educaţionale . 
 

Parteneriatul cu familiile elevilor 
 Parteneriatul cu familiile elevilor a avut în vedere realizarea unei comunicări 
şi cooperări reale pentru a pune bazele unei unităţi de decizie şi acţiune cu scopul 
de a influenţa pozitiv evoluţia acestora. 
Legătura dintre personalul didactic şi  părinţi s-a dezvoltat pe mai multe planuri: 

 cunoaşterea  problemelor familiilor elevilor 
 monitorizarea comună a activităţii şcolare a elevului ( frecvenţă, rezultate 

şcolare, comportament în colectivitate) 
 susţinerea materială şi spirituală a activităţii şcolare a elevului 
 orientarea şi consilierea pentru dezvoltarea carierei tinerilor 
 consilierea psiho-pedagogică a familiilor 

Formele de colaborare adoptate: 
- şedinţe şi lectorate cu părinţii cu tematici diversificate 
- corespondenţă  pentru informarea familiilor elevilor în legătură cu evoluţia 

şcolară a acestora 
- discuţii individuale cu părinţii elevilor cu probleme 
- oganizarea unor activităţi extraşcolare cu participarea familiilor elevilor 
- acţiuni de informare a părinţilor în legătură cu drepturile şi  responsabilităţile 

în raporturile cu şcoala, cu posibilităţile de continuare a studiilor de către 
elevi, regulamentele de desfăşurare a examenelor. 

 
Parteneriatele cu agenţii economici din zonă 

Colaborea cu agenţii economici din zonă s-a derulat pe următoarele direcţii: 
 Asigurarea practicii profesionale la locul de muncă 
 Asigurarea  unor oportunităţi pentru experienţa în muncă 
 Activităţi extracurriculare 
 Elaborarea  CDS şi CDL 
 Evaluarea elevilor prin participarea  reprezentanţilor acestora în  

comisiile de examen 
 Angajarea unor elevi pe durata vacanţei de vară 
 Sponsorizarea unor acţiuni ale şcolii 

        Unităţile economice  care au încheiat acorduri de parteneriat cu şcoala 
sunt:Ocolul Silvic Curtea deArgeş, S.C. Foresta S.A, S.C. Aniresilvestra S.A. 
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Parteneriatele cu alte şcoli –  s-au realizat prin activităţile Cercurilor zonale 

pe discipline, întâlniri temetice, acţiuni de promovare a ofertei şcolii şi au avut ca 
obiective: 
 Schimbul de informaţii pe probleme specifice învăţării centrate pe elev, 

asigurarea calităţii educaţiei, dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii 
economici 

 Schimburi de informaţii în legătură cu evoluţia populaţiei şcolare 
 Împărtăşirea exemplelor de bună practică pentru a îmbunătăţi calitatea 

generală a ÎPT şi a modului de administrare a acestuia  
 Organizarea unor activităţi/sesiuni comune de dezvoltare profesională a 

personalului  
 Elaborarea şi scrierea unor materiale didactice noi. 

 
  Parteneriatul cu Inspectoratul Judeţean Argeş 
Inspectoratul şcolar a reprezentat partenerul cheie în procesul de planificare şi 
asigurare a calităţii , elaborarea  ofertei educaţionale a şcolii precum şi  în 
derularea activităţilor şcolare şi extracurriculare sau iniţierea unor proiecte 
educative. 
        Parteneriatul cu Casa Corpului Didactic – a avut în vedere programul de 
dezvoltare a personalului.  
       Parteneriatul cu Ministerul Educaţiei Naţionale – asigurat prin reţeaua 
informaţională a ministerului. 
 Informare cu privire la obiectivele, politicile, proiectele şi legislaţia din  

domeniul educaţiei 
 Armonizarea obiectivelor şi politicilor şcolii cu cele de la nivel naţionale 
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HARTA PARTENERIATULUI ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ELEVILOR anul şcolar 2022-2023 

 
 
 
 
 

Nr.  
crt 

UNITATEA ŞCOLARĂ 
PARTENERII ECONOMICI LA CARE S-A DESFAŞURAT 

PRACTICA Aprecierea 
procentuală a 
gradului de 
asigurare a 

formării 
competenţelor 

la elevi în 
raport cu 
specificul 
activităţii 
agentului 

economic şi 
dotările 
acestuia 

Asigurarea 
conditţilor 

de 
organizare 

a 
examenului 

de 
absolvire la 

agentul 
economic 

implicarea agentului eonomic 

Denumirea
şcolii, adresa 
completa, tel, 

fax,  
e-mail 

Liceu 
tehnologic 

Domeniile 
pregătirii  

de bază/ profil la 
liceul tehnologic 

în anul şcolar 
2019-2020 

Clasa 

Nr.  
clase 

pe 
fiecare 

calificare 

Calificarea 
profesională 

Denumirea 
agenţilor 

economici 
la care se 

desfăşoară 
practica 

Domeniul de 
activitate al 
agentului 
economic 

Date de contact privind agentul 
economic 

Nr. de burse 
acordate 
elevilor 

Asigurarea 
echipamentului de 
protecţie de către 
agentul economic 

(da/nu) 

Nr. de absolvenţi 
din promoţia 

2021 angajaţi de 
agentul 

economic 

Alte 
informaţii 
relevante 
despre 

parteneriat 

Adresa, 
telefon, fax, 

e-mail 

Persoana de 
contact 

 (numele şi 
funcţia) 

0 1 2 3 5 6 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Liceul 
Tehnologic 

“Regele 
Mihai 

I”Curtea de 
Arges  

LICEU  

Resurse 

naturale si 
protectia 
mediului 

X 
 

1 

Tehnician în 
silvicultura şi 

exploatări 
forestiere 

Ocol Silvic 
Muşătesti 

Silvicultură 
Com. 

Muşăteşti, 

jud Arges 

Dumitrache 
Radu - 

director 

75% DA 0 DA 0  

 XII 
1 
 

Tehnician in 
silvicultura şi 

exploatări 
forestiere 

Ocolul 
Silvic 

Curtea de 
Argeş 

Silvicultură 

C. de Arges, 
str. Cuza 
Voda, nr. 

145 

Zamfira Virgil 
- director 

75% DA 0 DA 0  

Tehnic 

IX 

 X 
 

1 

1 
 

Tehnician 
designer mobila si 

amenajari 
interioare 

S.C. Anire 

silvestra 
S.R.L. 

Prel. 
Lemnului 

C. de Argeş 
Ana Ilie - 
director 

50% DA 0 DA 2  

 XI,  
XII 

1 
1 
 

Tehnician 
designer mobila si 

amenajari 
interioare 

S.C. 
Foresta S 

A. 

Prel. 
Lemnului 

C. de Argeş 
Pătraşcu 

Liviu - 
director 

50% DA 0 DA 3  

LICEU 

Servicii 
XI 
XII 

 
1 
1 
 

Tehnician in 
administratie  

Consiliul 
Local 

Curtea de 
Arges 

Administratie 
C. de Arges, 

B-dul 
Basarabilor 

Panţurescu 
Constantin - 

primar 
50% DA 0 DA 

 
0 

 

Resurse 
naturale si 
protectia 
mediului 

XI 
XII 

 
1 
1 
 

Tehnicianecolog 
si protectia 

calitatii mediului 

Ocolul 
Silvic 

Curtea de 
Arges 

Protectia 
mediului 

C. de Arges, 
str. Cuza 
Voda, nr. 

145  

Zamfira Virgil 
- director 

75% DA 0 DA 0  
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 Programe în care a fost sau este implicată şcoala: 
 Săptămâna europeană a competențelor profesionale 
 Într-o lume fără sărăcie 
 Mâini întinse 
 Dorind vei dobândi 
 Săptămâna toleranţei 
 Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar 
 Programul “ Şcoala altfel” 
Proiecte: Phare TVET 0108.01 şi Phare TVET 0108.03 
 Proiectul Naţional de accelerare a introducerii calculatorului şi 

accesului la Internet şi Instituţiile de învăţământ superior 
 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele 

parteneriale”POSDRU/85/1.1/S/57551 
 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin  reţele 

parteneriale  
ProiecteErasmus+ 

 Proiect 2014-1-RO01KA102-001005- Mobilitate transnaţională pentru 
formarea profesională a tinerilor lucrători în lemn 

 EQAVET-NRP-RO 2019-2022, nr. de referinţă 608946-EPP-1-2019-1-
RO-EPPKA3-EQAVET-NRP – Reţea partenerială R10 

 Proiecte europene: 

 Proiectul de mobilitate „Echange technique et  professionnel avec la 
Roumanie” pe baza acordului de parteneriat dintre Lycee professionnel du 
Chablais, Chemin de Morcy, Franţa şi Liceul Tehnologic "Regele Mihai I" Curtea 
de Argeş, România 

 Proiectului privind învăţământul secundar(România Secondary 
Education Project – ROSE). 
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ANALIZA SWOT 
 

 

CURRICULUM 
 

 
PUNCTE TARI 

 Documente proiective concepute și 

realizate în concordanță cu strategiile și 

politicile educaționale, valorificarea experienței 

de viață a elevilor în procesul de învățare, a 

achizițiilor dobândite de aceștia în familie, în 

diverse activități; 

 Competență în selectarea și utilizarea unor 

metode activ-participative, calitatea metodelor, 

tehnicilor și procedeelor utilizate în procesul de 

învățare; 

 Integrarea resurselor TIC în desfășurarea 

lecțiilor; 

 Implicarea profesorilor și elevilor în 

activități extracurriculare variate; 

 Implementarea Proiectului privind 

învățământul secundar/Romanian Secondary 

Education Project (ROSE); 

 Implementarea unor proiecte în cadrul 

programului Erasmus+; 

 
PUNCTE SLABE 

 Abordarea insuficientă a părții 

experimentale; 

 Slaba frecvență a conexiunilor între 

disciplinele de învățământ; 

 Colectarea redusă a feedback-ului de 

la toți factorii de interes ai școlii; 

 Diferențierea învățării; insuficienta 

adaptare a curriculum-ului la 

particularitățile unor categorii speciale de 

elevi; 

 Disfuncționalități în realizarea 

evaluării de proces; Ponderea redusă a 

utilizării metodelor alternative de 

evaluare; 

 Dezinteres din partea elevilor pentru 

propria formare; 

 Promovarea de către școală a ofertei 

educaționale adaptată la nevoile 

populației școlare în conformitate cu 

prioritățile de dezvoltare economico-

socială la nivel local și regional. 

 
OPORTUNITĂŢI 

 Reconfigurarea curriculumului prin 

centrarea acestuia asupra procesului de formare 

și dezvoltare a competențelor cheie; 

 Existența politicilor educaționale care 

vizează prevenirea violenței în unitățile de 

învățământ preuniversitar și a abandonului 

școlar; 

 Comunicare și 

colaborare/interrelaționare/multiculturalitate; 

 
AMENINŢĂRI 

 Evaluarea cunoștințelor teoretice nu 

este corelată cu evaluarea abilităților 

practice; 

 Deteriorarea mediului socio-

economic, familial; 

 Sporul demografic negativ cu 

implicații în dimensionarea rețelei școlare 

și a încadrării personalului didactic; 

 Inconsecvența legislativă în 

domeniul educației; 

 Dezechilibrul între numărul de ore, 

conținuturile programelor și nivelul 

foarte redus  de cunoștințe al elevilor care 

intră în clasa a IX-a. 
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RESURSA UMANĂ 

 
 

 

 
PUNCTE TARI 

 Asigurarea încadrării cu personal didactic 

calificat în proporție de 100%; 

 Interesul cadrelor didactice debutante 

pentru pregătirea în vederea susținerii 

examenelor, cât și pentru formarea 

competențelor de predare-învățare-evaluare; 

 Preocuparea personalului didactic pentru 

diseminare de bune practici, pentru publicarea 

de articole, participarea la simpozioane, sesiuni 

de comunicări și schimburi de experiență; 

 Personal didactic auxiliar și nedidactic 

competent și flexibil; 

 Implicarea activă a cadrelor didactice în 

activități de pregătire suplimentară a elevilor în 

vederea susținerii examenului de bacalaureat. 

 
PUNCTE SLABE 

 Lipsa unei culturi a învățării pe tot 

parcursul vieții; 

 Prezența unui număr considerabil de 

cadre didactice care nu au participat la 

cursuri de formare și dezvoltare profesională; 

 Număr insuficient de posturi pentru 

activitățile nedidactice; 

 Viziune individualistă asupra procesului 

instructiv-educativ; 

 Folosirea deficitară a softurilor 

educaționale. 

 
OPORTUNITĂŢI 

 Oferta diversificată a programelor de 

formare acreditate sau avizate de CCD Argeș, cât 

și existența programelor de reconversie 

profesională; 

 Diversificarea ofertei educaționale cu 

calificări atractive pentru elevi și cu 

corespondență pe piața muncii. 

 

 
AMENINŢĂRI 

 Fluctuația demografică, reducerea 

natalității, emigrarea cu implicații multiple 

asupra normării personalului didactic; 

 Lipsa interesului unor familii pentru 

educația copiilor, care determină atitudini de 

respingere a înscrierii acestora la o anumită 

formă de învățământ; 

 Comunicare/colaborare deficitară între 

copii-părinți și familie-școală, cu precădere 

în situațiile de absenteism nemotivat/risc de 

abandon școlar. 
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RESURSE FINANCIARE ŞI BAZA MATERIALĂ 
 

 
 

 
PUNCTE TARI 

 Centrală termică proprie racordată la rețeaua 

de gaze naturale; 

 Ateliere de pregătire practică dotate cu utilaje 

moderne; 

 Laboratoare (fizică, chimie, informatică, 

prelucrarea lemnului); 

 Sală de sport; 

 Sală de festivități; 

 Centru de Documentare și Informare; 

 Bibliotecă cu 25.000 de volume de carte; 

 Cabinet medical; 

 Stație radiofonică; 

 Cabană în zona montană; 

 Finanțare Program Erasmus+; 

 Negocierea celor mai avantajoase contracte de 

sponsorizare și condiții pentru obținerea fondurilor 

extrabugetare. 

 
PUNCTE SLABE 

 Autofinanțare redusă; 

 Lipsa unor materiale didactice de 

specialitate actualizate; 

 Insuficienta preocupare și 

colaborare în vederea identificării și 

atragerii resurselor extrabugetare; 

 Resurse financiare reduse pentru a 

oferi recompense materiale elevilor cu 

rezultate deosebite. 

 
OPORTUNITĂŢI 

 Caracterul de prioritate națională a 

învățământului; 

 Sponsorizări și parteneriate specifice 

aducătoare de resurse extrabugetare; 

 Colaborarea cu agenți economici pentru 

pregătirea practică a elevilor la acele calificări la 

care școala nu dispune de bază materială adecvată; 

 Aplicarea pentru Proiecte educaționale strategice 

cu finanțare europeană. 

 
AMENINŢĂRI 

 Situația social-economică la nivel 

local și național; 

 Posibilități financiare reduse ale 

agenților economici de sprijinire a 

unităților școlare; 

 Legislație ambiguă și instabilă. 
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RELAŢII COMUNITARE 

 
 
 

 
PUNCTE TARI 

 Interesul agenților economici din domenii 

variate pentru angajarea absolvenților; 

 Dezvoltarea parteneriatului social pentru 

formarea profesională în cadrul Comitetului  

zonal de dezvoltare; 

 Angrenarea școlii în parteneriate cu 

ONG-uri și cu structuri ale administrației locale; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice pentru 

a dezvolta parteneriate cu unități școlare la nivel 

local, județean, național; 

 Interesul manifestat de Consiliul Local 

pentru schimbare, modernizare și lărgirea 

accesului la informație. 

 
PUNCTE SLABE 

 Lipsa fondurilor necesare parteneriatelor 

și a schimburilor de experiență; 

 Colaborare deficitară cu școlile 

gimnaziale din zonă în vederea implicării în 

realizarea planului de școlarizare; 

 Insuficienta pregătire a școlii pentru 

accesarea de fonduri nerambursabile pentru 

educație; 

 Promovarea insuficientă la nivelul 

comunității a învățământului profesional. 

 
OPORTUNITĂŢI 

 Colaborare eficientă cu autoritățile locale, 

agenții economici din domenii variate, parteneri 

sociali; 

 Posibilitatea dezvoltării instituționale și a 

resursei umane prin accesarea și implementarea 

unor programe diverse cu finanțare europeană 

(Erasmus+); 

 Implicarea constructivă a mass-media în 

evenimentele legate de sistemul educațional; 

 Posibilități de creștere a veniturilor 

extrabugetare prin diversificarea parteneriatelor 

cu accent pe fabricarea produselor din lemn în 

atelierele școlii. 

 
AMENINŢĂRI 

 Scăderea cifrei de afaceri a unităților de 

profil; 

 Mentalitatea unor familii de a considera 

că asigurarea succesului școlar este 

responsabilitatea exclusivă așcolii; 

 Situația socio-economică precară a 

familiilor din care provin elevii. 
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SCURTĂ PREZENTARE ASUPRA DOMENIILOR CARE NECESITĂ 
DEZVOLTARE 

 

În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare, constatăm următoarele 
aspecte, care reprezintă priorităţi majore pentru şcoala noastră: 
 identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi posibilităţile de 

satisfacere în cadrul normativ şi cu resurse disponibile; 
 eficientizarea şi dezvoltarea acţiunilor de consiliere şi orientare profesională a 

tinerilor 
 elaborarea planurilor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea 

nevoilor proprii şi ale comunităţii locale; 
 informarea tuturor categoriilor şi organizaţiilor existente cu activitatea unităţii 

şcolare; 
 dezvoltarea bazei didactico–materiale pentru tvet în parteneriat cu alte 

organizaţii 
 diversificarea curriculum pentru educaţia adulţilor 
 dezvoltarea resurselor umane prin dobândirea de noi competenţe in aplicarea 

învăţării centrate pe elev şi a învăţării diferenţiate, utilizarea PC, comunicarea 
în limbă străină; 

 aplicarea programelor naţionale de reformă; 
 elaborarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii şcolare; 
 oferirea cadrului logistic (spaţiu şi aparatură) pentru programe şi activităţi 

comunitare; 
 organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului din şcoală la 

diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi alte proiecte locale sau naţionale; 
 asigurarea de şanse egale prin sistemul tvet privind accesul la învăţământ şi 

inserţia  socio profesională a tinerilor 
 organizarea diferitelor forme de reconversie profesională; 
 negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijinire comunitară pentru 

unitatea noastră; 
 încheierea de contracte cu agenţi economici, ONG şi alte organizaţii privind 

prestări reciproce de servicii; 
 eficientizarea informării elevilor despre specificul calificărilor şi al potenţialului 

acestora pe piaţa muncii; 
 implicarea sindicatului în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor 

unităţii şcoala. 
 initierea de întâlniri şi discuţii cu agenţii economici din zonăîn vederea 

identificarii noilor tendinţe privind dezvoltarea pieţei muncii în zonă. 
 elaborarea curriculumului şcolar şi a materialelor de învăţământ privind 

pregătirea absolvenţilor în domeniile nou introduse. 
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Propuneri de activităţi de monitorizare şi consiliere în scopul 
îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional în anul şcolar  

2022-2023 
 

1. Analiza dovezilor pe domenii funcţionale, in raport cu standardele 
ARACIP: curriculum, resurse umane, resurse financiare, relaţii cu 
comunitatea, servicii oferite, produsele activităţii elevilor 
 Colectarea exemplelor de bune practici 
 Centralizarea rezultatelor şcolare, raportate la rezultatele evaluării 

precedente şi la unităţile şcolare de aceeaşi categorie din judeţ 
 Centralizarea datelor cu privire la evoluţia absolvenţilor 
 Centralizarea datelor privind formarea continuă a cadrelor didactice  
 Analiza rezultatelor proiectelor, parteneriatelor 

2. Autoevaluarea internă 
 Chestionarea pentru a măsura nivelul de satisfacţie faţă de activitatea şcolii  
 Chestionarea pentru a afla opiniile personalului şi ale elevilor privind 

serviciile oferite, circulaţia informaţiei, cunoaşterea activităţii şcolii  
 Prelucrarea informaţiilor colectate la nivelul şcolii 
 Colectarea unor opinii faţă de anumite probleme ale şcolii 
 Analiza comparativă a rezultatelor 
 Reactualizarea site-ului şcolii 
 Elaborarea strategiilor şi materialelor promoţionale 
 Monitorizarea stadiului de realizare a activităţilor de îmbunătăţire 
 Evaluarea realizării activităţilor de îmbunătăţire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTEA III: 
Plan operaţional 

An şcolar 2022 – 2023 
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a) DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN 

INDICATORI/STANDARDE DE 

REALIZARE 

1 

Elaborarea 

proiectelor de 
curriculum 

şcolar şi 

extraşcolar 

Cunoaşterea şi aplicarea 
curriculumului naţional 

-afişarea listei cu 

programele în vigoare 

la biblioteca școlii 

-umane – cadre 
didactice 

-director 16.09.2022 
- nr. cadre didactice care aplică 
corect curriculum naţional 

Elaborarea ofertei de CDL, 
CDŞ în parteneriat 

educaţional. 

-obţinerea de 

informaţii de la 

elevi, părinţi, cadre 
didactice 

-umane – cadre 
didactice, elevi, 

părinţii elevilor 

-director, 
-comisia de 

curriculum 

07.10.2022 

30.11.2022 

-nr. de CDŞ,CDL studiate de 

elevi 

Monitorizarea aplicării 
curriculumului. 

- vizarea activităţii 
-umane – cadre 
didactice 

-director, 

- comisia de 

curriculum 

permanent -nr. de documente verificate 

2 
Formarea 

competenţelor 

de bază 

Proiectarea activităţii 

didactice. 

-vizarea planificărilor 

de către responsabilii 

de arii curriculare 

-umane – cadre 

didactice 

-director 

 

1.10.2022 -realizarea planificărilor 

calendaristice pentru 

fiecare cadru didactic 

Diversificarea metodelor de 
predare/învăţare. 

-informări în cadrul 
catedrelor şi 

comisiilor metodice 

-umane – cadre 
didactice 

-responsabilul 
comisiei de 

asigurare a 

calităţii 

Anul şcolar 
2022-2023 

-nr. metodelor de 
predare/învăţare utilizate 

-nr. cadre didactice care 

folosesc metode moderne 

Monitorizarea actului 
educaţional. 

-participare la 
activităţile derulate 

de cadrele didactice 

-umane – cadre 
didactice, elevi 

-director, 
 

Anul şcolar 
2022-2023 

-nr. activităţilor desfăşurate 

Participare la concursuri 
şcolare şi 

olimpiade şcolare. 

-aprobarea tabelelor 
cu elevi participanţi 

la concursuri şi 

aprobarea pregătirilor 

suplimentare 

-umane – elevi, 
cadre didactice 

-financiare – 

sponsorizări, 

Consiliul local 

-director 

Anul şcolar 
2022-2023 

-nr. de concursuri la care 
se participă 

-nr. elevi participanţi 

-nr. de premii obţinute de elevi 

3 

Evaluarea 

activităţii din 
unitatea de 

învăţământ 

Aplicarea testelor inițiale și a 

rapoartelor de evaluare la 

clasele a IX-a 

Organizarea evaluarii  – elevi, 

cadre didactice 

-sef de catedra 

-cadrele didactice 

-director adj. 

15.10.2022 -raport privind rezultatele 

obţinute de elevi 

Monitorizarea rezultatelor 
obţinute la olimpiade şi 

concursuri şcolare. 

-organizarea de 
activităţi 

suplimentare cu 

-umane – elevi, 
cadre didactice 

-financiare – 

-director, 
-consilier 

educativ 

Anul şcolar 
2022-2023 

-întocmirea unui raport privind 
rezultatele obţinute de elevi la 

concursuri 
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elevii Consiliul local, 

fondul părinţilor 

-premierea elevilor cu rezultate 

deosebit 

Monitorizarea rezultatelor 
şcolare, a rezultatelor la 

examenele naţionale, 

bacalaureat 

-organizarea comisiei 
de orientare şcolară 

-umane – elevi, 
cadre didactice 

-director Anul şcolar 
2022-2023 

-mapă cu rezultate la 
examenele naţionale, 

bacalauret 
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b) DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENTUL ŞCOLAR 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL TERMEN 

INDICATORI/STANDARDE DE 

REALIZARE 

1 

2.1.Monitorizar

ea funcţionării 

structurilor 

instituţionale 
administrative 

şi manageriale 

din şcoală 

Stabilirea diriginţilor  
-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

 
05.09.22 -nr. de diriginţi 

Repartizarea orelor din 
planurile cadru de 

învăţământ 

-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 
-responsabili arie 

curiculară 

05.09.22 -catedrele profesorilor 

Stabilirea comisiilor şi a 

responsabilităţilor  

-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

 
05.09.22 

-deciziile de numire 

-fişa postului 

Întocmirea orarului şi a 

graficelor de efectuare a  

stagiilor de pregătire 

practică 

-consultarea cadrelor 

didactice 

-umane - cadre 

didactice 

Resp Com 

metodica 
115.09.22 

-orarul şcolii 
-graficul de efectuare a stagiilor 

de pregătire practică 

Completarea cataloagelor  
-oferirea informaţiilor 

necesare 

-umane - cadre 

didactice 
-director 30.09.22 -cataloage completate 

Analiza activităţii în anul 

şcolar 2021-2022 

-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

-responsabili arie 
curiculară 

30.10.22 

-raportul privind starea 

învăţământului în anul şcolar 
2015-2016 

Stabilirea şedinţei cu părinţii 
-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane -  

diriginţii, 
părinţii 

-director, 

 
15.09.22 

 
-procesele verbale ale şedinţelor 

Analiza rezultatelor obţinute 

la bacalaureat 

-elaborarea unui plan 

de măsuri 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 

 
20.09.22 -planul de măsuri remediale 

Proiectarea activităţii 

manageriale. 

-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane - cadre 

didactice 

-director, 
-responsabili arie 

curiculară 

25.10.22 
-realizarea planului 

managerial al şcolii 

Organizarea unei simulări la 

probele scrise de bacalaureat 

-consultarea tuturor 

factorilor implicaţi 

-umane - cadre 

didactice, elevi 

-director, 

 

La data 

stabilita de 
ME 

-lucrările elevilor 

Monitorizarea absenţelor 
-completarea 

centralizatoarelor 

-umane - cadre 

didactice 

-director adj 
lunar -centralizatoarele 

Monitorizarea elaborării 
rapoartelor de analiză a 

ariilor curriculare 

-participare la 

întâlnirile comisiilor 

-umane – cadre 

didactice 

-director, 
-director adj 23.06.23 

-elaborarea rapoartelor 

semestriale 
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Revizuirea şi elaborarea 

PAS pentru anul şcolar 
2022-2023 

-consultarea 

factorilor implicaţi 

-umane – cadre 

didactice 

-director 

30.11.22 -planul de acţiune al şcolii 

Stabilirea planului de 

şcolarizare pentru anul 

şcolar următor. 

-studiu de nevoi 
-umane – cadre 
didactice 

-director 

-CP 

15.12.22 -realizarea planului de 

şcolarizare 

 

  

Întocmirea unor programe 

de activităţi remediale 

- realizarea unor 

grafice  

-umane – cadre 

didactie, elevi 

-directori adj. 

-consilier 

educativ 

22.12.22 -graficele şi programele 

de activităţi/discipline 

-nr. elevi cuprinşi în cadrul 

programelor 

Respectarea legislaţiei 

şcolare şi a celei privind 

politica de personal. 

-consultarea 

periodică a noutăţilor 

apărute în Monitorul 
Oficial 

-umane – cadre 

didactice, 

auxiliare şi 
nedidactice 

-director, 

-directori adj. 

Perma-

nent 

-mapă cu legislaţia şcolară 

în vigoare 

Coordonarea activităţii de 

identificare obiectivă a 

criteriilor pentru a stabilirea 
calificativelor anuale. 

-consemnarea 

periodică a 

activităţilor derulate 
de către cadrele 

didactice 

-umane – cadre 

didactice, 

personal 
auxiliar, 

personal 

nedidactic 

-director Perma-

nent 

-realizarea fişei de evaluare 

Gestionarea eficientă a 
conflictelor. 

-discuţii cu 
personalul şcolii, 

elevii şi părinţii 

acestora 

-umane – cadre 
didactice, elevi, 

părinţi, 

consilier şcolar 

-director Perma-
nent 

-nr. conflicte soluţionate la 
nivelul şcolii 

2 

2.2.Formarea 

managerială şi 

realizarea 
culturii 

manageriale 

Identificarea nevoilor de 

formare managerială. 

-discuţii permanete 

cu personalul şcolii 

-umane- cadre 

didactice 

-director 20.09.22 -nr. de chestionare aplicate 

Înscrierea la cursuri de 

formare managerială. 

-discuţii permanete 

cu personalul şcolii 

-umane- cadre 

didactice 

-director Perma-

nent 

 -nr. cursuri de formare 

managerială 
-nr. participanţi 

Formarea continuă a 

personalului didactic. 

- afişarea ofertelor de 

formare 

-umane – cadre 

didactice 

-director, 

 

Perma-

nent 

-nr. cursuri de 

perfecţionare managerială 

Diseminarea informaţiei 
obţinută în cadrul 

formărilor. 

-discuţii permanete 
cu personalul şcolii 

-umane – cadre 
didactice 

-director, 
 

Perma-
nent 

-nr. activităţi organizate 
pentru realizarea unei 

culturi manageriale 
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c)  DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERME

N 

INDICATORI/STANDARDE DE 

REALIZARE 

1 

3.1.Formarea 
continuă şi 

perfecţionarea 

personalului 

Identificarea nevoilor de 
formare. 

-discuţii cu 
personalul şcolii 

-umane – cadre 
didactice 

-director. 

13.09.22 -preluarea cererilor 

cadelor didactice pentru 

formări 
- întocmirea unei situaţii 

privind nevoia de formare 

a cadrelor didactice 

Asigurarea participării 

personalului la cursuri, 

simpozioane etc. 

-organizarea flexibilă 
a activităţii 

-afişarea ofertelor de 

participare la cursuri, 
simpozioane etc. 

-umane – cadre 

didactice, 
personal 

auxiliar 

-director 

Perma-
nent 

-nr de cadre didactice 

înscrise la cursuri de 
perfecţionare, grade 

didactice etc 

Mentorat. 

-organizarea de 

activităţi pentru 

cadrele didcatice 

debutante 

-umane – cadre 

didactice 

-materiale – 
cursuri de 

specialitate 

-responsabili de 

arii curriculare 
23.06.23 

-nr. cadre didactice 

debutante consiliate 

2 

3.2.Asigurarea 

calităţii în unitatea 

de învăţământ 

Întocmirea planului de 
activitate a CEAC 

-discuţii între 
membrii CEAC 

-umane - cadre 
didactice 

-coordonator 
CEAC 

-director 

1.10.22 -raport al comisiei la 
sfârşitul anului şcolar 

Realizarea unor  

documente specifice 
comisiei CEAC 

-organizarea unor 

activităţi la nivelul 
comisiei de 

curriculum 

-umane – cadre 

didactice, elevi 

-coordonator 

CEAC 

Perma-

nent 

-raport al comisiei de 

asigurare a calităţii 

Realizarea RAEI -organizarea unor 

activităţi la nivelul 
comisiei 

-umane - director 

-coordonator 
CEAC 

30.10.22 Rapaort RAEI 
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d) DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERME

N 

INDICATORI/STANDARDE DE 

REALIZARE 

1 

4.1.Realizarea 

unor lucrări de 
investiţii 

Dezvoltarea şi 

modernizarea 
infrastructurii 

Lucrari de 

modernizare la săli de 

clasă 

-umane 

-financiare – 
bugetul 

proiectului 

-director 

-administrator 

financiar 

oct. 2022 

- săli de clasă 

Dotarea laboratorului de 
informatică cu laptopuri 

-umane 

-financiare – 
bugetul 

proiectului 

-director 

-administrator 

financiar 

oct. 2022 

- laboratorul 

2 

4.2.Alocarea 

resurselor 

financiare şi 

materiale în 
concordanţă cu 

necesităţile 

unităţii 

Întocmirea listei de 

priorităţi pentru dotări şi 
investiţii. 

-consultarea tuturor 

factorilor interesaţi 

-umane -administrator 

financiar 
-administrator 

patrimoniu, 

-director 

17.10.22 -tipul de dotări şi investiţii 

Identificarea resurselor 

financiare pentru: 

investiţii, reabilitări,  

modernizări, reparaţii şi 
igienizări, salarii, altele. 

-atragerea de resurse 

din diferite surse 

-financiare – 

Consiliul local, 

ME, fonduri 

europene 

-director, 

-administrator 

financiar 

Perma-

nent 

-valoarea resurselor 

-acoperirea nevoilor 

pentru modernizarea 

infrastructurii 

Constituirea proiectului 

de buget. 

-consultarea tuturor 

factorilor interesaţi 

-umane 

-financiare –
Consiliul local 

-director, 

-administrator 
financiar 

Dec 

2022 

-repartizarea fondurilor 

pentru acoperirea tuturor 
sectoarelor de activitate 

Solicitarea unor lucrări de 

Reparaţii pentru anul 

2023 

-consultarea tuturor 

factorilor interesaţi 

-financiare – 

Consiliul local 

-director, 

-administrator 

financiar 

Dec 

2022 

-valoarea fondurilor 

-nr. reparaţiilor efectuate 

Identificarea şi obţinerea 

de fonduri extrabugetare. 

-realizarea 

contractelor de 

închiriere a unor 

spaţii 

-financiare -administrator 

financiar 

Perma-

nent 

-valoarea fondurilor 

Dotarea cu mijloace de 

învăţământ. 

-consultarea tuturor 

factorilor interesaţi 

-financiare – 

ME, Consiliul 

local 

-director 

-administrator 

patrimoniu 

Perma-

nent 

-valoarea dotărilor 

-nr. elevi beneficiari 

Colaborare cu 
compartimentele 

-realizarea 
corespondenţei cu 

-umane -director, 
-administrator 

Perma-
nent 

-nr. contacte realizate 
-eficienţa contactelor 
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Primăriei Curtea de  

Arges pentru alocarea de 
resurselor financiare 

necesare. 

Primăria patrimoniu 
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e) DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ, COLABORARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 
 

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITĂŢI PROPUSE MĂSURI RESURSE RESPONSABIL 

TERME

N 

INDICATORI/STANDARDE DE 

REALIZARE 

1 

5.1.Consilierea 

şi facilitarea 
schimbului de 

informaţii 

Flux informaţional cu 

unităţile şcolare, ISJ, 
consiliul local. 

-verificarea zilnică a 

corespondenţei 
scrise, internet 

-umane 

-materiale-hartie 

-director, 

 

Perma-

nent 
-nr. adrese, note telefonice, 

mail-uri primite şi trimise 

Întâlniri cu părinţii, 
colaboratori, parteneri în 

proiecte etc 

-discuţii periodice 
-umane 

 
-director, 

Perma-

nent 

-nr. reuniunilor şi întâlnirilor 

organizate 

-nr. problemelor discutate 
şi soluţionate 

Soluţionarea corespondenţei, 

sesizărilor, reclamaţiilor, 
medierea conflictelor 

-discuţii cu toţi 

factorii implicaţi 

-umane 

-financiare 
-materiale- hârtie, 

-director, 

Perma-

nent 

-nr. corespondenţei 

-nr. reclamaţiilor, 

sesizărilor rezolvate la 
nivelul şcolii 

-nr. conflictelor mediate 

2 

5.2.Deschiderea 
sistemelor de 

educaţie şi 

formare 
profesională 

spre societate 

Consolidarea relaţiilor de 
colaborare dintre instituţie şi 

agenţi economici, societate 

în 

general 

-încheierea unor 
contracte de 

parteneriat 

-umane – elevi şi 
cadre didactice 

-financiare - 

sponsorizări 

-director 
 

Perma-
nent 

-nr. parteneriatelor 
realizate 

-nr. unităţilor partenere 

Monitorizarea/îndrumarea 

muncii 

educative 

-verificarea periodică 

a activităţii educative 

-umane – elevi, 

cadre didactice 
-director, 
 

Perma-

nent 

-dosarul comisiei activităţi 

extracurriculare şi 

extraşcolare 

3 

5.3.Promovarea 

imaginii 
instituţiei 

Mass-media. -oferirea  în mass-
media a unor 

informaţii despre 

activitatea unităţilor 
şcolare 

-umane -director 
 

Perma-
nent 

-nr. activităţi organizate 
pentru promovarea 

imaginii şcolii 

-nr. articole şi interviuri 
În  mass-media 

Monitorizarea imaginii 

instituţiei în presa locală şi 

centrală şi implementarea 
unor măsuri de ameliorare 

pe baza rezultatelor 

-consultarea presei  -umane- cadre 

didactice, 

- materiale – pt. 
achiziţionarea de 

publicaţii diverse 

-director 

 

Perma-

nent 

-nr. Ziare achiziţionate 
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PARTEA IV:                      
 
            CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

PAS/PLAN OPERAŢIONAL 
 

Consultarea 
 

  Priorităţile şi obiectivele  din PAS, respectiv planul operațional vor fi 
prezentate tuturor cadrelor didactice cu prilejul Consiliului Profesoral, vor fi afişate 
şi se vor discuta şi în cadrul activităţilor metodice desfăşurate pe catedre la nivelul 
unităţii noastre şcolare. 
  Domeniile de calificare prioritare în perspectiva 2022 au fost stabilite pe 
baza unei largi consultări realizată în rândul agenţilor economici, pe baza unui 
chestionar. S-au chestionat agenţii economici din judeţ privind interesul acestora 
pentru calificările propuse în planul de şcolarizare, realizându-se la nivelul şcolii o 
mapă cu aceste chestionare. De asemenea ne-am folosit de târgurile de profil 
organizate în municipiul Piteşti, pentru a obţine păreri şi opinii ale participanţilor 
privind perspectivele învăţământului profesional şi tehnic, calificările solicitate, 
precum şi competenţele cerute.  
  Consultarea a fost realizată atât la nivelul ISJ Argeş precum şi la nivelul 
Comunităţii locale prin intermediul Consiliilor locale, AJOFM, Camera de Comerţ, 
AOA, cu părinţii cu prilejul întâlnirilor organizate în unitatea noastră  şcolară. În 
acest sens şcoala am solicitat AJOFM- ului Argeş şi primit informaţii privind 
situaţia - prognoza locurilor de muncă vacante oferite de angajatori. 
  Pe baza priorităţilor  şi obiectivelor din PRAI, respectiv PLAI, am stabilit  
calificările şi nivelurile de calificare pentru învăţământul TVET în şcoala noastră. 
  

Monitorizarea şi evaluarea 
 

 PAS – ul respectiv Planul operațional va fi monitorizat atât de către grupul de 

lucru constituit la nivelul şcolii, cât şi de către membrii CLDPS Argeş care vor 
avea în vedere permanent corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele mediului 
economic, social şi cultural precum şi optimizarea procesului de formare în raport 
cu nevoile societăţii şi ale beneficiarilor instruirii. Grupul de lucru va înregistra 
rezultatele obţinute. 
 Comitetul de lucru va monitoriza situaţia parteneriatului social la nivelul unităţii 
noastre de învăţământ, va solicita şi propune soluţii de creştere a eficienţei 
acesteia. 
 Grupul de lucru va face cunoscut planul de acţiune unităţii şcolare şi va 
organiza întruniri trimestrial sau ori de câte ori va fi nevoie pentru eficientizarea 
parteneriatului social în educaţie şi formare profesională. 
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 Se va realiza monitorizarea activităţii de predare – învăţare, prin observarea la 
clasă, vizându-se în special însuşirea de către elevi a competenţelor profesionale, 
precum şi modul cum se desfăşoară orientarea şi consilierea profesională. 
 Se va monitoriza procesul instructiv-educativ în vederea îmbunătăţirii calităţii 
actului educaţional. 
 Se va urmări eficienţa utilizării resurselor umane, materiale şi financiare prin 
dezvoltarea bazei materiale şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor opferite. 
  Pentru evaluare se vor colecta exemple de bună practică, obţinute ca urmare a 
aplicării noilor metodologii de predare – învăţare, atât de la elevi, cât şi de la 
profesori, părinţi şi agenţi economici, parteneri sociali. 
 Grupul de lucru care a întocmit PAS, va prezenta semestrial stadiul 

implementării PAS – ului/Planului operațional, spre analiză Consiliului de 
Administraţie al şcolii.  
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Anexa 1 
 
 

 
MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
 

COMPONENŢA COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 
 
 
Nr. 
crt 

Numele şi prenumele Funcţia Instituţia 

1 Derviș Elena 
Director – Conducerea 
operativă 

Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

  2 Popescu Minodora 
Ing. Prelucrarea Lemnului – 
Coordonatorul comisiei 

Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

3 Andrei Vasile Valeriu Maistru instructor - Silvicultură 
Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

4 Căpușă Mioara Prof. Istorie - Membru 
Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

5 Zidaru Nicolae Ing. Silvicultură - Membru 
Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

6 Bălţatu Ramona 
Prof. Protecţia mediului -  
Reprezentant sindicat 

Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

7 Badea Florian Reprezentant Consiliu Local - 

8 Giurculete Marian  Reprezentant părinți - 

9 Dumitra Natalie-Maria 
Elev, cls. XII A – Reprezentant 
elevi 

Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 
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Anexa 2 
 
Distribuţia cadrelor didactice pe paliere de vârstã, sex, grupe de vechime şi grade 

didactice, an şcolar 2022 - 2023 
 

Tranşe de 
vechimeani  

Debutanţi Definitivat Gradul II Gradul I Doctorat Total 

0-2 7 - - - - 7 

2-5 - 4 - - - 4 

5-10 - 1 - - - 1 

10-15 - - - 1 - 1 

15-20 - - - 8 - 8 

20-25 - - - 5 - 5 

Peste 25 - - 1 10 - 11 

Total 7 5 1 24 - 37 
 
 
 

Personal didactic angajat: total liceal 

- cadre didactice titulare 22 22 

- cadre didactice suplinitoare/cu norma 
de bază în unitatea de învăţământ 

15 15 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
 

Număr personal didactic calificat: 
Număr personal 

didactic 

Cu 
doctorat 

gradul I gradul II 
cu 

definitivat 
debutant Necalificat 

- 24 1 5 4 3 

 
Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

  

Vechime, ani Deb. 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Peste 25 

- în învăţământ = 37 7 4 1 1 8 5 11 

- în unitate = 37 5 9 2 5 4 4 8 

 
 
Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 
 

Vârsta, 
ani 

Sub 
25 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45- 
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

Peste 
65 

M - - - 1 4 1 2 2 - 2 

F - 1 2 - 7 5 4 4 2 - 
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Anexa 3 

 
 

Disciplinele şi tipul de opţional  în anul şcolar 2022-2023 
 
 
 

În anul şcolar 2022-2023 unitatea noastră a avut următoarele discipline opţionale: 
 
 

Nr. 
crt. 

Tipul 
opţionalului 

Profilul/Domeniul Specializarea/Calificarea Clasa 
Denumirea 
CDS/CDL 

1 CDL 
RNPM 

/Silvicultură 
Tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 
IX Spaţii verzi 

2 CDL 
Tehnic/Fabricarea 

produselor din 
lemn 

Tehnician designer mobilă 
şi amenajări interioare 

IX 

Caracteristicile 
materiilor 
prime şi a 

locurilor de 
muncă 

3 CDL RNPM/Silvicultură 
Tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 
X Răchitării 

4 CDL 
Tehnic/Fabricarea 

produselor din 
lemn 

Tehnician designer mobilă 
şi amenajări interioare 

X 
Civilizatia 
lemnului 

5 CDL Servicii/Economic Tehnician în administraţie 
XI 
 

Legislatie în 

administrație 

6 CDL 
RNPM /Protecţia 

mediului 
Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului 
XI Fitocenologie 

7 CDL 
RNPM 

/Silvicultură 
Tehnician în silvicultură şi 

exploatări forestiere 
XII 

Drumuri 
forestiere 
Propunere 
2020/2021 

8 CDL 
RNPM /Protecţia 

mediului 
Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii mediului 
XII Fitocenologie 

9 CDL Servicii/Economic Tehnician în administraţie XII 
Deontologie 
Propunere 
2020/2021 
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Anexa 4 
 

Acţiunile cu caracter extraşcolar, culturale, sportive  
 

Nr. crt TEMA 

1.  Ce înseamnă egalitatea de şanse? 

2.  Cântaţi, dansaţi, droguri nu consumaţi! 

3.  Pomul de Crăciun 

4.  Daruri pentru toţi copiii  

5.  Maratonul colindelor 

6.  Unirea Principatelor 

7.  Violenţa şi urmările ei 

8.  Luna Pădurii 

9.  Alcoolul nu te face mare 

10.  1 Decembrie - Ziua Naţională a României 

11.  Crăciunul în casa românului 

12.  Balul bobocilor 

13.  „Să fii cetăţean într-o Europă în schimbare” 

14.  „Copiii spun: NU! violenţei în familie” 

15.  Eminescu – mit şi simbol 

16.   Sanitarii pricepuţi  

17.  Planeta verde 

18.  Campionatul  interjudeţean de fotbal 

19.  Târgul ofertelor educaţionale 

20.   Ziua amfiteatrelor deschise 

21.   Campionatul interclase de tenis de masă 

22.  Campionatul interclase de volei 

23.  Campionatul interclase de handbal 

24.  Ziua Mondială a Sănătăţii 

25.  Ziua Mondială a Cărţii 

26.  Programul Eco-Şcoala 

27.  Proiectul Meseria mea de azi-viitorul meu 

28.  Războiul în literatura română -referat 

29.  Personalităţi făuritoare ale Marii Uniri 

30.  Referate ştiinţifice 
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Anexa 5 
Acţiuni orientare şi consiliere 

 
 

Unitatea 
şcolară 

Acţiuni de 
orientare şi 
consiliere 

profesională 
(denumirea 
acţiunii) (1) 

Cine a 
organizat 

(2) 

Agenţi 
economici 

implicaţi (3) 

Alţi 
parteneri 
implicaţi  

(4) 

Grup ţintă Scop 

 Liceul 
Tehnologic 
“Regele 
Mihai 
I”Curtea 
de Argeş 

Sesiuni de 
informare si 
sensibilizare a 
parintilor si a 
profesorilor 
privind sprijinirea 
propriilor copii in 
alegerea si 
gasirea 
optiunilor 
scolare si 
profesionale 
cele mai optime. 
Elaborarea de 
pliante 
informative 
privind 
mijloacele de 
acces si 
informare privind 
optiunile scolare 
si profesionale. 
Organizarea de 
targuri de oferte 
scolare 

 Actiuni de 
orientare si 
consiliere 
organizate 
de catre 
Liceul 
Tehnologic 
“Regele 
Mihai I” in 
colaborare 
cu parintii 
elevilor din 
cadrul 
claselor 
terminale( e
dinte , 
lectorate, 
consultatii 
individuale). 
 

AJOFM, 
CJAP, 
Parteneriate 
cu IMM-
uri,Primaria  
si alte 
institutii. 
 
 

 Consiliul 
reprezentati
v al 
parintilor, 
respectiv 
comitetele 
de parinti 
ale claselor 
terminale. 
Elevi ai 
claselor 
terminale, 
profesori 
diriginti,psih
olog, 
consilier 
educativ, 
profesorii 
clasei. 
 
 

 Beneficiari 
directi – elevii 
din clasele 
terminale  
( clasa a  XII 
a si a XIII–a ) 
Beneficiari 
indirecti – 
familia si 
comunitatile 
locale, 
AJOFM-ul 

 Cunoasterea 
optiunilor scolare si 
profesionale a elevilor 
din anii terminali, 
motivatia lor pentru 
optiuni si informarea 
acestora privind 
ofertele educationale. 
Acordarea celor aflati 
in situatii de indecizie 
cu privire la viitorul lor 
scolar si profesional 
informatii credibile , 
exacte, suport moral si 
emotional. 
A-i ajuta pe tineri sa 
se adapteze cu mai 
mare usurinta la 
dinamica prezenta 
sociala si economica 
pentru ca acestia sa 
nu fie obligati sa 
opteze pentru „munca 
la negru” sau sa 
emigreze. A face 
educatie 
antreprenoriala. 
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Anexa 6 

 

Condiţii de învăţare 
 

 

CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE DE UNITATEA  ÎPT 
 

 

A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE 

 

Unitatea 
şcolară  

Localitatea 

Mediul de 
rezidenţă  
(Urban / 
Rural) 

Autorizaţii de 
funcţionare  

(DA/NU) 

Dacă s-a 
realizat 

evaluarea 
riscului la 
locul de 

muncă în 
şcoală 

(DA/NU) 

Amenajări pentru accesul 
persoanelor cu dizabilităţi  

Observaţii 

      
Rampe de 

acces 
(DA/NU) 

Grupuri 
sanitare 
adaptate 
(DA/NU) 

Liceul 
Tehnologic 
Regele 
Mihai I 

 Curtea de 
Argeş 

Urban 

DA autorizaţie 
sanitară nr. 

288/29.09.2014 
92/03.09.2018 

NU DA DA   

 

 

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE 

 

Unitatea şcolară Localitatea 

Domeniul de 
formare 

profesională/ 
profilul 1) 

Dotare minimă 
necesară în 

raport cu 
cerinţele 

standarului de 
pregătire 

profesională 2) 
(DA/NU) 

Ateliere şi 
laboratoare la 

nivelul 
standardelor 
moderne de 
pregătire 3) 

(DA/NU) 

Observaţii 4) 

Liceul Tehnologic 
“Regele Mihai I” 

 Curtea de 
Argeş 

Fabricarea 
produselor din 
lemn/Tehnic 

DA DA  PHARE TVET.RO 
0108.01-0108.03 

Silvicultură/RNPM DA DA   

Protectia 
mediului/RNPM 

DA DA   

Tehnic DA DA  

Servicii DA DA  

 
 



 

Liceul Tehnologic ”Regele Mihai I”  Planul de Acţiune al Şcolii 2020– 2025 
 

Pag. 83 

 

 
 
 
 

LISTA  DE  ABREVIERI 
 
 
 

 TVET - Învăţământ profesional şi tehnic 
 MEC  - Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 APC  - Asociaţia pentru Protecţia Consumatorului 
 AEL  - Programul “Asistent Educaţional pantru Liceu” 
 PRAI  - Plan Regional de Acţiune al Învăţământului tehnic şi profesional 
 PLAI  - Plan Local de Acţiune al Învăţământului tehnic şi profesional 
 AJOFM - Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 TTQM - Transfer de Tehnologie şi Managementul colateral 

 ISJ  - Inspectoratul Şcolar Judeţean 
 CLDPS - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale pentru 
formarea profesională 
 CCD  - Casa Corpului Didactic 
 CJAPP - Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho – Pedagogică 
 ONG  - Organizaţii Nonguvernamentale 
 ECDL - European Computer Driving Licente – Licenţe Europene pentru 
Conducerea Calculatorului 
 SWOT  - Strenghs (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe). 
Opportunities      - Oportunităţi 
Threats               - Ameninţări 
 HG  - Hotărâri de guvern 
 SPP  - Standarde de Pregătire Profesională 
 ITC  - Tehnologii Informaţionale şi Educaţionale 
 ADR  - Agenţia de Dezvoltare Regională 
 CES  - Cerinţe Educaţionale Specifice 
 CDS  - Curriculum la Decizia Şcolii 
 CDL  - Curriculum în Dezvoltare Locală 
 
  
 
 


	PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
	LICEUL TEHNOLOGIC “REGELE MIHAI I”
	CURTEA DE ARGEŞ
	Analiza rezultatelor anterioare
	Elevii liceului au obţinut rezultate remarcabile la următoarele concursuri extraşcolare judeţene: "În lumea lui Creangă", "Şcoala – pilon al educaţiei", "Lemnul în istoria civilizaţiei umane", "Mediul depinde de noi", "Sport şi voie bună".
	Priorităţi şi obiective regionale şi locale
	Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului:
	Silvicultura
	;(  scăderea populației urbane pe fondul dominării populației rurale;
	(  dominanța populației de naționalitate română;(  dominanța populației cu religie creștin – ortodoxă.
	(  o scădere generală a ratei de fertilitate;
	(  o ușoară creștere a vârstei medii a populației, pe ambele sexe, cu pondere mai mare la populația feminină;  se observă o creștere semnificativă a populației în localitățile care fac parte din zona
	( metropolitană a municipiului Pitești.  în ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, se constată o scădere a populației
	( majoritare de etnie română; asistăm, de asemenea, la o dublare a ponderii populației de etnie romă.
	Tendința de îmbătrânire a populației are următoarele efecte negative: o reducerea numărului populației active; o deteriorarea raportului de dependență economică; o reducerea populației de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem educ...
	Față de aceste constatări, se recomandă:  Îmbătrânirea populației constatată la nivelul regiunii reclamă
	( implementarea unor politici care să conducă la prelungirea vieții active pentru adulți: - Dezvoltarea și extinderea la nivel național a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populației vârstnice (asistența medicală comunitară, îngrijiri la dom...
	( resurselor umane prin sprijinirea unei vieți active pe piața muncii cât mai lungi și o bătrânețe 27 activă. Aceasta presupune educația și formarea pe parcursul întregii vieți, retragerea din activitate mai târziu și progresiv.  Scăderea populației ș...
	( − Restructurarea rețelei școlare și corelarea ofertei VET cu cererea pieței muncii; − Dezvoltarea de programe pentru menținerea elevilor în educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii;
	− Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creșterea participării la învățământul VET a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (populația de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.): „școala după școală”, învățarea asistată și educația...
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