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Crearea carierei profesionale este un proces care se desfăşoară dea lungul vieţii, începând de timpuriu cu traseul educaţional şi continuând
cu cel profesional
Fiecare ocupaţie are o configuraţie flexibilă de cerinţe aptitudinale
şi de personalitate
Performanţa adevărată se naşte din pregătiri minuţioase; oamenii
de succes, indiferent de domeniu, folosesc mult timp pentru pregătire şi
planificare
Cunoaşterea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor
reprezintă un aspect important al activităţii de orientare în carieră a
acestora

Total opțiuni exprimate de elevii din clasele a VIII-a:
6 942 (86,27 %), din care:
3 025 elevi din mediul urban
3 917 elevi din mediul rural

6 469 – opţiuni exprimate pentru unităţi de învăţământ din judeţul Iaşi
284 – opțiuni pentru alte județe
15 – opțiuni pentru unități private
122 elevi – nu au formulat nicio opțiune
52 elevi – nu doresc să își continue studiile

5 009 de elevi şi-au exprimat o opţiune de continuare a studiilor în
unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţul Iaşi, iar acestea pot fi
grupate astfel:
Filiera teoretică: 3 042 → 60,73%
Filiera tehnologică: 1 163 → 23,22%
Filiera vocaţională: 804 → 16,05%

Filiera Teoretică
I. Profil real
Matematică-informatică → 994 opţiuni → 54,35%
Ştiinţele naturii → 835 opţiuni → 45,65%
II. Profil uman
Filologie → 752 opţiuni → 62%
Ştiinţe sociale → 461 opţiuni → 38%

Filiera tehnologică
I. Profilul tehnic → 383 de opţiuni (32,93%) din totalul opţiunilor exprimate
pentru filiera tehnologică, astfel:
mecanică → 105 (27,42 %) din totalul opţiunilor pentru profilul tehnic);
electric → 84 (21,93%)
electronică şi automatizări → 64 (16,71 %)
construcţii, instalaţii şi lucrări publice → 41 (10,70 %)
producţie media → 22 (5,74 %)
electromecanică → 21 (5,48 %)
textile-pielărie → 19 (4,96 %)
fabricarea produselor din lemn → 14 (3,66 %)
chimie industrială → 13 (3,39 %)

Filiera tehnologică
II. Profilul servicii → 626 opţiuni (53,83 %), astfel:
economic → 277 (44,25%) din totalul opţiunilor pentru profilul servicii
turism şi alimentaţie publică → 239 (38,18 %)
estetica şi igiena corpului omenesc → 57 (9,11 %)
comerţ → 53 (8,46 %)
III. Profilul resurse naturale şi protecţia mediului → 154 opţiuni (13,24%),
astfel :
agricultură → 73 (47,40%)
industrie alimentară → 62 (40,26 % din totalul opţiunilor pentru acest
profil)
protecţia mediului → 19 (12,34 %)

Filiera vocațională

I. Profilul artistic → 307 opţiuni (38,18%)
II. Profilul sportiv → 247 opţiuni (30,72%)
III. Profilul pedagogic → 204 opţiuni (25,37%)
IV. Profilul teologic → 46 de opţiuni (5,71%)

Opțiuni pentru Liceul Waldorf (alternativă educațională) → 17

OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
Total opțiuni → 1 443 (22,31 % )
I. Profilul tehnic – 855 opţiuni, din care pentru domeniul:
mecanică → 632
industrie textilă şi pielărie → 123
electric → 44
construcţii, instalaţii şi lucrări publice → 42
fabricarea produselor din lemn → 5
electromecanică → 5
chimie industrială → 3
electronică automatizări → 1

OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
II. Profilul resurse naturale şi protecţia mediului → 174 opţiuni, din care
pentru domeniul:
agricultură → 109
industrie alimentară → 65
III. Profilul servicii → 414 opţiuni, din care pentru domeniul:
turism şi alimentaţie publică → 231
estetica şi igiena corpului omenesc → 135
comerţ → 48

Strategii de dezvoltare a activităților de O.Ș.P.
informarea elevilor şi a părinţilor privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar
2018-2019, structura învăţământului postgimnazial din judeţul Iaşi
diseminarea informaţiilor cuprinse în materialele elaborate de I.Ş.J. Iaşi,
C.J.R.A.E. Iaşi/C.J.A.P.P. Iaşi de către profesorii responsabili cu
activitatea de orientare şcolară şi profesională şi de către profesorii
diriginţi de la clasele a VIII-a (broşuri, pliante, ghiduri informative de
orientare şcolară şi profesională etc.)

Strategii de dezvoltare a activităților de O.Ș.P.
participarea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice la activităţi pe
problematica orientării carierei organizate de I.Ş.J. şi C.J.R.A.E. Iaşi/C.J.A.P.P.
Iaşi (Salonul ofertelor educaţionale, Acţiunea Împreună pentru carieră,
Caravana OSP, Avanpremieră pentru carieră – festivalul filmelor de
prezentare a unităţilor liceale)
studierea materialelor informative de pe site-ul C.J.R.A.E.- C.J.A.P.P. Iaşi
participarea cadrelor didactice la activităţi de formare privind orientarea în
carieră, organizare de C.C.D. Iaşi, C.J.R.A.E./C.J.A.P.P. Iaşi

II. Planul de școlarizare pentru anul
2018-2019

Planul de școlarizare
Educarea/formarea tinerilor pentru o bună inserție socială și profesională
Asigurarea unui număr suficient de locuri pentru toți absolvenții, în
acord cu dorințele acestora și cu nevoile pieței muncii
Orientarea prospectivă a educației, drept consecință firească a evoluțiilor
și schimbărilor survenite în societatea contemporană (evoluția tehnologiei,
noutăți economice, sociale, profesionale)

Planul de școlarizare
Provocări ale școlii ieșene:
Demersuri orientate spre succes școlar
Integrarea absolvenților în societate
Profesori pregătiți, competenți, eficienți
Parteneriat educațional cu reprezentanții comunității locale, agenții
economici și alte instituții reprezentative

Planul de școlarizare, ca instrument de prognoză educațională, cuprinde
informații referitoare la:
oferta unităților de învățământ, precum și procesul de aprobare și cel de
management ale acestora
structura pe care o poate gestiona fiecare unitate de învățământ (în funcție
de nivele, filiere, profile, domenii, specializări și clase)
numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel,
filieră, profil, specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an
şcolar pentru clasele de început de ciclu (clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa
a IX-a)

Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite
iniţial, ca urmare a
numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial)
mobilităţii elevilor pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare
(la nivel gimnazial şi liceal)
Numărul şi/sau tipul claselor nu se pot modifica pe parcursul anului şcolar.

Repere în proiectarea planului de școlarizare
Planul de școlarizare propus pornește de la elemente de diagnoză, realizând
totodată o prospectivă educațională complexă, specifică arealului
educațional din județul Iași, atât pentru zona de rezidență urbană, cât și cea
rurală
Propunerile realizate armonizează deopotrivă interesele elevilor cu nevoile
pieței muncii, ceea ce a condus la revigorarea învățământului profesional și
postliceal, facilitându-se astfel profesionalizarea eficientă a tinerilor

Repere în proiectarea planului de școlarizare
Varianta propusă facilitează accesul la educație prin propunerile de forme
educaționale de tip A doua șanoă (învățământ primar și gimnazial)
Asigură premisele succesului elevilor printr-o ofertă educațională
complexă, care să răspundă aptitudinilor acestora (învățământ teoretic,
tehnologic, vocațional, profesional)

Numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018,
învățământ de zi : 8 063 (față de 8 166 în anul școlar 2016-2017)
2018-2019: numărul de locuri alocate pentru clasa a IX-a, ZI + profesional:
7 897 (față de 7 952 – 284 CLASE în anul școlar trecut) (s-a luat în calcul un
procent de repetenție de 2%)
Existent
clasa a IX-a, zi
2017-2018
Clase
Elevi

Propuneri
clasa a IX-a, zi
2018-2019
Clase
Elevi

196

5 654

200

5 600

1) Filiera teoretică
2) Filiera tehnologică
3) Filiera vocaţională

90
87
19

2 599
2 523
532

85
96
19

2 380
2 688
532

TOTAL CLASA A IX-A
PROFESIONAL

84

2 307

82

2 297

280

7 961

282

7 897

FILIERA/PROFILUL
TOTAL CLASA A IX-A LICEU ZI,
din care:

TOTAL

Liceu tehnologic → 96 clase, din care:
I.

47 – profil Servicii:
24 → Economic
14 → Turism şi alimentaţie

2 → Industrie textilă și pielărie
3 → Electromecanică
1 → Fabricarea produselor din lemn

7 → Comerţ
2 → Estetica şi igiena corpului omenesc

II. 36 – profil Tehnic:
10 → Mecanică
7 → Electronică şi automatizări

2 → Producție media
1 → Chimie industrială

III. 13 – profil Resurse naturale şi
protecţia mediului:

4 → Electric

4 → Agricultură

5 → Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice

4 → Protecţia mediului

1 → Tehnici poligrafice

5 → Industrie alimentară

Unități de învățământ cu clasa a XI-a seral –
învățământ tehnologic
1.
2.

COLEșIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAȘI
LICEUL TEHNOLOșIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI

3.

COLEșIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCȚII, IAȘI

4.

COLEșIUL TEHNIC "IOAN C. ȘTEFĂNESCU", IAȘI

5.
6.

LICEUL TEHNOLOșIC "PETRU PONI", IAȘI
LICEUL TEHNOLOșIC „MIHAI BUSUIOC", PAȘCANI

7.
8.
9.

LICEUL TEHNOLOșIC "PETRU RAREȘ", TÂRșU FRUMOS
COLEșIUL TEHNIC "șHEORșHE ASACHI", IAȘI
LICEUL TEHNOLOșIC, HÂRLĂU

La învăţământul profesional cu durata de 3 ani propunerile s-au făcut pe baza
solicitărilor operatorilor economici – 82 de clase (2 297 locuri) din care:
DOMENIUL PREșĂTIRII DE BAZĂ
TOTAL
Mecanică
Electromecanică
Chimie industrială
Electric
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Agricultură
Comerţ
Turism şi alimentaţie
Industrie alimentară
Fabricarea produselor din lemn
Industrie textilă şi pielărie
Estetica şi igiena corpului omenesc

PROPUNERI 2018-2019
Nr. clase
Nr. elevi
82
2 297
29
817
1,5
42
1
28
4,5
126
6
164
9
252
3
84
8
224
4
112
2
56
13
364
1
28

Oferta educațională pentru clasa a IX-a de liceu și învățământ profesional,
propusă de unitățile de învățământ, fundamentată pe baza solicitărilor de
la operatorii economici, a fost analizată de conducerea I.S.J. împreună cu
inspectorul pentru discipline tehnice și inspectori de la compartimentul
management, conform Metodologiei prisind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru însăţământul preuniseroitar de otat pentru anul școlar
2018-2019, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5472/07.11.2017.
Observațiile si propunerile echipei au fost comunicate unităților de
învățământ, care au reanalizat oferta educațională. Propunerile finale au
fost discutate în C.L.D.P.S. (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social) în data de 18 ianuarie 2018 și ulterior aprobate în Conoiliul de
Adminiotrație al I.S.J. Iași

Locuri pentru clasa a IX-a liceu seral: 168 (6 clase)
Locuri pentru clasa a XI-a seral (ciclul superior al liceului): 364 (13 clase)
Programul “A doua șansă”: Școala Gimnazială Grajduri, Liceul Tehnologic
Economic “V. Madgearu”, Școala Gimnazială nr. 41, Școala Gimnazială
“Ion Neculce“, Școala Gimnazială “B. P. Haşdeu” (Școala Primară
“Costache Negri”), Școala Gimnazială Chicerea (Școala Gimnazială
Goruni), Colegiul Tehnic “I. C. Ștefănescu”, Școala Gimnazială Gâștești (la
Școala Gimnazială Gâștești și la Școala Gimnazială Sodomeni), Școala
Gimnazială nr. 1 Comarna, Școala Gimnazială Osoi, Școala Gimnazială
Cozmeşti, Școala Gimnazială "Petru Rareș" Hârlău
Numărul de locuri pentru învățământ primar: 129 (8 clase)
Numărul de locuri pentru învățământul gimnazial și secundar superior
(ciclul inferior al liceului): 251 (14 clase)

Alte propuneri – plan de școlarizare 2018-2019
I.

Învățământ preșcolar,
de masă
TOTAL șRUPE
TOTAL PREȘCOLARI

II.

III.

Clasa pregătitoare,
înv. de masă
TOTAL
Clasa a V-a,
înv. de masă
TOTAL

TOTAL

grupa mică
(3-4 ani)

grupa mijlocie
(4-5 ani)

grupa mare
(5-6 ani)

905

256,93

298,09

349,98

19 446

5 508

6 562

7 376

Nr. clase

Nr. elevi

363,7

7 437

Nr. clase

Nr. elevi

362

8 365

III. Propuneri privind reorganizarea
rețelei școlare pentru anul școlar
2018-2019

Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat cu personalitate juridică, care funcționează
în anul şcolar 2017-2018
Urban
Tipul de unitate şcolară
Grădiniţe
Şcoli primare
Şcoli gimnaziale
Licee şi Colegii teoretice
Licee şi Colegii vocaţionale
Licee tehnologice şi Colegii tehnice
Şcoli Profesionale
Şcoli Postliceale
Total unităţi învăţământ de masă
Şcoli gimnaziale
Licee şi Colegii
Licee tehnologice
Şcoli Profesionale
Total unităţi învăţământ special
C.J.R.A.E.
Total unităţi conexe - înv. special
I.S.J.
C.C.D.
Palatul Copiilor
Clubul Copiilor
C.S.S. Unirea Iaşi
Total unităţi M.E.N.
TOTAL GENERAL

Municipiul Oraş Târgu
Iaşi
Frumos

18
2
21
11
4
12
1
69
2

Oraş
Hârlău

Municipiul Oraş Podu
Paşcani
Iloaiei

Rural

1

1

2

2
1

2
1

4
2

1

98
2

1

1

3

1

4
20

5

5

11
1

2

124

1
1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0
2

0
124

1
2
4
1
1
1
1
1

1
1
4
78

0
6

0
5

1
13

TOTAL
22
2
128
17
4
22
20
1
216
3
1
2
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
229

Unități care își pierd personalitatea juridică în anul şcolar
2018-2019 întrucât nu se încadrează în minimul de
elevi/preșcolari prevăzut în legislație
Școala Gimnazială "Isaia Teodorescu" Cogeasca – împreună cu
Școala Primară Cucuteni; unitatea școlarizează în prezent 286 de
elevi/preșcolari
Școala Gimnazială Heci – împreună cu Școala Primară Bursuc Deal,
unitatea școlarizează în prezent 271 de elevi/preșcolari

Pentru ambele situații nu există încă adoptate hotărâri ale Consiliilor Locale
pentru reorganizarea acestor unități la nivel de unitate administrativ
teritorială.

Reorganizări (arondarea unor structuri la alte PJ-uri)
Oraș/
Comuna

Unitatea de învățământ care
se rearondează

Unitatea cu PJ în 2017-2018

Unitatea cu PJ în 2018-2019

Cotnari

Școala șimnazială, Zbereni

Școala Profesională "Ștefan cel
Mare", Cotnari

Școala șimnazială, Cîrjoaia

Cotnari

Școala Primară, Lupăria

Școala Profesionala "Ștefan cel
Mare", Cotnari

Școala șimnazială "Cezar
Petrescu", Hodora

Miroslava

șrădinița cu Program
Normal, Horpaz

Școala Gimnazială "Colonel
Constantin Langa", Miroslava

Școala șimnazială "Dimitrie
Anghel", Cornești

Scobinți

Școala Primară, Zagavia

Școala Gimnazială, Scobinți

Școala șimnazială, Sticlăria

Bălțați

Școala Primară, Madîrjești

Școala Gimnazială, Sîrca

Școala șimnazială, Bălțați

Școala Gimnazială "Bogdan
Petriceicu Hașdeu", Iași

Școala șimnazială "Ionel
Teodoreanu", Iași

Municipiul șrădinița cu Program
Iași
Prelungit "Ion Creangă", Iași

Comasări de unități
Oraș/
Comună
Focuri
Focuri

Denumire în anul școlar
Denumire în anul școlar
2017-2018
2018-2019
Grădinița cu Program Normal nr. 2,
Școala Gimnazială nr. 2,
Focuri
Focuri
Școala Gimnazială nr. 2, Focuri

Unități desființate
Oraș/
Comună
Popricani

Unitatea de învățământ cu
personalitate juridică
Școala Gimnazială, Vânători

Denumirea unității de
învățământ care se
desființează
Grădinița cu Program
Normal, Cârlig

Schimbări de denumiri
Unitatea de învățământ Denumirea unității de
Oraș/
cu personalitate
învățământ în anul
Comună
juridică
școlar
2017-2018
Școala Gimnazială
Școala șimnazială Nr.
Andrieșeni "Gheorghe Ciobanu",
1, Spineni
Andrieşeni
șrădinița cu Program
Liceul Teoretic "Bogdan
Hălăucești
Normal nr. 1,
Vodă", Hălăuceşti
Hălăucești
șrădinița cu Program
Școala Gimnazială nr. 1,
Ciurea
Normal nr. 1, Lunca
Lunca Cetățuii
Cetățuii

Denumirea unității de
învățământ în anul școlar
2018-2019

Școala Primară, Spineni
șrădinița cu Program
Normal, Hălăucești
șrădinița cu Program
Normal, Lunca Cetățuii

Prin reorganizarea rețelei școlare se dorește o compatibilizare cu nevoile
reale din comunitățile locale, cu evoluțiile ce au loc în societate, în
beneficiul elevilor
Toate măsurile luate sunt rezultatul unor consultări și discuții ample, astfel
încât acestea să vină în întâmpinarea solicitărilor existente, cu respectarea
strictă a legislației în vigoare

Inspectoratul Școlar Județean Iași
Str. Nicolae Bălcescu nr. 26
Iaşi

Telefon 0232 – 268 014
Fax 0232 – 267 705
(mail) office@isjiasi.ro
(web) http://www.isjiasi.ro

