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PARTEA I - CONTEXT 
 

1.1. Formularea viziunii si misiunii 
 

Viziunea: 
,, O şcoala deschisă în vederea asigurării unui învăţământ de calitate’’ 

Misiunea: 

Şcoala va avea porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri 

si adulţi). Dorim să optimizam predarea şi sa folosim eficient şi flexibil resursele educaţionale 

în consens cu toate grupurile de interes, în vederea satisfacerii nevoilor unei societăţi în 

continuă transformare. Avem ca prioritate pregatirea preşcolarilor şi elevilor pentru o lume în 

schimbare, formându-le capacitate, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească 

locul şi menirea socială. 
          Ansamblul activităţilor educaţionale realizate în cadrul Liceului Teoretic „ 

Brâncoveanu Vodă”Urlati  exprimă decizia de a pregăti elevii pentru o lume in permanentă 

evoluţie, de a oferi societăţii absolvenţi  activi şi eficienţi, capabili de performanţă, apţi de a se 

integra în viaţa comunităţii. 

Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi accentul pus pe dezvoltarea 

individuală a elevului au în vedere atragerea unui număr cât mai mare de elevi către colegiul 

nostru. 

Ţinând cont de nevoile educaţionale ale comunităţii locale şi de priorităţile pieţei 

muncii, se va asigura pregătirea de specialitate a tinerilor cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, 

în vederea accesului acestora în învăţământul superior sau a găsirii unui loc de muncă. 

Interacţiunea permanentă a şcolii cu mediul social, economic şi cultural o va 

transforma într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 

         Liceul Teoretic „ Brâncoveanu Vodă”  are misiunea de a răspunde aşteptărilor 

elevilor, părinţilor şi comunităţii locale cu servicii educaţionale de înaltă calitate în domeniul 

ştiinţei şi tehnicii, printr-un dialog permanent şi o adaptare continuă la nevoile  de dezvoltare a 

carierei, a sporirii calităţii vieţii şi a creşterii economice la noi dimensiuni europene. Şcoala 

noastră promovează totodată norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori 

precum democraţie, libertate, adevăr şi respect faţă de instituţii şi semeni. 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ = Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

 

6 
PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020 

 

 

 

1.2  Istoricul si profilul actual al liceului 

  

         Situat în zona de contact al Câmpiei Române cu Subcarpaţii de Curbură, în « golful de 

câmpie » a Cricovului Sărat, oraşul Urlaţi a cunoscut de-a lungul vremii o semnificativă 

dezvoltare economică, demografică şi edilitară, fiind cea mai importantă localitate de pe râul 

amintit mai sus. Oraşul este situat la 25 Km de Ploieşti şi 24 Km de Mizil. Conform Primăriei, 

populaţia oraşului Urlaţi este de cca 10616, somajul 2%, populaţia ocupată 10065, natalitate 

11,3‰, mortalitate 9,7‰ şi ajutor social 70 familii. 

În septembrie 1953 s-a înfiinţat « Şcoala Medie Mixtă Urlaţi » - prima instituţie de 

învăţământ mediu din oraşul nostru. 

Odată cu generalizarea învăţământului obligatoriu de 8 ani, in anul şcolar 1964-1965, 

unitatea şcolară a primit denumirea de « Liceul de Cultură Generală Urlaţi » . 

În anul şcolar 1976-1977, unitatea şcolară se transformă în Liceul Industrial Urlaţi.În 

anul şcolar 1980-1981 se produce separarea Liceului Industrial Urlaţi de Scoala cu cls. I-VIII 

Nr.1 Urlaţi. 

La 50 de ani de existentă, Liceul Teoretic Urlaţi primeşte Ordinul nr.5621 din 

8.XII.2003 al Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, numele : Liceul Teoretic 

« Brâncoveanu Vodă » Urlaţi. 

Liceul este situat in centrului oraşului dispunând de două corpuri de clădiri ( dintre 

care una reabilitată prin programul Băncii Mondiale) cu un total de 26 Săli de clasă, 

laboratoare de informatică (2) ,  chimie , biologie , fizica , cabinete de lb.română , geografie , 

matematică, religie , istorie , ed.tehnologică , biblioteca. 

Liceul este accesibil şi elevilor din comunele din zona : Albeşti 

Paleologu,Ceptura,Iordacheanu,Gornet Cricov,Apostolache,Tătaru,Săngeru etc. 

De-a lungul existenţei săle, Liceul Teoretic « Brâncoveanu Vodă »Urlaţi a fost ales 

de părinti şi elevi pentru : 

 Asigurarea unui învăţământ de calitate reflectat în perfomanţele 

şcolare : 

 Numeroase premii şi menţiuni la concursurile şcolare, fazele judeţene şi 

naţionale ( limba şi literatura română, chimie,geografie, matematică). 

 Rezultate foarte bune la examenele de teste naţionale ( peste 90 %) 

şi bacalaureat ( 85%) ; 

Procente de promovare în fiecare an de peste 90% ; 

 Mulţi dintre absolvenţii liceului ( peste 80%) sunt admişi în 

învăţământul superior, devenind foarte buni specialişti, unii chiar în cadrul liceului ; 

 Baza proprie de selecţie prin existenţa ciclurilor primar şi 

gimnazial ; 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ = Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

 

7 
PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020 

 Stabilitatea şi profesionalismul cadrelor didactice ; 

 Preocuparea permanentă a cadrelor didactice pentru formare 

profesională prin înscrierea la grade didactice,masterate ; 

 Participarea unui număr însemnat de cadre didactice la strategii de 

formare continuă ; 

 Implicarea unor cadre didactice in proiecte Socrates şi Comenius ; 

 Funcţionarea în cadrul liceului a cabinetului de asistentă 

psihopedagogică din cadrul CJAP Prahova ; 

 Existenţa unui cabinet de informatică, modern , dotat la 

standardele naţionale ; 

 Asigurarea unui climat deschis invoaţiei şi creativităţii . 

        Cladirea principala este destinata desfasurarii cursurilor de la nivel liceal si a celor de la 

gimnaziu, iar cladirea secundara este utilizata pentru cursuri la clasele 0 - 4.  

Ambele corpuri ale liceului sunt modernizate, iar colaborarea stransa cu fabrica P&G a avut 

ca rezultate amenajarea unei serii de cabinete si laboratoare si dotarea acestora cu toate 

mijloacele necesare desfasurarii unor lectii moderne (laboratoarele de fizica si de chimie, 

cabinetul de limba romana si cel de limbi moderne). 

           În competiţiile în care a fost antrenată, şcoala a obţinut rezultate foarte bune. Examenul 

de absolvire al elevilor de scoala profesionala specializarea Electronist Aparate si 

Echipamente, din anul scolar 2015 – 2016, a fost promovat de 95% din absolventi, iar 6  din 

cei 28 de absolventi au fost angajati  de catre P&G Detergenti SA. Criteriile de angajare ale 

absolventilor au fost rezultatele la invatatura si seriozitatea de care elevii au dat dovada de-a 

lungul celor 2 ani de studii. 

În prezent suntem antrenaţi în modernizarea reală a procesului instructiv-educativ: 

realizarea bazei materiale pentru informatică, electronică şi mecatronică. Am realizat multe 

dotări prin propriile forţe (autodotare, părinţi, sponsori interesaţi în colaborarea cu noi), dar 

noile proiecte de dezvoltare ne determină să folosim cât mai eficient şi fondurile alocate prin 

buget, astfel încât această instituţie de învăţământ - recunoscută şi apreciată pentru exigenţa în 

pregătire şi disciplina cursanţilor să-şi menţină locul ocupat între instituţiile de profil din 

Municipiul Ploieşti şi în întregul judeţ Prahova. 

De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare, 

actualmente oferta educaţională cuprinzând o gamă largă de profile şi meserii. Şcoala oferă 

instruire în domeniile mecanică, electromecanică, electronică automatizări şi informatică. 

Limba de predare este româna, iar limbile străine studiate sunt: engleza şi franceza. 

Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale 

elaborate de M.E.C.T.S (Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea 

şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012) 

Examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează conform 

reglementărilor elaborate de M.E.C.T.S.( Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, 

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2011) 
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   Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în statutul Personalului 

Didactic şi ale reglementărilor M.E.C.S. (Anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015) 

Populaţia şcolară 
 

Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ, în anul 

şcolar 2016-2017 (pe fiecare nivel de şcolarizare; pe medii de rezidenţă: urban, rural) se 

prezintă astfel:  

 

An şcolar Nivel 
TOTAL 

nr.elevi 

Din care: 

URBAN RURAL 

   2016 - 2017 

Liceal       

Învăţământ profesional de 3 ani 28      

Şcoală gimnazială       

TOTAL       

   2015 - 2016 

Liceal       

Învăţământ profesional de 2 ani 28      

Şcoală gimnazială       

 TOTAL       

2014 - 2015 Liceal    

 Învăţământ profesional de 2 ani 20   

 Şcoală gimnazială    

 TOTAL    
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Oferta de formare profesională pe niveluri de învăţământ şi profiluri 

an şcolar 2016-2017 
 

Nivel Filieră Profil 

 

Domeniul Specializare / Calificare 

profesională 

Nr. 

clase 

Liceal 
Teoretică 

 

Real 

 
 

    

    

    

    

Uman  Filologie 3 

Invatamant 

profesional 

de 3 ani 

Tehnologica Tehnic 
Electronica - 

Automatizari 

Electronist Aparate si 

Echipamente 1 

 

  

 

1.3  Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2015-2016 
 

Dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare 
 

Echipa manageriala a avut ca prioritati identificarea şi valorificarea unor surse de 

finanţare care au contribuit la imbunatatirea bazei materiale şi la acoperirea necesitaţilor de 

ordin educaţional. 

În anul şcolar 2015 - 2016 s-au derulat următoarele programe pentru elevii de 
scoala profesionala: 

1. Burse şcolare acordate de P&G Detergenti S.A. unui numar de 5 elevii 

dintr-un total de 28 de elevi. 

2. Asigurarea desfasurarii practicii comasate in cadrul incintei P&G 

Urlati. 
3. Manuale şcolare în regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru toţi elevii din 

învăţământul obligatoriu - liceu ciclul inferior/ scoala profesionala 
4. Costuri / elev- reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure 

un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de 
învăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel puţin decente pentru desfăşurarea 
procesului educativ. 

 

Dezvoltarea resurselor umane în anul şcolar 2015-2016 
 

În anul şcolar 2015-2016, un număr mare de cadre didactice ale unitatii noastre au fost 

cuprinse în diferite activităţi de formare continuă, cum ar fi: 

 cursuri postuniversitare organizate de Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti; 
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 cursuri de formare pentru derulare de proiecte ( POS-DRU); 

 cursuri de masterat; 

 cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Prahova (Management şi 

comunicare, Tehnologia informaţiei si comunicării) şi alţi furnizori acreditaţi; 

 cursuri organizate în vederea obţinerii gradelor didactice; 

 simpozioane si sesiuni de comunicări pe teme specifice in colaborare cu alte licee 

din judeţ; 

 participare la examene si olimpiade şcolare in calitate de asistenti si evaluator. 

 

Baza de date, din anul scolar 2015 – 2016, care  cuprinde cadrele didactice înscrise într-o 

formă de perfecţionare, examene pentru definitivare în învăţământ şi grade didactice este 

urmatoarea: 

 
 

 
Nr. 

crt. 
NUME, PRENUME Specialitatea Formă perfectionare 

1.  Stan Robert Marian 
Director Inscriere grad I 

2.  
Craciunescu Anisoara 

Director adjunct GRAD I;Cerc pedagogic 

21 martie 2016 

3.  

Olaru Marilena Prof.romana Sustinut grad I, SEM II 

2015-2016 

4.  

Stan Iuliana Prof. romana Preinspectie grad I 

Cerc pedagogic 24 noiembrie 2015 

5.  

Ungurenaşu Maria Magdalena Prof.romana Insp. Finala grad II 

Cerc pedagogic 24 noiembrie 2015 

6.  

Lefter Mădălina - Maria Prof.romana Preinspectie grad I 

Cerc pedagogic 24 noiembrie 2015 

7.  

Georgescu Ileana Camelia Prof.română Colocviu grad I 

Cerc pedagogic 24 noiembrie 2015 

8.  Barbu Alexandra Prof.română Doctorat in curs 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ = Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

 

11 
PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020 

Cerc pedagogic 24 noiembrie 2015 

 

9

. 

Statescu Andreea Lucia Prof.franceza Sustinut grad I, SEM II 

2015-2016 

1

0. 

Brînzea Mihaela Prof.franceza Insp. Curenta grad I 

SEM .II 

11. Mihalcea Diana Mihaela 

Valentina 

Prof.franceză – 

0,22 
CCC 

12. Manole Georgeta-Constanța Prof.franceză – 

0,56 
Def 

13. Ion  Cornelia Prof.engleza GRAD I 

14. Ionescu Cristina Mihaela Prof.engleza Sustinut grad I, SEM II 

2015-2016 

15. Radu Gabriela Prof.engleza GRAD I 

16. Vlad Carmen Prof.engleza - 

17. 
Tudor Irina Prof.engleză-

0,33 
 

18. 
Carstea Nicolae  Prof.matematica GRAD I 

Cerc pedagogic 

21 martie 2016 

19. 
Ciocoiu Constantin Prof.matematica DEF 

Cerc pedagogic 

21 martie 2016 

20. 
Radu Monica Cerasela Prof.matematica GRAD I 

Cerc pedagogic 

21 martie 2016 
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21. 
Istrate Constanța Ancuța Prof.matematica- 

0,33 

Grad II 

Cerc pedagogic 

21 martie 2016 

22. 
Smaranda Georgiana Prof.matematica GRAD I 

Cerc pedagogic 

21 martie 2016 

23. 
Palas  Octavian Prof.fizica GRAD I 

24. 
Cirstea Gheorghe Prof.fizica  GRAD I 

  

25. David Laura 
Prof.fizica 

GRAD I 

26. Burlacu Mihaela 
Prof.fizica 

necalificat 

27. Obada Viorica Prof.chimie GRAD I 

28. Ghiţă Ioana Prof.chimie  GRAD I 

29. Palas Ana Prof.religie GRAD I 

30. Cirstea  Iuliana Prof.religie GRAD I 

31. Manea Camelia Prof.biologie GRAD I 

32. 
Bălaşa Georgeta Prof.biologie 

GRAD I 

33. 
Oprea Tatiana  Prof.biologie – 

0,22 
GRAD I 

34. 
Purcaru Mihaela Prof.istorie 

Preinspectie grad I 

35. 
Scurtescu Claudia Adriana Prof.istorie – 

0,39 
doctorat 

36. 
Vasile Gabriel Prof.socio 

umane – 0,61 
DEF 

37. 
Maxim Ion Prof.geografie – 

0,50 
GRAD I 

38. 
Iliescu  Cristina Mihaela Prof.geografie 

Grad I 
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39. 
Petre Mihaela Lorena Prof.sociologie – 

0,11 
 

 

 

40. 
Andrei Camelia Prof.ed.antrepren

. – 0,44 
 

41. 
Balamace  Camelia  Prof.ed.plastica – 

0,94 
 GRAD II 

42. 
Bache  Marcel Prof. Ed. 

Muzicală – 0,83 
INSPECTIE  GRAD II 

43. 
Dumitru  Marilena Prof.ed.tehnologi

ca 
GRAD I 

44. 
Stanescu Lucian Prof.ed.fizica 

GRAD I 

45. 
Vasilescu Victor Prof.ed.fizica 

GRAD II/1996- 97 cr 

46. 
Ivan Mihaela Prof.ed.fizica 

GRAD I 

47. 
Cojanu  Sorin Stefan Prof.informatica Sustinut grad I, SEM I 

2015-2016 

Activitate CCD 10 DEC. 

48. 
Boroghină Bogdan Prof.TIC – 0,67 

INSPECTIE PT GRAD II 

49. 
Stanciu Corina Adela Profesor pt. 

înv.primar 
GRAD II 

50. 
Tudose Maria ( Niţu) Profesor pt. 

înv.primar 
Inscriere grad II 

51. 
Badea Maria Profesor pt. 

înv.primar 
GRAD I 

52. 
Petrescu Nicoleta Institutor 

Colocviu grad I 

53. 
Solzaru Virginia Profesor pt. 

înv.primar 
GRAD I 

54. 
Popescu Viorel Profesor pt. 

înv.primar 
GRAD I 

 

55. 
Marinache Cristina Invatatoare INSCRIS GRAD II 

56. 
Stanescu Elena Profesor pt. 

înv.primar 

GRAD I 
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57. 
Diţu Dorina Profesor pt. 

înv.primar 

GRAD I 

58. 
Roşu Elena Cristina Profesor pt. 

înv.primar 

GRAD II 

59. 
Ionescu Gabriela Daniela Profesor pt. 

înv.primar 

GRAD II 

60. 
David Andreea Elena 

Georgiana 

Profesor pt. 

înv.primar 

GRAD I 

61. 
Ştefan Cătălina ( Iosif) Profesor pt. 

înv.primar 

COLOCVIU GRAD I 

62. 
Furtună Cristina învăţătoare GRAD I 

63. 
Dinu Costin Profesor pt. 

înv.primar 

GRAD II 

64. 
Chiriță Doinița Profesor/inginer GRAD I ( DOCTORAT) 

65. 
Bratu Ilarion 

Profesor/inginer 
GRAD II 

66. Andrei Violeta 
Secretar şef 

 

67. Camelia Tănase 
secretar 

 

68. Cazan Venturiţa 
Secretar 

 

69. Podgoreanu  Daniela 
Bibliotecar 

 

70. Ion Raluca 
Laborant 

 

 

 

 

Nr

. 

Cr

t. 

Nivel Situaţia numerica Grad de acoperire 2015/2016 

1.  Liceal 79,91 100% 

2.  Şcoala Profesionala 1,73 100% 

 

 

 

Tot în anul şcolar 2015-2016 a fost dimensionat planul de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2016-2017, pe baza unei analize a evoluţiei demografice, profilului economic al 

judeţului şi evoluţiilor de pe piaţa muncii. La nivel judeţean, pentru a corela oferta şcolilor cu 
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nevoile de pe piaţa muncii, s-a constituit Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului 

Social (C.L.D.P.S) care analizează oferta şcolilor şi propune modificări pentru încadrarea 

acestora în strategiile de formare profesională stabilite la nivelul judeţului şi în concordanţă cu 

obiectivele propuse la nivelul Regiunii Sud Muntenia. 

  

Asigurarea interna a calităţii 
Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru evaluare internă şi asigurarea 

calităţii constituită la nivelul şcolii şi a constat în: 

 Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a 

furnizorilor de educaţie şi formare profesională (FEFP). 

 Monitorizarea internă a activităţii şcolii; 

 Intocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare 

externă; 

 Intocmirea planului de îmbunătăţire; 

 Monitorizarea externa. 

 

EXAMEN DE CERTIFICARE COMPETENŢE - NIVEL 3, 2015 - 2016 

 
Conform graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a competenţelor 

profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare nivel 2, în anul şcolar 2015-2016, s-

au organizat doua sesiuni de examen de absolvire: 

 Iunie-iulie 2016 

 August 2016 

Tipul examenului de certificare a competenţelor profesionale: 

a) pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 2 - cu absolvenţii  

clasei XI şcoală profesională 

Rezultatele generale ale examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru 

obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3, în anul şcolar 2015-2016, se prezintă 

astfel: 

 

Calificare Total elevi 

înscrişi 

Admişi Neprezentati Respinşi Promovabilitate 

% 

Electronist Aparate si 

EchipamenteTehnician în 

automatizări 

26 26 0 0 100 

TOTAL- NIVEL 2 17 17 0 0 100 

 

 Diagnoza mediului intern (analiza SWOT) 

Liceul Teoretic „Brancoveanu Voda” din Urlati, trăieşte prezentul, 

valorificând cu demnitate şi conştiinţă profesională tradiţiile bogate, înscriindu-

se pe un drum ascendent în elita învăţământului românesc. Pentru cadrele 
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didactice, elevii şi toţi cei ataşaţi de această unitate şcolară, fiecare clipă de 

prezent devine trecut şi implicit, istorie. Iar istoria ne judecă pe fiecare şi ne 

aşează acolo unde ne este locul. 

 

                                 Informaţii de tip cantitativ 

 

Evoluţia populaţiei  şcolară – număr  de elevi 

 

Anul Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul liceal 

zi/seral 

Total 

2012-2013 357 315 400 1072 

2013-2014 399 312 469 1180 

2014-2015 413 304 462 1179 

2015-2016 441 289 458 1188 

 

 

Constatăm următoarele: 

 

 Menţinerea aproape constantă a numărului de elevi la ciclul primar pana in 

anul 2013 

  O scădere a numărului de elevi la gimnaziu si o creştere a numărului de 

elevi la liceu din anul 2013 ca urmare a cuprinderii integrale a absolvenţilor 

claselor a VIII-a în licee şi scoli de arte şi meserii cu posibilitatea continuării 

liceului la acestea. 

 

Evoluţia numărului de clase: 

 

Anul Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul liceal 

+ prof 

Total 

2012-2013 14 12 13 39 

2013-2014 15 12 14 41 

2014-2015 15 12 16 43 

2015-2016 15 12 17 44 

 

Resurse umane 

Gradul de acoperire cu personal didactic: 
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 Anul şcolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Total profesori 54 54 55 

Personal didactic calificat 54 54 55 

 

 

 Informaţii de tip calitativ 

 

          INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiul Numărspaţii Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă/grupă 22 1.146,48 

2. Cabinete 5 266,67 

3. Laboratoare 3 201,84 

4. Ateliere - - 

5. Salăşi/ sau teren de 

educaţie fizică i sport 

1 850 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Tip şinumăr 

document de 

deţinere a 

spaţiului 

Număr spaţii Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă 

şcolară/centru 

de informare şi 

documentare 

 3 56,60 

2. Sală pentru 

servit masa 

- - - 

3. Dormitor - - - 

4. Bucătărie - - - 

5. Spălătorie - - - 

6. Spaţii sanitare 5 7 110,26 
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7. Spaţii 

depozitare 

materiale 

didactice 

5 5 45,48 

                                              TOTAL 15 212,34 

 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţa (mp) 

1. Secretariat 1 16,69 

2. Spaţiu destinat echipei 

managerială 

2 40,74 

3. Contabilitate 1 15,81 

4. Caserie 1 8,85 

5. Birou administraţie - - 

 TOTAL 5 82,09 

 

 

 

 

Resurse umane 

 

 Personal didactic 

 

Date cantitative despre dinamica personalului didactic, după modul 

de încadrare şi nivelul de perfecţionare: 

 

An şcolar Nr. prof. 

titulari 

Nr. prof. 

Grad I 

Nr. prof. 

Grad II 

Nr. prof. 

Definitiv 

Nr. prof. 

debutanţi 

2012-2013 50 22 15 14 3 

2013-2014 51 24 17 12 1 

2014-2015 48 24 17 9 4 

2015-2016 55 27 19 6 3 
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Profesorii liceului pe grupe de vârstă : 

 

An 

şcolar 

< 25 25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

45 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 si 

peste 

Total 

2012-

2013 

1 1 20 9 5 6 2 9 1  54 

2013-

2014 

 1 7 14 11 7 3 5 5 1 54 

2014-

2015 

 2 14 11 6 7 3 7 4  54 

2015-

2016 

 2 9 18 7 6 4 6 3  55 

 

          

 

 Tendinte : Predomină cadrele didactice cu vârsta cuprinsă între 30- 35 ani 

 

 

 Numărul cadrelor didactice cu gradaţie de merit: 

 

 

Perioada 2010-2014-  4 prof. 

                         2011-2015- 2 prof. 

                         2012-2016 - 0. prof 
 

 Elevi 

 

Promovabilitatea pe ciclu de invatamant: 

 

Nivel  Promovabilitate 2014-

2015 

Promovabilitate 2015-

2016 

Primar 98 97.03 

Gimnazial 92 82.22 

Liceal 99 83.66 
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Profesional 88.46 95.24 

 

 

Promovabilitatea la examenele naţionale: 

         Rezultatele examenului de bacalaureat din ultimii ani : 

 

Anul Promovabilitate Promovabilitate(serie 

curenta) 

2012-2013 73.78 80.45 

2013-2014 78.90 82.36 

2014-2015 88 78.90 

2015-2016 90.38 95.83 

 

 

Admiterea elevilor in clasa a IX-a s-a facut in baza metodologiei de organizare si 

desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat. 

 

In anul scolar 2015-2016 ultima medie de admitere : 

 -Matematica Informatica : 6.76 

 -Stiinte ale naturii : 8.18 

 -Filologie : 7.13 

 

 

  Cultura organizaţională 

 

Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, 

receptivitatea la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare, deşi se 

întâlnesc şi situaţii de conservatorism, automulţumire şi rutină. 

Relaţiile dintre cadrele didactice sunt relaţii deschise, colegiale, de  

respect, colaborare şi sprijin reciproc. 

           

 Ambianţa în şcoală este pozitivă, favorabilă desfăşurării  

procesului instructiv –educativ. 

 

 Relaţiile: 
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- între echipa managerială şi personalul şcolii: 

- relaţii normale, de colaborare; 

- accentul cade pe comunicare şi pe munca în echipă; 

- între membrii colectivului şcolii: 

- relaţii de colaborare, fără a se ajunge totdeauna la unison; ceea ce nu implică 

neapărat un dezacord; 

- între personalul şcolii şi elevi: 

- relaţii de colaborare şi subordonare; 

- între personalul şcolii şi părinţi: 

- relaţii normale, parteneriale; 

- există şi familii dezinteresate de situaţia şcolară a copiilor. 

 

1.4  ANALIZA   S.W.O.T. 

 

a)  CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*Liceul dispune de planuri de 

învăţământ, programe şcolare 

auxiliare curriculare ( manuale, 

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

hărţi, culegeri de documente şi 

probleme, atlasuri, îndrumătoare, 

ghiduri metodologice şi de evaluare, 

casete video, programe pentru 

examenele naţionale şi tipuri de 

subiecte, soft educaţional la diferite 

discipline). 

* Discipline noi la C.D.S.-uri. 

*Programe pentru C.D.S.-uri 

aprobate de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean pentru unele discipline. 

*Auxiliare curriculare realizate de 

către profesori. 

* Accesul cadrelor didactice la 

internet 

* Revista liceului 

*Insuficienta dotare cu materiale 

auxiliare curriculare la limba 

română, limbi moderne, istorie, 

geografie. 

*Oferta de C.D.S nu satisface 

nevoile tuturor elevilor  

*Lipsa unui centru de documentare, 

a unei săli de lectura cu multe 

locuri, a cabinetului multimedia 

*Lipsa unor C.D.S. interdisciplinare 

(fizică –chimie - biologie istorie - 

geografie-arte) 

*Insuficienta diversitate a 

abilităţilor cadrelor didactice în 

raport cu solicitările elevilor. 

*Stilurile didactice folosite în 

predare sunt în mare parte de tip 

euristic. 

*Concentrarea activităţilor pe 

conţinuturi nu pe nevoile de 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ = Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

 

22 
PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020 

formare ale elevilor 

* Puţine cadre didactice utilizează 

platforma AEL 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*C.D.S. oferă posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de informare şi 

cunoaştere în diferite domenii 

sensibilizate de mijloacele mass-

media (discovery internet). 

*C.D.S. vine în sprijinul ameliorării 

absenteismului şcolar şi contribuie 

la dezvoltarea motivaţiei intrinseci 

pentru învăţare şi la obţinerea unor 

performanţe şcolare, permite 

valorificarea abilităţilor individuale. 

*Oferta mare de auxiliare 

curriculare de pe piaţă si biblioteca 

virtuală 

*Scăderea motivaţiei elevilor pentru 

învăţare 

*Lipsa unor mijloacelor de 

învăţământ necesare întăririi 

caracterului aplicativ al C.D.S 

*Insuficiente fonduri pentru 

achiziţionarea de material didactic 

performant (videoproiectoare, tablă  

magnetică, copiatoare) 

 

b) RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*Personal calificat 100%. 

*Ponderea cadrelor didactice 

titulare cu gradul I este de 45%, 

gradul II 30%,cu grad 

definitiv26%,iar a cadrelor didactice 

cu performanţe şcolare este de 36%. 

*Relaţiile interpersonale (profesor-

elev, profesor-părinţi, profesor-

profesor) existente, creează un 

climat educaţional deschis, 

stimulativ. 

*Participarea unui număr mare de 

profesori la cursurile de formare 

continuă şi perfecţionare prin 

C.C,.D, la Magister şi altele. 

* Prezenta  profesorilor suplinitori 

datorită imposibilităţii propunerii 

unor catedre la titularizare, precum 

şi fluctuaţia acestora 

* Lipsa unor profesori – mentori la 

nivel de liceu. 

* Puţini profesori utilizează 

platforma AEL în procesul de 

predare  - învăţare 

 * Persistă tentaţia elementelor 

conservatoriste  la unii profesori în 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor 

şi în centrarea activităţilor pe 

nevoile elevului. 

* Implicarea aceluiaşi grup de 
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*Rezultate la olimpiadele şi 

concursurile şcolare judeţene, 

naţionale . 

* Implicarea profesorilor şi elevilor 

în diferite programe de parteneriat 

şcolar. 

*Derularea unor programe 

educaţionale europene :  Comenius, 

Eco –Şcoala. 

*Preocupare pentru stimularea 

profesorilor şi elevilor cu rezultate 

deosebite. 

* Menţinerea prin continuitate a 

profesorilor suplinitori 

persoane în derularea unor proiecte 

şi în activităţile non formale 

* Slaba implicare a părinţilor în 

problemele şcolii  

*Nesupravegherea copiilor ai căror  

părinţii sunt plecaţi la lucru în 

străinătate. 

* Lipsa acţiunilor unitare în 

aplicarea unor prevederi legale. 

*Consiliul reprezentativ al elevilor 

este puţin implicat în unele 

problemele specifice şcolii. 

* Comunicarea cu părinţii se face 

adesea numai în situaţiile de criză 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*Întâlnirile frecvente dintre cadrele 

didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii 

grupului şi o comunicare mai bună. 

*Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de 

universităţi, C.C.D şi O.N.G. 

*Posibilităţi financiare destinate 

motivării  personalului şcolii şi 

elevilor. 

*Creşterea numărului de ofertanţi şi 

programe de formare pentru 

dezvoltarea personală şi 

profesională. 

 *Criza de timp a părinţilor reduce 

implicarea familie în activitatea 

şcolară, fapt reflectat atât prin 

relaţia profesor-elev, cât şi prin 

performanţa şcolară. 

* Lipsa perspectivei clare asupra 

viitorului determinată de reforma 

societăţii în derulare. 

* Migraţia părinţilor spre străinătate 

şi plasarea copiilor în grija 

persoanelor fară autoritate. 

* Insuficienta implicare a părinţilor 

şi factorilor educativi externi în 

desfăşurarea activităţilor din şcoală. 

 

 

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

* realizarea reabilitării  clădirilor 

liceului  

* Dotarea cabinetelor, 

*Lipsa unei săli de lectură şi a 

informatizării bibliotecii 

*Fondul de carte al bibliotecii nu 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ = Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

 

24 
PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020 

laboratoarelor,  a sălii de sport, a 

bibliotecii, cabinetului 

psihopedagogic cu finanţare de la 

M.E.C.T. 

*Modernizarea laboratoarelor de 

fizică şi biologie prin eforturi 

proprii si cu sprijinul P&G. 

*Existenţa unor mijloace moderne 

de informare (internet) şi auxiliare 

(videoproiector, video, DVD, aparat 

fotografic) 

 *Liceul dispune de fonduri băneşti 

extrabugetare (închirieri, 

sponsorizări).   

*Existenţa posibilităţilor de 

recompensare a elevilor cu rezultate 

şcolare deosebite (venituri proprii, 

sponsorizări, donaţii. 

este reactualizat în suficientă 

măsură cu noile apariţii din diferite 

domenii. 

*Insuficienta dotare a laboratoarelor 

şi cabinetelor cu tehnică modernă 

(calculatoare şi videoproiectoare, 

tablă magnetică) 

* Lipsa cabinetului de documentare 

şi perfecţionare a limbilor străine, 

necesitate imperioasă pentru o bună 

comunicare in U.E. 

* Modernizarea laboratorului de 

limba romana. 

* Lipsa unui spatiu pentru a o 

cantina care sa functioneze insistem 

de caterin 

*Uzura fizică şi  morală a bazei 

materiale 

*Insuficienta preocupare pentru 

conştientizarea elevilor spre 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*Descentralizarea şi autonomia 

instituţională. 

*Relaţii de parteneriat cu 

comunitatea locală (primărie, 

părinţi, agenţi economici) 

*Existenţa unor spaţii ce pot fi 

închiriate în scopul obţinerii unor 

resurse financiare. 

*Posibilitatea antrenării părinţilor şi 

elevilor în activităţile de întreţinere 

a şcolii de modernizarea bazei 

materiale şi în amenajarea unor săli 

de clasă. 

* Existenţa programelor  de granturi 

*Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura 

morală a dotărilor existente. 

*Întârzieri birocratice în alocarea 

unor fonduri pentru diferite lucrări. 
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şcolare, de dotare cu material 

didactic 

*Posibilitatea ofertării de servicii 

către comunitate 

 

d) RELAŢII DE PARTENERIAT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*Organizarea Zilelor Orasului 

 * Cuprinderea liceului în Programul 

Comenis şi în programul 

internaţional Eco – Şcoala, 

* Participarea la acţiunile P&G şi la 

Strategia Naţionala de Acţiune 

Comunitatii 

 

*Colaborarea cu partenerii 

educaţionali: primăria, poliţia, 

pompierii, biserica. 

*Colaborarea cu diverse instituţii 

pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare. 

* Realizarea site-ului liceului 

*Puţine parteneriate tematice 

(istorie locală, ştiinţe) cu şcoli din 

ţară  şi străinătate. 

* Prea puţine  programe de 

orientară  şcolară şi profesională 

* Lipsa unui parteneriat real şcoală-

familie 

 

*Insuficienta  pregătire a elevilor 

pentru viaţă şi societatea 

românească integrată în U.E. 

 

* Insuficienta implicare a unor  

cadre didactice în activităţile 

extraşcolare. 

 

*Insuficienta implicarea a părinţilor 

elevilor cu performanţe şcolare în 

activităţi educative desfăşurate în 

şcoală. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

* Integrarea Români în structurile 

europene 

* Formarea personalului didactic 

pentru întocmirea şi derularea unor 

programe europene 

*Interesul liceelor de a-şi prezenta 

*Timpul limitat al părinţilor poate 

conduce la slaba implicare a lor în 

activităţile şcolii. 

*Instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere. 
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oferta educaţională şi al elevilor de a 

participa la târgurile de oferte 

educaţionale 

*Interesul altor instituţii omoloage 

pentru schimbul de experienţă. 

* Posibilitatea ofertării de servicii 

către comunitate  

* Creşte pe an ce trece numărul 

elevilor a căror părinţi sunt plecaţi 

la muncă în străinătate. 

 

  

 

1.5  ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi 

comunitar ne determina să avem în vedere ca dimensiune strategică : 

modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă parcursurilor şi 

opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe 

competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii 

economii a cunoaşterii. 
 

1.5..1.ŢINTE STRATEGICE 

  
T.1. Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ 

incluziv în spiritul stimulării excelenţei şcolare şi a competitivităţii Liceului 
Teoretic „Brancoveanu Voda” Urlati la nivel naţional şi internaţional. 

  
T.2.   Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe 

nevoile şi interesele educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe 
educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală. 
  

T.3. Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi 
informaţionale, formarea profesională continuă a personalului didactic şi 
nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire 
pe tot parcursul vieţii. 
  

T.4. Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional 
si valorificarea rezultatelor în urma derulării acestora , promovarea unui climat 
de comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate. 
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T.5. Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de 
finanţări extrabugetare, pentru crearea unui ambient favorabil studiului în 
conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice , de igienă şi de securitate 
ale tuturor participanţilor la educaţie. 
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ŢINTA NR.1 

 

Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în spiritul stimulării 
excelenţei şcolare şi a competitivităţii Liceului Teoretic „Brancoveanu Voda” Urlati la nivel naţional şi 
internaţional. 

  
OPŢIUNI STRATEGICE 

  
ACŢIUNI PROPUSE 

 
    

  Parcurgerea curriculumu-lui   Îndrumarea activităţii comisiilor 
 obligatoriu prin intermediul unor  metodice, a Clubului olimpicilor şi a 
 metode moderne;    diriginţilor;   

  Aplicarea principiilor şcolii   Realizarea   de   rapoarte   şi   situaţii 
 inclusive, şanse egale în funcţie de  statistice;   

 aspiraţii şi aptitudini personale;   Valorificarea informaţiilor dobândite 
  Elaborarea   unor   programe   de  de către elevi pe cale informală; 
 excelenţă pentru disciplinele   de   Introducerea unui sistem informatizat 
 specialitate;    pentru biblioteca şcolară;  

  Actualizarea infrastructurii   Achiziţionarea de aparatură electronică 
 informaţionale  la  nivel  logistic  şi  pentru sălile de clasă;  

 tehnic pentru biblioteca şcolară;   Organizarea unui program de pregătire 
  Formarea unor echipe de lucru la  pentru concursurile şcolare la nivelul 
 nivelul catedrelor metodice pentru  fiecărei catedre prin colaborare şi în 
 implementarea   programelor de  echipă;   

 excelenţă;      Organizarea unei tabere de vară pentru 
  Afirmarea şcolii prin popularizarea  elevii olimpici.  

 rezultatelor;       
 
ŢINTA NR.2 

 
Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile  

şi interesele educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea 
dimensiunii europene în şcoală. 

  
OPŢIUNI STRATEGICE 

  
ACŢIUNI PROPUSE 

  
     

  Diversificarea ofertei curriculare şi    Proiectarea ofertei de şcolarizare; 
 multiplicarea posibilităţilor elevului    Centralizarea propunerilor de 
 de a alege;     discipline opţionale   ale catedrelor 

  Implicarea permanentă şi directă a   metodice   şi   cele   individuale   ale 
 elevului în construirea  propriului   profesorilor;    

 traseu de învăţare;     Consultarea şi centralizarea opţiunilor 
  Prioritate acordată intereselor   elevilor şi părinţilor  privind 
 elevilor şi modernizarea  actului   curriculum-ul la decizia şcolii;  

 didactic;       Identificarea resurselor materiale 
  Asumarea de către profesor a rolului   existente şi a celor necesare aplicării 
 de   organizator   şi mediator   al   ofertelor curriculare;   
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experienţelor  de  învăţare  şi  de  Dezbateri şi schimburi de experienţă la 

consiliere curriculară;     nivelul disciplinelor de învăţământ al 

 Abordarea interdisciplinară a    ariilor   curriculare   şi   la   nivelul 
noţiunilor şi conceptelor ştiinţifice;    Consiliului    profesoral    pe    teme 

 Transferul şi mobilizarea pedagogice; 

cunoştinţelor şi deprinderilor în  Analiza privind prestaţia didactică în 
situaţii  noi  şi  dinamice  specifice şcoală şi rezultatele elevilor; 

realităţii mediului    

ŢINTA NR. 3     

Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi informaţionale, formarea profesională 

continuă a personalului didactic şi nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de 
instruire pe tot parcursul vieţii. 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 
  

ACŢIUNI PROPUSE 
 

    

  Stimularea  activităţii  de  cercetare    Aplicarea  în  activitatea  didactică  a 
 ştiinţifică şi pedagogică a cadrelor   rezultatelor participării la programe de 
 didactice;     formare continuă şi profesională;  

  Dezvoltarea fondului bibliotecii    Achiziţionarea  de  carte şcolară  şi în 

 şcolare;     format virtual;    

  Implicarea personalului didactic    Amenajarea unui Centru de 

 personal şi nedidactic în procesul de   documentare şi informare;  

 dezvoltare profesională;     Participarea personalului nedidactic şi 
  Colaborarea cu partenerii   auxiliar la activităţi de perfecţionare şi 

 comunitari   pentru   iniţierea   şi   calificare în diferite domenii;  

 derularea   unor   cursuri   pentru    Procurarea    de programe   pentru 

 obţinerea unor noi calificări.   serviciile secretariat şi contabilitate.  
 
ŢINTA NR.4 

   Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional şi valorificarea rezultatelor în urma 

derulării acestora , promovarea unui climat de comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-
comunitate  

OPŢIUNI STRATEGICE 
  

ACŢIUNI PROPUSE 
 

    

  Receptivitate la îmbogăţirea paletei    Creşterea numărului de parteneriate şi 
 de parteneriate;    monitorizarea derulării celor existente; 

  Optimizarea tehnicilor de derulare    Popularizarea etapelor de derulare şi a 
 ale parteneriatelor deja existente;   rezultatelor;    

  Imbinarea activităţii şcolare cu cea    Diseminarea informaaţiilor la orele de 
 extraşcolară în scopul obţinerii de   consiliere şi orientare;   

 deprinderi practice aplicative;    Intensificarea participărilor la activităţi 

  Mobilizarea şi participarea activă în   de  ecologizare,  plantare  de  puieţi, 
 atragerea şi managerierea   excursii tematice, dezbateri, vizionări 
 programelor de parteneriat;   de    materiale,    spectacole, filme 

  Armonizarea sistemului de valori al   specifice fiecărui program de 
 liceului cu cel social.    parteneriat;    

       30    
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ŢINTA NR. 5 

 

Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări extrabugetare, pentru crearea 

unui ambient favorabil studiului în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice, de igienă şi de 
securitate ale tuturor participanţilor la educaţie. 

 
 

OPŢIUNI STRATEGICE 
  

ACŢIUNI PROPUSE 
 

    

  Asigurarea securităţii tuturor celor    Întărirea securităţii la nivelul liceului; 
 implicaţi în activitatea şcolară;    Crearea uni cadru plăcut şi ecologic de 
  Ecologizarea  şi  utilizarea  spaţiilor   recreere  pentru  elevi  prin  atragerea 
 auxiliare;   Consiliului local,    a Consiliului 

  Asigurarea  unui  flux  coerent  în   părinţilor  şi  a  elevilor  prin  activităţi 

 Proiectarea bugetară;   ecologice;   

  Dezvoltarea  unui  management  de    Bună gestionare a fondurilor bugetare 

 coeziune  şi  implicare  în  proiectele   şi extrabugetare;  

 şcolii;    Realizarea   unui   spaţiu   igienic   şi 

  Implicarea partenerilor comunitari   ergonomic corespunzător 
 şi  a  beneficiarilor  în  proiectarea   particularităţilor de vârstă ale elevilor 
 bugetară a proiectelor.   (prepararea hranei, viaţa în internat şi 

  Implicarea  Asociaţiei  părinţilor  în   în liceu);   

 activitatea educativă şi financiară a    Antrenarea  întregului  personal  şi  al 
 şcolii.   părinţilor   în derularea proiectelor 
    pentru  estetizarea  spaţiilor  şcolare  şi 

    publice.   

 

1.6. Priorităti la nivel naţional 
 

1.6.1. Contextul European 
 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă 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 forţei de muncă, productivitate 

şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 martie 

2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

Priorităţi: 

- creştere inteligentă;  

- dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare; 

- creştere durabilă; 

- dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice; 

- creştere inclusivă; 

- rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială. 
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Ţinte: 

- creşterea ratei de ocupare a populaţiei 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 eficienţei energetice, 

comparativ cu 1990; 

- reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie. 

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 

- promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social; 

- dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea 

partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională. ; 

- implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu 

EQF; 

- asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin 

formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute pentru 

angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii. 

Linii de acțiune principale (selecţie): 

– 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 referitoare 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; 

– creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, cca. 50 % din totalul 

locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din programe de educație 

și formare profesională; 

– promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru facilitarea intrării pe piața 

muncii și orientarea carierei: programe de tip ucenicie și stagii de practică de calitate; 

– extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și validarea acestor 

tipuri de învățare. 

–   susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale și a mobilității profesionale pentru 

tineri: 

– promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 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. 
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–   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.  

 

1.6.2. Contextul naţional  
 

Orientările majore pentru fundamentarea noii legi a educaţiei din România sunt clar identificate atât în  

documentele programatice naţionale, cât şi în cele elaborate de instituţiile  europene, respectiv în 

documentele agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile europene. Prin noua Lege a Educaţiei 

Naţionale, reforma sistemului educaţional  românesc vizează următoarele schimbări: 

 Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al 

Calificărilor;  

 Modernizarea şi descongestionarea curriculumului;   

 Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;   

 Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem;  

 Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate;  

 Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic;  

 Reformarea politicilor în domeniul resursei umane;  

 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii.  

Ţinte: 

 Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 

Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

 

 Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară 

Traiectoria ţintei vizează atingerea unui nivel de 20,25% în 2013, de 22,17% în 2015 şi de 26,74% în 

2020. Evoluţia prognozată a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie 

terţiară: 

 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indicator 

(%) 

18,1 18.7 19,4 20,2 21,3 22,1 26,7 

 
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 

 
Orizont 2020. 

Obiectiv naţional:  
Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia 

serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010 
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- Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi redefinirea 

programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al 

Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul 

vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională.  

Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea substanţială a 

calităţii ofertei de pregătire prin dobândirea de competenţe care să susţină dezvoltarea personală, 

competitivitatea şi dezvoltarea durabilă;   33 
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- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii, şi crearea 

reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat, în condiţiile descentralizării 

sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare.  

- Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane pentru 

leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative, şi prin 

dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale. 

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în 

contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să existe acces real la centre de 

validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte, promovând astfel importanţa acordată 

experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât pentru aspiraţiile celor care învaţă 

cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi socială. 

- Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în ceea ce 

priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu diversificarea ofertei educaţionale 

non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă, recalificare sau reciclare 

profesională se va ridica la minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 

- Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din învăţământ prin 

sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând accentul pe promovarea 

comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să transmită abordări interdisciplinare în 

susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor derivate din exigenţele socio-culturale, 

economice şi ambientale ale dezvoltării durabile. 

- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a dobândi inteligenţa 

socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din Uniunea Europeană. 

- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 

elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale cunoaşterii pentru 

înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice, sociale şi de mediu, 

însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- şi trans-disciplinară, 

dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât la nivel individual cât şi în echipe, implicarea 

participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de problemele globale 

comune; respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul identitar; dezvoltarea 

curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă. 

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în 

contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să existe acces real la centre de 

validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte, promovând astfel importanţa acordată 

experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei educaţionale, atât pentru aspiraţiile celor care învaţă 

cât şi pentru nevoile de dezvoltare economică şi socială. 

- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea egalităţii de 

şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate. 

- Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte europene, 

bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele reprezentative la nivel 

european şi internaţional; încurajarea participării diasporei ştiinţifice româneşti la proiecte educaţionale 

realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, programelor şi politicilor educaţionale relevante pentru 

domeniul dezvoltării durabile. 
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Orizont 2030.  

Obiectiv naţional 

Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE; 

apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru 

persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi 
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- Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul politicilor 

educaţionale. În baza direcţiilor strategice care urmează să fie convenite, în linii generale, în anul 2009, 

se vor realiza exerciţii de viziune bazate pe evaluarea comparativă a rezultatelor obţinute la fiecare 5 

ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind anul 2019. 

- Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la studiile post-doctorale, 

de la educaţia formală la cea non-formală, de la formarea profesională iniţială şi continuă până la 

accesul echitabil la învăţare, în condiţii de calitate, va fi în continuare obiectivul principal. Învăţarea 

eficientă va rămâne o prioritate, iar formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea 

şi flexibilitatea abordărilor pedagogice, şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a învăţa şi de 

acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii. 

- Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional, precum şi a relevanţei 

acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele de performanţă adoptate în 

Uniunea Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe plan mondial. 

- Extinderea în continuare a cooperării internaţionale. 

 

Strategia formării profesionale pentru perioada 2014 - 2020 stabileşte patru obiective strategice, 

realizate prin 17 direcţii de acţiune şi acţiuni specifice, astfel:  

Obiectivul strategic 1. îşi propune asigurarea relevanţei sistemelor de FP în raport cu cererea şi tendinţele 

pieţei muncii şi exprimă, de fapt, filozofia dezvoltărilor în formarea profesională prin care acest sector îşi 

aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea economică locală – regională - naţională şi europeană. Strategia 

va ţine cont de caracterul regional al dezvoltării economice şi de disparităţile existente în termeni de acces şi 

participare la FPA.  

Obiectivul strategic 2. defineşte modul în care sistemul de formare profesională se adresează beneficiarilor 

direcţi, fie prin formare iniţială fie prin formare continuă, de fapt încurajând învăţarea de-a lungul întregii 

vieţi. Strategia va încerca să furnizeze un răspuns adecvat la nevoile persoanelor, angajatorilor şi 

comunităţilor în materie de formare profesională de calitate pentru piaţa muncii.Prin direcţiile de acţiune 

aferente acetui obiectiv strategic vizăm o contribuţie semnificativă la realizarea obiectivului major al 

Strategiei EU2020, şi anume creşterea ratei de ocupare, cu ţinta de 75%.  

Obiectivul strategic 3. are în vedere cerinţele de asigurare a calităţii pentru întregul sistem de formare 

profesională, cerinţă esenţială pentru o contribuţie recunoscută la creşterea competitivităţii economiei 

naţionale şi europene, care se poate realiza doar prin procese, sisteme şi mecanisme asigurate din perspectiva 

calităţii, într-o abordare armonizată cu sistemele europene de calitate.  

Obiectivul strategic 4. scoate în evidenţă caracteristicile esenţiale ale tuturor acţiunilor din sectorul formării 

profesionale care, pentru a fi eficiente şi relevante, este necesar a fi realizate prin cooperare, în cadrul unor 

parteneriate funcţionale la toate nivelurile de acţiune, şi cu filozofia încurajării creativităţii şi valorizării 

inovării. Aceste principii sunt prezente şi pătrund toate priorităţile de acţiune concrete, însă definirea lor în 

cadrul unui obiectiv distinct va accentua importanţa stragegică a acestora în contextul actual. 
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Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 
 

Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de 

oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă si inclusivă  a 

1.650.000 de persoane.. 

 

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

– Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a 

învăţământului superior şi a cercetării; 

– Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii; 

– Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii; 

– Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 

– Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale; 

– Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

– Facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

POS DRU cuprinde următoarele axe prioritare relevante pentru dezvoltarea educaţiei şi formării 

profesionale continue: 

 

AXA PRIORITARĂ 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării 

societății bazate pe cunoaștere 

1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate. 

1.2 Calitate în învățământul superior. 

1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională. 

1.4 Calitate în formare profesională continuă. 

1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării. 

AXA PRIORITARĂ 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. 

2.1 Tranziția de la școală la o viață activă. 

2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii. 

2.3 Acces şi participare la FPC. 

AXA PRIORITARĂ 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor. 

3.1 Promovarea culturii antreprenoriale. 

3.2 Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității. 
3.3 Dezvoltarea parteneriatului și încurajarea inițiativelor pentru parteneri sociali și societatea 

civilă.  

AXA PRIORITARĂ 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare. 

4.1 Întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. 

4.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. 

AXA PRIORITARĂ 5 Promovarea măsurilor active de ocupare. 

5.1. Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare. 

5.2.Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea 

resurselor umane și ocuparea forței de muncă. 
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AXA PRIORITARĂ 6 Promovarea incluziunii sociale. 

6.1 Dezvoltarea economiei sociale. 

6.2 Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. 

6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii. 

6.4 Inițiativele transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii. 

AXA PRIORITARĂ 7 Asistența tehnică. 

7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU. 

7.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU și comunicare. 

 

 

Alte Programe Operaţionale care au relevanţă pentru educaţie şi formare profesională: 
 

- Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) care în cadrul 

Axei prioritare 3 "Tehnologia Informaţiei şi Comunicării" pentru sectoarele privat şi public permite 

susţinerea unităţilor şcolare pentru construirea de reţele broadband pentru şcoli primare, gimnaziale şi licee. 

- Programul Operaţional Regional 2013-2018 (POR), care în cadrul Axei Prioritare 2 „îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale", permite reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă. 

 

1.7.   Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 

Structura educaţională în regiunea 3 Sud-Muntenia poate asigura şcolarizarea la toate nivelurile, 

realizând în acelaşi timp şi o acoperire parţială a nevoilor de instruire superioară prin cele 4 instituţii de 

învăţământ superior şi 7 colegii universitare. 

 

Pentru dezvoltarea ÎPT, în Regiunea Sud Muntenia au fost identificate următoarele priorităţi, 

obiective şi ţinte (conform PRAI 2014): 

 

P1 – Armonizarea sistemului TVET cu piaţa muncii, pe bază de studii şi cercetări 

P2 – Asigurarea de şanse egale prin sistemul IPT privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a 

tinerilor 

P3 – Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru TVET in parteneriat cu alte organizatii 

P4 - Eficientizarea relatiilor parteneriale existente si dezvoltarea de noi parteneriate pentru TVET 

P5 – Formarea profesionala continua a resurselor umane din scolile IPT 

P6 - Eficientizarea si dezvoltarea activitatilor de orientare si consiliere profesionala a tinerilor 

P7 - Asigurarea calităţii şcolilor TVET 
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Pentru dezvoltarea ÎPT în judeţul Prahova  

au fost identificate următoarele priorităti (conform PLAI 2014-2020): 

 

P1- Armonizarea sistemului TVET cu piata muncii 

P2- Asigurarea de şanse egale prin sistemul IPT privind accesul la educaţie  al   tinerilor  din judeţ 

P3 -Dezvoltarea bazei materiale a scolilor TVET din judet 

P4- Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru TVET 

P5- Formarea profesională continuă a resurselor umane din şcolile IPT 

P6 -Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor 

P7 -Asigurarea calităţii şcolilor TVET 
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PARTEA  a I I - a  

 ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1. Analiza mediului extern 

 
Aspecte demografice  
Judeţul Prahova este situat în zona de Centru-Sud a 

României şi are o suprafaţă de 4.716 km
2
, ceea ce reprezintă 

aproximativ 2% din  suprafaţa ţării. 

Ca organizare administrativă, judeţul Prahova are 103 

localităţi: 2 municipii (Ploieşti-reşedinţa judeţului şi Cîmpina), 12 

oraşe şi 89 de comune care cuprind 405 sate, fiind judeţul cu cele 

mai multe localităţi urbane din ţară. 

Judeţul Prahova face parte din Regiunea de Dezvoltare 3 

Sud Muntenia împreună cu alte 6 judeţe: Argeş, Călăraşi, 

Dîmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman. 

 

La 1 iulie 2010 populaţia judeţului Prahova este de 812 844 

locuitori şi o densitate de 184,9 locuitori/kmp. 
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Judeţul Prahova este judeţul cu populaţia cea mai numeroasă din Regiunea Sud-Muntenia (fig. 2.1).  

Tendinţa demografica este de scădere printr-un proces continuu şi lent, ca urmare a sporului natural 

negativ şi a soldului negativ al migraţiei externe.(fig.2.2) 
 

 
 

Fig 2.1 Sursa: INCSMPS     Fig 2.2 Sursa: INCSMPS 

 
 

2.1.1 Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 2005-2025.  
Scăderea populaţiei tinere are ca efect direct reducerea numărului de elevi din invăţământului 

preuniversitar. Efectul tendinţei de reducere a populatiei tinere, corelată cu abandonul este de scădere 

drastică a populatiei scolare. Efectivele şcolare se vor reduce cu circa 84,4 mii persoane (respectiv cu 

61,89% faţă de anul 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INCSMPS 

Dinamica populaţiei şcolare 

Corelat cu tendinţa de reducere a populaţiei tinere, populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar Prahova 

a scăzut drastic. Menţionăm că reducerea populaţiei tinere nu a fost singura cauză a scăderilor populaţiei 

şcolare, la acest trend contribuind şi creşterea ratei abandonului şcolar în special în regiunile cu populaţie mai 

numeroasă în mediul rural şi cu zone defavorizate. Din figura urmatoare se constată o scădere drastică a 

populaţiei şcolare în perioada 1990-2010 de 46.63%%. 

Pentru grupa 0-14 ani, tendinţa 2010 - 2025 este de scădere cu 27,11% (-29,8 mii persoane). 
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                                                         Sursa: INCSMPS  

Din punct de vedere al structurii populaţiei şcolare cuprinse în sistemul de pegătire profesională, se 

înregistrează scăderea ponderii învăţământului liceal şi profesional tehnic cu 33.69%, respectiv 64.30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: ISJ Prahova 

 

Scăderea populaţiei şcolare necesită:   

 Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii; 

 Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii 

a şcolii; 

 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a 

persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.):  

„şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială,  „educaţia de a doua şansă” 
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Proiecţia evoluţiei elevilor clasei a IX-a, în perioada 2016 – 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În fig.2.2.2. se pot observa oscilaţiile numărului de elevi care intră în clasa a IX-a, mai importante:  

 În anul şcolar 2019-2020 – se observă o creştere cu 890 elevi faţă de anul precedent. 

 În anul şcolar 2021-2022 – o scădere cu 1531 a efectivelor de elevi. 

 În anul şcolar 2022-2033 – o creştere cu 1526 elevi. 

 Tendinta generală este ca în anii şcolari 2024-2025 numărul elevilor se situează în jurul a 7000 de 

elevi care vor intra în învăţământul liceal. 
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2.1.3 Principalii indicatori economici 

Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB)  

 

 

Sursa:Eurostat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul Intern Brut al Romaniei estimat pentru pentru anul 2010 a fost de 513640,8 milioane lei 

preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,3% faţă de anul 2009.  

Scăderea a fost determinată de reducerea volumului valorii adăugate brute din agricutură, vânat şi 

silvicultură; pescuit şi piscicultură (-0,8%), construcţii (-10,7%), comerţ; repararea automobilelor şi 

articolelor casnice; hoteluri şi restaurante; transporturi şi telecomunicaţii (-4,0%) şi alte servicii (-2,8%). 

Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în industrie (+5,1%) şi activităţi financiare; 

imobiliare, închirieri şi servicii pentru întreprinderi (+0,8%). 

Impozitele nete pe produs s-au redus cu 2,5%.Consumul final total a înregistrat o scădere cu 2,1% în 

anul 2010, comparativ cu anul precedent, în special pe seama diminuării cu 3,9%, respectiv 3,2% a cheltuielii 

pentru consumul individual şi colectiv al administraţiilor publice dar şi a cheltuielii pentru consum final al 

gospodăriilor populaţiei cu1,6 procente. 

Pentru primul trimestru 2011 PIB a fost de 135035,4 milioane lei, în creştere - în termeni reali – cu 

0,7% faţă de trimestrul IV al anului 2010 

Industria a fost ramura de activitate care a inregistrat cea mai mare creştere a volumului de 

activitate, cu 10,1%, urmată de comerţ, repararea automobilelor şi articolelor casnice, hoteluri şi restaurant, 

transporturi, telecomunicaţii, cu 1,1%. 

 

42 



  

Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020  

Reduceri mai importante ale volumului de activitate s-au inregistrat în alte activităţi de servicii (-

6,1%), în activităţi financiare, imobiliare, de inchirieri şi serviciie pentru întreprinderi (-3,2%) şi in 

construcţii (-2,4%). O reducere mai mică s-a inregistrat in agricultură, vanat, silvicultură, pescuit, piscicultură 

(-0,4%). Un efect pozitiv asupra PIB l-a avut îmbunătăţirea exportului net ca urmare a creşterii mai 

accentuate a volumului exporturilor de bunuri şi servicii (+23,6%), comparative cu cea a volumului 

importurilor (+15,4%) 

Participarea fiecărui judeţ la crearea PIB regional pentru anul 2008 este prezentată în figura 3.1  

PIB-ul judeţului Prahova in perioada 1998-2008 a avut o tendinţă crescătoare, cu o medie anuală de 

31,67%. 

Din punct de vedere al structurii valorii adăugate brute (VAB) pe activităţi ale economiei, la nivelul 

judeţului Prahova se remarcă cote ridicate pentru activitaţile industriale, şi servicii, de asemenea, 

îmbunătăţirea participării activităţilor de construcţii  la crearea VAB.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizând Structura VAB pentru judetul Prahova se pot sublinia urmatoarele aspecte: 

 Judeţul Pahova deţine VAB cea mai ridicată din regiune în industrie, construcţii, comerţ, intermedieri 

financiare, administraţie publică; 

 poderi semnificative a VAB în servicii (42,1% ), servicii (41,9%) şi în construcţii (11,5% ).  

 În ceea ce priveşte agricultura, judeţul Prahova ocupă ultimul loc în regiune (ponderea VAB în agricultură 

–( 4,4%) , Faţă DE 10,6%  media regională şi 7,6% media naţională . 
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Fig.3.5 – Sursa INS 
Fig.3.6 – Sursa INS 

Fig.3.7 – Sursa INSSE 
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Productivitatea muncii 

În ecuaţia echilibrului dintre cerere şi oferta din economia de piaţă, ocuparea forţei de muncă şi 

realizarea de mai multe produse şi servicii în aceeaşi unitate de timp sunt factori determinanţi, care contribuie 

nemijlocit la revitalizarea economiei judeţene prin creşterea productivităţii muncii. Astfel, obiectivul prioritar 

al fiecărui agent economic îl constituie evidenţierea şi valorificarea superioară a rezervelor de creştere a 

productivităţii muncii fără sau cu minimum de cheltuieli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicii productivitãţii muncii pe activitãţi se calculează prin raportarea indicilor producţiei industriale 

la indicele numãrului mediu de salariaţi pentru operatorii economici cu activitate industrială 

În perioada 2001 / 2011 trendul a fost crescător pentru toate sectoarele industriale. În interiorul regiunii, 

judeţele cele mai competitive, în termenii PIB/ locuitor şi ai productivităţii muncii, sunt Prahova, Arges şi 

Dambovita.  

Productivitatea muncii a crescut semnificativ in ultimii doi ani: potrivit INS, in luna decembrie 2010, 

productivitatea muncii in industrie era cu 15,4% mai mare decat in aceeasi luna din 2009, cresterea în întreg 

anul 2010 fiind de 17%. In 2009, creşterea faţă de 2008 a fost de 12,5%. 

 

Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 

  
În judeţul Prahova sunt operaţionali 18 882 agenţi economici, reprezentând circa 32% din numărul 

unităţilor active ale Regiunii Sud Muntenia şi cca. 3,3% din totalul unităţilor din România. 

În ceea ce priveşte distribuţia întreprinderilor pe clase de mărime, în judeţul Prahova, sunt 

predominante microîntreprinderile (0-9 salariaţi), deţinând o pondere de 86,6% din numărul total al unităţilor 

active. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 10,5%, iar cele mari (peste 250 de salariaţi) doar 0,5% 
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Cifra de afaceri, investiţii brute, nete şi personalul unităţilor locale 

active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale sunt prezentate în 

tabelul următor:  

Denumire activitate conform CAEN 

Rev.2 

Cifra de 

afaceri       

-milioane 

lei- 

Investiţii 

Brute     
-milioane 

lei- 

Investiţii 

Nete     
-milioane 

lei- 

Numărul 

total de 

personal  
-milioane 

lei- 

TOTAL JUDEŢ 41466 5759 4106 187034 

Industria extractivă 1058 1146 599 6903 

Industria prelucrătoare 19123 2268 1828 68550 

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat 

892 131 130 1670 

Distribuţia apei, salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare 

331 32 29 2899 

Construcţii 3325 398 259 24783 

Comerţ 11419 838 553 39459 

Transport, depozitare şi activităţi de 

poştă şi de curier 
1599 368 329 12147 

Hoteluri şi restaurante 400 162 107 5854 

Informaţii şi comunicaţii 1162 72 41 3006 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi 

prestate intreprinderilor 
1848 314 207 17473 

Învăţământ 25 2 2 377 

Sănătate şi asistenţă socială 77 12 10 1286 

Alte activităţi de servicii colective, 

sociale şi personale 
207 16 

12 
2627 

Anul \ 

clasa 

de 

mărime 

Total 

firme 

0-9 

angajaţi 
10-49 

angajaţi 
50-249 

angajaţi 

peste 

250 

angajaţi 

Total 

IMM (0-

249 

angajaţi) 

2008 18822 16302 1977 442 101 18721 

Fig.3.10 – Sursa INS Prahova 
Tabel 3.1 

Tabel 3.2 – Sursa INS 
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La capitolul investiţii interne judeţul Prahova ocupa locul II in regiune deci are un potenţial ridicat pentru 

investitori. Cele mai mari investiţii brute au fost făcute în industria prelucrătoare 39%. 

Investiţii brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii 

Dezvoltarea culturii industriale si competitivitatea crescânda a întreprinderilor, a determinat ca 

sectoarele industriei orientate spre fabricarea de: echipamente electrice si electronice, autoturisme, confectii 

textile, materiale de constructii, mobilier din lemn, anvelope si produse chimice sa cunoasca un progres 

substantial. Acestea, prin rezultatele obtinute (marirea productivitatii, noi locuri de munca) contribuie la 

îmbunatatirea climatului economic si social al zonelor în care s-au dezvoltat. Imaginea generata de 

întreprinderile noi create este completata si totodata sustinuta de existenta unor întreprinderi reprezentative 

atât pentru judeţ cât si pentru tara si care polarizeaza majoritatea activitatilor din zonele aferente. Dintre 

aceste firme ale judetului se pot mentiona: SC Petrobrazi SA; SC Petrotel-Lukoil SA; SC Upetrom SA; SC 

Uzuc SA; SC Neptun SA; SC Derolever SA. S.C. Alexandrion Grup, S.C. Calsonic Kansei Romania S.R.L., 

S.C. Dural S.R.L., S.C. Samrock Comimpex S.R.L 

Poziţionarea judeţului în vecinătatea municipiului Bucureşti şi ponderea ridicată a personalului calificat 

au determinat unele companii străine să realizeze investiţii în condiţii avantajoase. 

Datorită politicii coerente de atragere a capitalului străin pe teritoriul judeţului îşi desfăşoară activitatea 

firme precum: UNILEVER, TIMKEN, COCA COLA, UPC, MOL, LUKOIL, OMV, LA FESTA, 

INTERBREWEFES, BREWERY, BRITISH AMERICAN TOBACCO, CRAMELE PRAHOVA 

HALEWOOD, YAZAKI, JOHNSON CONTROLS, S.C. CALSONIC KANSEI ROMANIA S.R.L etc.. De 

asemenea, pentru a corespunde celor mai înalte cerinţe ale comerţului modern şi standardelor europene de 

comercializare şi expunere, şi-au consolidate prezenţa marile magazine comerciale de tip hipermarket: 

METRO CASH&CARRY, PRAKTIKER, CARREFOUR, BRICOSTORE, SELGROS, KAUFLAND, 

INTERHOME de tip supermarket: BILLA, XXL, PROFI, PENNY şi de tip mall: WINMARKT şi 

PRIMĂVARA 

Investiţii străine: 

Câteva dintre investiţiile străine demarate, unele chiar inaugurate, în judeţul Prahova În cursul anului 2009 au 

fost: 

 În Vălenii de Munte a fost inaugurată, de către o companie poloneză, producătoare de sucuri naturale, 

Tymbark Maspex România o investiţie de 30 milioane euro, care se adaugă la investiţia anterioară de 40 

milioane euro.  

 Firma Oztasar, cel mai mare producător de confecţii de damă din România a investit, în noul obiectiv de 

producţie din Pauleşti, 4,5 milioane euro.  
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 În Urlaţi au fost demarcate lucrarile de construcţie a mai multor hale industriale de către concernul Procter 

& Gamble, care va investi aproximativ 50 milioane de euro. Producţia va începe în primul trimestru al 

anului viitor. Aceasta investiţie a atras, la Urlaţi, un alt investitor, producătorul american de ambalaje 

Palstipack. Investiţia se preconizează a fi de 50 milioane de euro 

 Au continuat lucrările de investiţii în Parcul Industrial Ploieşti, în care îşi desfăşoară activitatea 43 de 

agenţi economici, numărul de salariaţi fiind de 7700. Anul acesta a fost ianugurată, o fabrică modernă de 

utilaj petrolier, în urma unei investiţii în valoare de 80 milioane euro a firmei americane Cameron.  

 Parcul industrial de la Ariceşti Rahtivani, o investiţie de 800 milioane de euro a unui grup de firme, firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

belgiană Alinso Group, firma DOMO Group şi a companiei româneşti Piritex , pe o suprafaţă de 220 ha 

programat pentru finalizare în 2012, va include un centru de cercetare, hale de producţie, o zonă de agrement, 

un centru de energii regenerabile şi un incubator de afaceri. (tinerii care temină o facultate şi îşi înfiinţează o 

firmă pot lucra într-o clădire pe şapte-opt nivele fără să plătească niciun fel de chirie sau să suporte alte 

cheltuieli, iar după câţiva ani, eventualele invenţii pe care aceştia le vor crea vor fi brevetate sub sigla 

parcului industrial). Parcul va avea în jur de 700 de firme cu activitate în industria textilă, industria chimică şi 

cea logistic şi un număr de 5500 de salariaţi.  

2.2 Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 

Perioada 2007-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această perspectivă, firmele 

din regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă şi pentru a valorifica 

oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în regiune. 

Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă, 

competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea valorii adăugate 

prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, 

calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate. 

Cercetarea – dezvoltarea 

Dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare este unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea.  

Obiectivele specifice si prioritatile de dezvoltare ale judetului pot fi grupate astfel : 

 reabilitarea obiectivelor si cladirilor; 

 reabilitarea infrastructurii fizice ;dezvoltarea de parcuri industriale . 

 atragerea I.M.M.-urilor in sfera productiei, prin reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii fizice, in 

zonele defavorizate economic 

 dezvoltarea I.M.M.-urilor in vederea crearii de activitati industriale complementare . 

In acest scop se vor urmari : 
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 amplificarea procesului de remodelare a capacitatilor de productie si a structurii productiei industriale 

; 

 secventializarea procesului de selectie si redimensionare a agentilor economici angajati in procesul de 

restructurare ; 

 finalizarea restructurarii sectoarelor energo si material intensive ; 

 stimularea promovarii tehnologiilor ce asigura reducerea consumurilor energetice ; 

 finalizarea procesului de privatizare . 

 dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice din mediul rural in vederea atragerii I.M.M.-urilor in 

activitati - productive, bazate pe valorificarea resurselor locale . 

 investitii pentru modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie, in scopul realizarii de produse 

- agroalimentare ecologice, de calitate . 

 investitii in infrastructura sectorului privat manufacturier . 

Industria 

Dezvoltarea unui sector industrial dinamic şi puternic capabil să facă faţă cerinţelor unei economii de 

piaţă constituie un punct central al planului de dezvoltare, fiind un sector economic important, creator de noi 

locuri de muncă. 

Structura economică a judeţului Prahova este caracterizată de dominarea industriei. Complexă şi 

diversificată, industria este 

reprezentată prin toate ramurile ei. 

 

 

 

Gradul de participare a ramurilor la realizarea productie 

industriale este diferit: 

 

 

 

O  ramură importantă a industriei judeţului Prahova – pe locul trei din punct de vedere al producţiei 

industriale - este cea de maşini şi echipamente (utilaj petrolier, minier şi chimic, rulmenţi grei, echipamente 

şi piese de schimb). Unitati reprezentative: Upetrom S.A. Ploiesti, Electroutilaj S.A. Campina, Hidrojet S.A. 

Breaza, TIMKEN Ploiesti, PCC STEROM, S.A. Sinaia S.C. Hidraulica U.M. Plopeni 

În prelucrarea cauciucului, Compania transnaţională MICHELLIN a preluat societatea de anvelope 

VICTORIA S.A. din Floreşti. 
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Structura productiei industriale 
(%) 

prelucrarea ţiţeiului 66.2 

Ind. alimentară şi băuturi 

(inclusiv tutun) 11 

maşini şi echipamente 6.3 

chimică şi prelucrarea 

cauciucului 4.5 

alte activităţi industriale 4.5 

extractivă 3.4 

metalurgie, construcţii 

metalice  
1.7 

textile şi produse textile 0.8 

 prelucrarea lemnului 

(inclusiv mobilier) 0.8 

alte produse din minerale 

nemetalice  0.7 

celuloză, hârtie, carton, 

poligrafie 0.1 

Fig.3.13 

Fig.3.15 – Sura INS Prahova 

Tabel 3.3 
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Foarte dinamice sunt industria textilă şi a produselor textile reprezentate de: BRITANIC WORLD, 

MILAPATH, SAHINLER, etc.; industria materialelor de construcţii, industria sticlei, detergenţi: 

UNILEVER; mobilă şi cartoane. Producţia destinată exportului a reprezentat 31,2% din totalul producţiei 

livrate. 

De interes pentru oferta ÎPT din judet este şi dezvoltarea viitoare a unor parcuri industriale, 

prevăzută în toate judeţele regiunii. Parcurile industriale reprezintă una dintre politicile aducatoare de profit 

ce are efecte pozitive prin asigurarea de locuri de muncă personalului disponibilizat din diverse sectoare de 

activitate, precum şi tinerilor rezidenţi în aceste zone. 

             S.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VALENII DE MUNTE – se afla la 29 km spre nord de 

municipiul Ploiesti; suprafata parcului = 31, 38 ha 

Avantaje, utilitati si servicii: 

 spatii de productie amenajate pentru activitati de productie variate astfel incat investitorul sa-si poata 

incepe activitatea de productie in scurt timp; 

 acces la DN 1 A, E60 si viitoarea autostrada Bucuresti-Brasov; 

 aeroportul Otopeni la 90 km.; 

 acces la calea ferata; 

 Se asigura: energie electrica, gaze, apa, canalizare, salubrizare, rejea comunicatii, servicii medicale, 

servicii de paza.  

S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOIESTI – la 8 km spre vest de municipiul Ploiesti; 

suprafata parcului = 151, 80 ha 

Avantaje, utilitati si servicii: 

 drumuri de acces interioare cu suprafata de 15.000 mp. cu acces pe ambele laturi ale halelor de 

productie; 

 cladiri de productie cu suprafete intre 250 si 2.200 mp. si inaltimi intre 4,5 si 10 m., dotate cu toate 

utilitatile necesare (energie electrica, gaze, canalizare, retea comunicatii); 

 iluminat perimetral pe intreg teritoriul; 

 sistem de supraveghere si inregistrare video; 

 spatii verzi 5.000 mp.; 

 acces direct la DN72 printr-un complex de intrare automatizat cu paza asigurata si la viitoarea 

autostrada Bucuresti-Brasov; 

 acces la calea ferata- parcul dispune de cale ferata uzinala in lungime de 3 km. cu 8 rampe de 

incarcare-descarcare cu legatura la Cragul lui Bot; 

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A. PLOPENI - pe DJ 102 Plopeni-Slanic, la 15 km. nord-vest 

de Ploiesii; suprafata parcului = 36,47 ha.  

Avantaje, utilitati si servicii: 

 15 km. fata de autostrada si E 60; 

 70 km. fata de aeroportul Otopeni; 

 2 km. fata de calea ferata; 

 Aria amenajata 4,0321 ha.; 

 32 locatii interne, 12 locatii exterioare; 

 drum betonat la fiecare din cele 42 obiective; 

 energie electrica, canalizare, apa curenta, telecomunicatii; 
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Tendinţele de dezvoltare la nivelul judeţului Prahova sunt:  

 dezvoltarea infrastructurii de transport; 

 dezvoltarea serviciilor publice si a infrastructurii sociale; 

 dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea accesului la serviciile IT; 

 extinderea si modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;   

 modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane; 

 reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 

 dezvoltarea turismului, cu accent pe agroturism, în special în zonele montane;  

 dezvoltarea afacerilor si în mod prioritar susţinerea IMM-urilor. 

Analiza unităţilor locale active pe domenii de activitate / număr salariaţi, precum şi analiza investiţiilor 

interne şi a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii prioritare: 

- industria prelucratoare si extractiva 

- construcţiile 

- comerţul, turismul 

- servicii (tranzacţiile financiare şi imobiliare; transport, depozitare şi comunicaţii) 

Recomandam o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii.  

Investiţiile mari din industrie vor determina modificări in dotarea şi tehnologiile aplicate în intreprinderi. 

Se observa o lipsa de specialisti în aproape toate domeniile legate de industria prelucratoare. Abundenţa 

bogaţiilor naturale (petrol, gaze naturale, sare, carbuni) pe teritoriul judeţului constituie o oportunitate în 

perspectiva unei potenţiale dezvoltări a industriei extractive. 

Se recomandă şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industrie, în special la nivelurile 2 şi 3. 

Construcţiile de mare anvergura sunt abia în faza incipienta, iar forta de munca este insuficienta. 

Investitiile în construcţii  vor necesita forta de munca calificata în toate domeniile legate direct sau indirect 

de construcţii. 

 

 

2.1.2 Analiza pieţei muncii 

Transformarea socială, economică şi politică, componente caracteristice perioadei de tranziţie şi trecerii 

la economia de piaţă, au produs o serie de schimbări în structura pieţei forţei de muncă, cu consecinţe majore 

atât în domeniul social cât şi în cel economic. 

Faptul că piaţa forţei de muncă este o problemă controversată, imaginile şi situaţia de suprafaţă 

ascunzând probleme cărora economia şi mediul social trebuie să le facă faţă în viitor, impune o analiză atentă 

şi identificarea majorităţii problemelor din acest domeniu. 

 

 Proiecţia cererii de forţă de muncă pe termen mediu şi lung –INCSMPS 

În 2005, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat în cadrul Programului Phare IPT o proiecţie pe termen lung (2013) a cererii şi ofertei 

estimate la nivel regional, în trei scenarii de prognoză. Pentru judetul Prahova s-au desprins urmatoarele 

tendinte, luand ca referinta scenariul mediu.  

Scenariul mediu prevede pentru 2013 (faţă de 2005): 

 Diminuare a cererii în: administraţie publică şi apărare; agricultură, silvicultură;educaţie, energie 

electrică, termică, apa, gaze; industrie extractivă.  

 Creşteri ale cererii în:  comerţ; industrie prelucrătoare;  hoteluri şi restaurante; constructii;  transport, 

depozitare, comunicaţii;  intermedieri financiare, tranzacţii imobiliare şi servicii prestate firmelor; 

sănătate şi asistenţă socială. 
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Considerând că structura ofertei ar rămâne constantă ca ponderi alocate pe activităţile din economie, s-a 

calculat o proiecţie a balanţei cerere-ofertă, după cum urmează: 

  Excedent de forţă de muncă în : agricultură,  industrie, servicii publice 

  Deficit de forţă de muncă în: construcţii, comerţ, sectorul transporturi, depozitare, comunicaţii şi în 

hoteluri şi restaurante. 

 În industria prelucrătoare, deşi balanţa va continua să fie defavorabilă ofertei de forţă de muncă, 

creşterea cererii va conduce la o reducere treptată a excedentului de forţă de muncă. În industria 

extractivă, se păstrează aproximativ constant excedentul actual cu uşoare creşteri după 2007. 

Concluziile autorilor studiului INCSMPS privind şansele absolvenţilor ÎPT 

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

marcate de şomaj structural pe termen lung. Faţă de 

aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt 

condiţionate de conştientizarea şi valorificarea 

următoarelor alternative: 

 ocuparea  locurilor noi de muncă care vor fi 

create prin creşterea economică 

 înlocuirea  celor care se pensionează (cererea 

înlocuită) 

 pregatirea continuă astfel incât să se poată 

prelua oricând locul celor slab calificaţi, 

împinşi în şomaj sau spre alte ocupaţii 

(cerere substituită) 

crearea şi administrarea propriului loc de muncă                  Sursa: AJOFM Prahova 

  

 

Datele furnizate de AJOFM cu privire la evoluţia locurilor de muncă vacante, respectiv a numărului 

de şomeri înregistraţi, dintre care distinct pentru şomerii proveniţi din rîndul absolvenţilor, sunt prezentate în 

Anexa 5. În conformitate cu scopurile analizei, au fost selectate din baza de date a AJOFM acele grupe de 

ocupaţii/ocupaţii din COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) considerate relevante pentru judeţul 

Prahova în raport cu calificările din nomenclatorul de pregătire prin învăţământul profesional şi tehnic. La 

nivelul anului 2010, ocupaţiile investigate totalizează la nivelul judeţului Prahova un număr de 134.424 

intrari la şomeri, din care 7949 absolvenţi, pentru 87681 locuri de muncă vacante intrate în evidenţa AJOFM. 

Analizele şi concluziile care urmează trebuie privite sub rezerva următoarelor limite metodologice:   

- locurile de muncă vacante înregistrate la AJOFM se apropie dar nu reflectă integral piaţa muncii (în ciuda 

obligaţilor legale, nu toate locurile vacante sunt anunţate de angajatori; în general, gradul de cuprindere în 

evidenţele AJOFM scade cu cât creşte nivelul de calificare şi gradul de specializare a acestora) 

- posibile înregistrări multiple ale aceloraşi posturi (anunţuri de locuri vacante repetate în cazul neocupării)                           

- dificultăţi serioase de corelare între nomenclatoarele din învăţământ şi COR 

 

Numărul cel mai mare de şomeri in mai 2012  îl înregistrează categoriile de vârstâ de la 30 la 49 de 

ani. Ca indicator pentru învăţământ este de reţinut numărul şomerilor sub 25 de ani, valoare care trebuie 

corelată pentru a vedea ponderea acestora pe nivele de învăţământ. 

Procentul ridicat de şomeri cu studii primare, gimnaziale şi profesionale (fig. 4.9), dovedeşte că 

şansele de ocupare a unui loc de muncă sunt mai mari pentru cei cu nivel de şcolarizare mai ridicat, dar şi 

faptul că o serie din calificările realizate prin şcoala de ucenici şi şcoala profesională nu au fost în 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. 
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 Total Femei Bărbaţi 

Studii universitare 6.41% 8.94% 4.66% 

Liceal. Postliceal 23.23% 29.36% 18.99% 

Primar, gimnazial, profesional 70.36% 61.70% 76.34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: AJOFM Prahova 

Tendinţe ocupaţionale  

Vor înregistra tendinţe de reducere a dezechilibrelor, datorate creşterii cererii si scăderii ofertei, 

domeniile: industria prelucrătoare, construcţii, comerţ, hoteluri si restaurante, transport, depozitare, 

comunicaţii. Chiar în condiţiile reducerii dezechilibrelor în aceste domenii, piaţa muncii se va confrunta cu 

un nivel mai redus al cererii decât al ofertei. 

 

2.1.3 Indicatori statistici ai pieţei muncii 

Deşi prognozele elaborate la nivel naţional cat si strategiile naţionale si regionale stabilesc  pe termen 

mediu si lung creşteri economice si dezvoltarea unor sectoare de activitate ale economiei naţionale precum : 

industria prelucrătoare, transporturi, comerţ intern si exterior, sănătate si asistenta sociala, tehnologii 

informaţionale, ratele ocupării vor continua sa scadă în următorii ani, iar şomajul va înregistra creşteri. 

Acest fenomen va fi generat pe termen scurt de continuarea restructurării sectoarelor economice 

neperformante. Pe termen mediu si lung evoluţia ocupării va fi influenţata negativ chiar si în condiţiile 

creşterii investiţiilor străine si stimulării dezvoltării IMM-urilor. În acest context, trendul descrescător al 

populaţiei ocupate se va menţine si după aderarea României la  Uniunea Europeana, fiind determinat de un 

complex de factori de natura financiara, economica si demografica. 
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Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru ruta progresivă - 

jud. Prahova 

Profilul dominant al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea 

descrescatoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică, industrie textilă şi 

pielărie, construcţii, comerţ ,turism şi alimentatie publica, electric,  fabricarea produselor din lemn, 

electromecanică, industrie alimentară.  

Evoluţia diferită a acestor domenii este prezentată mai jos şi sintetizată în tabelul urmator. 

Mecanica este domeniul care înregistrează un număr de locuri de muncă vacante dar şi de şomeri (cel 

mai mare număr de locuri de muncă vacante în 2008 la nivel regional şi în judeţele Arges,  Prahova, 

Dambovita; cel mai mare număr de şomeri în toate judeţele)   

 
 

Din evoluţia 2004-2008 se desprinde tendinţa de stagnare a locurilor de muncă vacante şi de crestere 

a numărului de şomeri în profilul tehnic - la nivel regional şi în majoritatea judeţelor. Raportul locuri de 

muncă-şomeri rămâne puternic deficitar, cu tendinţă de ameliorare.  

Industria textilă şi a pielariei pare să se confrunte cu dificultăţi concretizate prin locuri de muncă în 

evidenta cădere şi şomaj în palier, cu tendinta de echilibrare a balantei locuri vacante-şomaj în majoritatea 

judeţelor.  

Fabricarea produselor din lemn cunoaşte o  evoluţie, caracterizata prin creşterea moderata a  

locurilor de muncă în paralel cu scaderea şomajului, rezultand pentru ultimul an din interval o tendinta de 

echilibrare . 

 

Principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru liceul tehnologic  

 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul PRAHOVA (%) 

Domeniul de educaţie şi formare 

profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de 

formare profesională pentru 2013-

2020 (%) 

Agricultură 3,5 

Chimie industrială 2,5 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 8 

Comerţ 10 

Economic 8,5 

Electric 8 

Electromecanică 1 

Electronică şi automatizări 3 

Fabricarea produselor din lemn 3,5 
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Industrie alimentară 3,8 

Industrie textilă şi pielărie 6,5 

Materiale de construcţii 1 

Mecanică 27 

Turism şi alimentaţie 6,5 

Protecţia mediului 6 

Tehnici poligrafice 0,2 

Estetica  şi igiena corpului omenesc 1 

 

NOTĂ: diferenţele dintre ponderile cererii de formare profesională la nivelul judeţului, adoptate în CLDPS 

PH, comparativ cu ponderile estimate pentru nivelul regional în cadrul studiului previzional, sunt justificate 

în baza următoarelor considerente: 

- în domeniul turism şi alimentaţie este necesară creşterea ponderii previzionate pentru formarea 

profesională ţinând cont de specificul judeţului Prahova.  

 în domeniul construcţii cererea de calificare este mai mica, influenţată de caracterul sezonier al acestor 

calificări. Numărul cadrelor didactice calificate în domeniu este mic. Sunt puţine şcoli autorizate 

ARACIP, care pot propune calificări în domeniu. Procentul redus de clase în domeniul construcţii este 

dat şi de nerealizarea planului de şcolarizare pe acest domeniu, nefiind atractive pentru elevi şi părinţi. 

 

Proiecţia cererii de formare profesională la nivelul judeţului Prahova 

 

Programul privind ”identificarea necesarului resurselor umane calificate pentru economia 

judeţului PRAHOVA, în perioada 2016-2025” 

Instituţia Prefectului, din dorinţa de a veni în sprijinul comunităţii de afaceri locale şi a populaţiei 

active din judeţul Prahova, a iniţiat Programul privind ”Identificarea Resurselor Umane Calificate necesare 

economiei Judeţului Prahova în perioada 2016-2025”. Programul a urmărit asigurarea unui cadru cât mai 

eficient pentru planificarea pe termen mediu şi lung a formării profesionale în învăţământul preuniversitar, 

element de bază pentru: fundamentarea planului de şcolarizare, organizarea cursurilor de reconversie 

profesională, în strictă corelare cu necesităţile reale de resurse umane calificate de care va avea nevoie 

economia judeţului Prahova. 

Eșantionul a cuprins 368 de societăţi economice şi a avut următoarea structură: 

Domenii de activitate 
Număr 
salariați 

Cifra de afaceri 2013 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 9612 8.433.437.543,00 lei 

Mecanică 17186 2.260.380.906,00 lei 

Comerț 3592 928.936.208,00 lei 

Industrie alimentară 5740 878.331.347,29 lei 

Chimie industrială 2395 375.383.012,00 lei 

Electric 1564 348.033.253,00 lei 

Agricultură 1568 169.100.284,00 lei 

Materiale de construcții 1083 113.380.242,00 lei 

Electromecanică 4718 84.474.274,00 lei 

Industrie textilă și pielărie 7242 65.803.644,00 lei 

Fabricarea produselor din 
lemn 1345 55.997.734,00 lei 

Turism și alimentație 812 34.407.541,00 lei 

Fig. 4.2.4.1 – Sursa ISJ Prahova 
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Necesarul resurselor umane/ domenii de calificare 

Sănătate si asistență 
pedagogică 

970 
28.675.821,00 lei 

Tehnici poligrafice 190 17.650.917,00 lei 

Electronică automatizări 731 14.924.931,00 lei 

Estetica și igiena corpului 
omenesc 180 1.098.592,00 lei 

Servicii - Alte activități 1880 59.427.961,00 lei 

 

Pentru perioada 2016-2025, angajatorii şi-au exprimat opţiunea în mare parte pentru calificări de 

nivel 3 - 83% , calificări din învăţământul liceal  8% , din învăţământul postliceal  4%, din învăţământul 

superior  - 6%.  

 
 

 

Pentru calificările obţinute prin învăţământul profesional, profilul dominant la nivelul judeţului 

Prahova al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri 

de muncă vacante): industrie textilă şi pielărie, mecanică, electric, turism şi alimentaţie, industrie alimentară, 

construcţii, instalaţii şi lucrări publice, fabricarea produselor din lemn. 

Pentru calificările obţinute prin 

învăţământul liceal tehnologic, oferta 

locurilor de muncă se adresează 

domeniilor mecanică, industrie textilă 

şi pielărie, electric, economic, 

comerţ, turism şi alimentaţie. 

Pentru  învăţământul  

postliceal, domeniile cu tendinţă de 

creştere a locurilor de muncă sunt: 

industrie textilă, mecanică, comerţ, 

electric, informatică, energetic. 
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Fig. 4.2.4.2 – Sursa ISJ Prahova 

Fig. 4.2.4.3 – Sursa ISJ Prahova 
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Concluzii din analiza pieţei muncii, implicaţii pentru Î.P.T. 

 

Conform PLAI, în urma aplicării anchetelor la nivel regional s-a constatat ca: 

 cele mai solicitate calificari oferite de nivelul 3 de pregătire (relevante pentru Colegiul 

„SPIRU HARET” Ploieşti) au fost, conform centralizării chestionarelor, următoarele: 

- Strungar 

- Sudor 

- Operator pe maşini unelte cu comandă numerică 

 cele mai solicitate calificari pentru nivelul 4 de pregătire (relevante pentru  Colegiul „SPIRU 

HARET” Ploiesti) au fost, conform centralizării chestionarelor completate de către agenţii 

economici, următoarele: 

- Tehnician mecatronist 

- Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

- Tehnician în automatizări 

- Tehnician de telecomunicaţii 

- Tehnician proiectant CAD 

 

2.2 Concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI 

 

1. Concluzii şi recomandări ce decurg din analiza  demografica a  judeţului 

 Evoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii natalităţii. 

Astfel pentru grupa de vârstă 7-14 ani şi  15 –24 ani care corespunde sistemului liceal (nivel 2, 3). în anul 

2012 comparativ cu anul 2005 se va înregistra o scădere a populaţiei şcolare, care reprezintă 12% pentru 

grupa 7-14 ani şi de 25% pentru grupa 15-24 ani, adică o reducere cu aproximativ 18% a numărului de elevi 

pentru liceu  - nivel 2,3 de pregătire profesională. 

Scăderea populaţiei şcolare necesită:   

 Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii; 

 Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii; 

 Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul IPT a persoanelor care 

provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri scăzute etc.):  „şcoala după 

şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedială,  „educaţia de a doua şansă” 

Ponderea populaţiei feminine 52%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul rural, 

implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rroma (2%), impune luarea unor 

măsuri pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate. 

Asigurarea accesului resurselor umane din TVET la procesul de formare profesională continuă în vederea 

adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii. 

1. Concluzii şi recomandări ce decurg din analiza  profilului economic 

Tendinţele de dezvoltare prognozate pentru judeţul Prahova creează o imagine asupra activităţilor 

care vor înregistra creşteri si pentru care cererea pe piaţa muncii va fi mai accentuata. 

 Analiza unităţilor locale active pe domenii de activitate / număr salariaţi, precum şi analiza 

investiţiilor interne şi a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii prioritare: 
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- industria, 

- construcţiile,  

-  

- turism,  comerţul, 

- tranzacţiile financiare şi imobiliare,  

- transport.  

Se recomanda o creştere a nivelului de şcolarizare pe aceste domenii.  

 Investiţiile mari din industrie vor determina modificări in dotarea şi tehnologiile aplicate în 

inteprinderi. Se observa o lipsa de specialisti în aproape toate domeniile legate de industria prelucratoare  

 Se recomandă :  

-  Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din industria prelucrătoare, în special la nivelurile 2 şi 3, 

în scopul adaptării competenţelor la tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii 

(mecatronica, electronică şi automatizări) 

- Reducerea uşoara a ofertei de şcolarizare pentru calificări din industria textilă şi pielărie care presupun 

utilizarea lohn-ului intensiv 

- Se impune şcolarizarea pentru calificări noi (operatori tehnologii neconvenţionale) 

 Construcţiile de mare anvergura sunt abia în faza incipienta, iar forta de munca este insuficienta. 

Investitiile în construcţii  vor necesita forta de munca calificata în toate domeniile legate direct sau indirect 

de construcţii şi necesita creşterea nivelului de competente – nivel 3-în utilizarea materialelor si 

tehnologiilor neconvenţionale precum si a echipamentelor performante. 

 

3. Concluzii si recomandari ce decurg din analiza pietei muncii- IMPLICAŢII PENTRU ÎPT: 

 Fluctuatia ratei de ocupare, decalajul pana la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Lisabona, 

rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat in randul tinerilor şi şomajul de lungă durată  

directionează sistemul de ÎPT către: 

 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei 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 agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 

managementului şcolar. 

 Avand in vedere mobilitatea ocupaţională, accentuată de procesele de restructurare a economiei, se 

constata o crestere a nevoilor de formare, actualizare şi adecvare a competenţelor la cerinţele în 

schimbare ale locului de muncă. Acest fenomen oferă şcolilor oportunitatea unei implicării active ca 

furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în vedere: 

 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

 adecvarea calificării cu locul de muncă 

 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

 recunoaşterea şi valorificarea  experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală 

şi informală 

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple : programe de 

formare la distanţă, consultanţă, etc. 
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 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţă 

de muncă  trebuie avute în vedere pentru: 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 

regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare  

 Adaptarea planurilor  de şcolarizare astfel incat să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi 

perspectiva dezvoltării acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi 

modernizarea ocupaţiilor din acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial 

competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice 

sectoriale pentru agricultură şi dezvoltare rurală.  

 Pentru facilitarea inserţiei  absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, scoala trebuie sa puna accent pe cresterea  

nivelului  competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilitaţi precum: 

 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala / geografica; 

 capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor ; 

 capacitate de comunicare ; 

 capacitate  de adaptare la transformările micro şi macroeconomice; 

 abilităţi antreprenoriale; 

 abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie 

Concluziile privind şansele absolvenţilor ÎPT 

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

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

conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative: 

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

 înlocuirea  celor care se pensionează (cererea înlocuită) 

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

sau spre alte ocupaţii (cerere substituită) 

 crearea şi administrarea propriului loc de muncă 

 

2.3 Învăţămantul profesional şi tehnic din judeţul Prahova  

 

Contextul naţional  

Orientările majore pentru fundamentarea noii legi a educaţiei din România sunt clar identificate atât  în  

documentele  programatice  naţionale,  cât  şi  în  cele  elaborate  de  instituţiile  europene, respectiv în 

documentele agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile europene. Prin  noua  Lege  a  Educaţiei  

Naţionale,  reforma  sistemului  educaţional  românesc  vizează următoarele schimbări: 

1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor  

Referitor la reorganizarea  structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează  

- educaţia timpurie  ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani);  

- introducerea  clasei  pregătitoare în învăţământul  primar;   

- creşterea  duratei  învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului 

de 12 clase.  

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului   

- crearea  unui cadru curricular coerent presupune  îmbunătăţirea  programelor şcolare prin reducerea 

volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea  atractivităţii conţinuturilor acestor 
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-   programe. legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie 

fiecare  

- individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială 

şi pentru intrarea pe piaţa muncii 

- reducerea numărului de ore la clasă, în funcţie de vârstă, completează modernizarea programei: 

maximum 20 de ore pe săptămână pentru învăţământul primar, maximum 25 de ore pentru 

învăţământul gimnazial şi maximum 30 de ore pentru învăţământul liceal.  

- parte din programa şcolară se va descentraliza, decizia ajungând la nivelul şcolii, iar profesorul va 

putea folosi până la 25% din orele de curs pentru a răspunde nevoilor individuale ale elevilor.  

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor   

- se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va 

cuprinde totalitatea  diplomelor,  certificatelor  şi  a altor  înscrisuri  obţinute  în  urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea 

afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite.  

- evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a 

şi a IX-a.  

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem  

- descentralizarea se va realiza prin transferul  de responsabilităţi către Consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. Consiliul de administraţie va avea un rol central  în  

aprobarea  curriculumului  aflat  la  decizia  şcolii,  va  organiza  concursurile  pentru ocuparea 

posturilor catedrelor didactice, postului de director etc.  

- directorul va semna un contract de  management  cu  primarul,  contract  care  va  fi  validat  de  

Consiliul  Local.  Unităţile  de învăţământ încheie împreună cu părinţii, în momentul înscrierii, un 

contract educaţional în care sunt înscrise obligaţiile reciproce ale părţilor. Membrii comunităţii locale 

vor deţine majoritatea în cadrul Consiliului de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ.   

- legea  introduce  principul „finanţarea  urmează  elevul”  prin  care  alocarea  banilor  publici  va 

deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei 

Naţionale  prevede  alocarea  pentru  finanţarea  educaţiei  a  minimum  6%  din  PIB-ul  anului 

respectiv.  

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  

- accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea celor 

ce au părăsit  timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după şcoală” 

sau „A doua şansă”.  

- de asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente frecventării liceului pentru elevii 

provenind  din  mediul  rural  sau din  grupuri  socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei 

care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori 

economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  

6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  

- sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei 

calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera 

tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. între 

învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 

ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de 

pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al 

Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat.   

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
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- formarea  iniţială  profesională  a  cadrelor  didactice va  cuprinde  studii de licenţă  într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an.  

- evoluţia în  cariera  didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea  titlului de 

profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  

- calitatea  managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării 

corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a 

cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul  

managementului  educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii  de conducere, 

îndrumare şi control.   

- un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de 

stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 500 

Euro).  

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

- Legea Educaţiei  Naţionale  defineşte conceptul de  educaţie şi formare  profesională pe tot parcursul 

vieţii într-un mod  integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute 

în contexte educaţionale formale,  informale şi non-formale. 

- legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare 

Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul 

învăţării pe tot parcursul vieţii.  

9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor   

- unul din obiectivele noii propuneri de lege a fost să întărească la nivel managerial orientarea spre 

performanţă  şi  competitivitatea  instituţiilor de învăţământ  superior  din  România. Cunoscând 

deficienţele, dar şi avantajele managementului colegial practicat în prezent, legea propune un sistem  

care  adaugă  democraţiei  academice  actuale  dimensiunea antreprenorială. Este  păstrată prezenţa în 

procent de minim 25% a studenţilor în cele două structuri reprezentative, confirmând astfel statutul 

acestora de parteneri ai demersului academic.  

10. Clasificarea universităţilor   

- în baza noii legi, instituţiile de învăţământ superior din România vor fi clasificate în trei categorii pe 

baza evaluării  programelor de studii şi a capacităţii lor instituţionale, după cum urmează: universităţi  

preponderent de educaţie, universităţi  de  educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi 

universităţi de cercetare avansată şi educaţie. Traseul asumat prin carta universitară va trebui susţinut 

de fiecare universitate în cadrul procesului de evaluare a calităţii programelor de studii  şi  a  evaluării  

instituţionale, acesta furnizând modalitatea în baza căreia instituţiile pot accede la recunoaşterea 

încadrării într-una din cele trei categorii.  

11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior   

- asigurarea calităţii presupune ierarhizarea  programelor  de  studii printr-un proces de evaluare a 

calităţii programelor, calitate care va reprezenta unul dintre criteriile de bază la încadrarea 

universităţilor într-una dintre categoriile menţionate anterior. Finanţarea sistemului de învăţământ 

superior se va realiza în funcţie de calitate şi performanţă prin concentrarea resurselor şi prioritizarea 

investiţiilor (resursele financiare vor fi alocate cu prioritate către consorţii - universităţi fuzionate).  
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Ţinte: 

 Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 

Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

 

Riscurile şi constrângerile ce afectează implementarea politicilor educaţionale la nivel naţional vizează: 

criza economică  actuală corelată cu lipsa unei strategii ferme privind prioritizarea cheltuielilor publice, 

creşterea procentului din populaţie aflată în zona de sărăcie, capacitatea instituţională limitată şi comunicarea 

instituţională greoaie.  

Direcţiile de acţiune prioritare pentru atingerea ţintei sunt:  

a) extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii prin implementarea de programe  şi  

activităţi  specifice  acestei  forme  de  educaţie  impact aşteptat:  dezvoltarea sistemului de educaţie 

timpurie universal şi gratuit la un nivel care să prevină disfuncţiile ce pot apărea pe traseul şcolarizării 

ulterioare şi în calea obţinerii succesului şcolar;  

b) acordarea  suportului  necesar  pentru  prevenirea  părăsirii  timpurii  a  şcolii  prin desfăşurarea de 

programe sociale, programe de tipul ”Şcoala după şcoală”, promovarea de măsuri  afirmative  pentru  

grupuri  dezavantajate,  asigurarea  de  profesori  de  sprijin, asigurarea consilierii şcolare şi pregătirii 

remediale. Impact aşteptat: garantarea accesului egal  în  învăţământul  preuniversitar  şi  menţinerea  în  

sistemul  educaţional  al elevilor/tinerilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; 

c) susţinerea revenirii la şcoală a celor care au părăsit timpuriu sistemul de educaţie prin acordarea unor 

facilităţi şi dezvoltarea programelor de tipul “A doua şansă”. Impact aşteptat: creşterea nivelului de 

participare a tinerilor la sistemele de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii;  

d) creşterea relevanţei pregătirii elevilor prin orientarea procesului de educaţie către formarea  de 

competenţe.  Impact aşteptat:  formarea competenţelor cheie ale elevilor şi creşterea calităţii actului de 

predare – învăţare – evaluare, precum şi sporirea interesului elevilor pentru învăţare;  

e) deschiderea şcolii spre comunitate şi mediul de afaceri, îndeosebi în zonele dezavantajate. Impact 

aşteptat: creşterea  capacităţii  instituţionale a unităţilor de învăţământ de a aplica politici care susţin 

accesul şi participarea la educaţie precum şi succesul şcolar, inclusiv printr-un răspuns adecvat la nevoile 

comunităţii şi ale pieţei muncii; 

f) focalizarea formării cadrelor didactice spre domeniile de impact/schimbare ce încurajează participarea 

şcolară în condiţii de  calitate. Impact aşteptat: cadre didactice calificate pentru aplicarea măsurilor de 

intervenţie privind susţinerea participării şi reinserţiei şcolare;   

g) dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic. Impact aşteptat: creşterea interesului tinerilor pentru 

obţinerea unei calificări, în acord cu oferta de locuri de muncă existentă pe piaţă la nivel local/naţional. 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

I. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii.  

II.Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajaterii. 

Bani de liceu (buget anual estimat: 188 mil.lei); Rechizite şcolare (buget anual estimat:20 mil. lei); Euro 

200(buget anual estimat: 22 mil.lei); Cornul şi laptele (buget anual estimat:480 mil. lei).  

III.Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea 

programelor în domeniu: A doua şansă (buget estimat pentru 2010-2013: 5 mil. euro) şi Şcoala de după 

şcoală (buget anual estimat: 751 mil. lei).  
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IV.Dezvoltarea învăţământului profesional,liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii post-liceale, prin: 

- acordarea de burse (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) şi şcolarizare gratuită în învăţământul post-

liceal de stat cu finanţare prin bugetele locale (buget estimat: 31,29 mil. lei/an) . Instituţie 

responsabilă: MECTS; 

- dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri şi partenerii sociali, prin implementarea 

proiectelor: Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei 

muncii (perioadă: ian. 2010-mai 2012; buget total: 18,49 mil. lei) şi Formarea cadrelor didactice 

din învăţământul profesional şi tehnic – profil servicii, pentru extinderea metodei moderne 

interactive de învăţare prin firma de exerciţiu (perioadă: 2010 - iulie 2013, buget total: 10,69 mil. 

lei). Responsabili: MMFPS, MECTS prin Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului 

Profesional şi Tehnic (CNDIPT), autorităţile locale, unităţile şcolare IPT, antreprenorii din mediul 

de afaceri; 

- dezvoltarea instituţională a Consiliului Naţional al Calificărilor si al Formării Profesionale 

(CNFPA), introducerea sistemului de credite de acumulare şi transfer, dezvoltarea şi adoptarea 

descriptorilor pe nivelurile de calificare din România. Instituţii responsabile: CNCFPA – MECTS, 

MMFPS. 

V. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar precum 

şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire profesională 

 Creşterea ponderii populaţiei cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educaţie terţiară 

Traiectoria ţintei vizează atingerea unui nivel de 20,25% în 2013, de 22,17% în 2015 şi de 26,74% în 

2020. Evoluţia prognozată a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie 

terţiară: 

 

An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indicator 

(%) 
18,1 18.7 19,4 20,2 21,3 22,1 26,7 

Poziţia României, de economie emergentă, aflată încă în recesiune, face ca revenirea să depindă atât de 

evoluţia celorlalte ţări din UE, cât şi de creşterea economică la nivel mondial. Aceste considerente  fac  

necesară  o  revizuire  în  2015  a  valorii  ţintei  asumate,  pe  baza  indicatorilor statistici furnizaţi de INS 

Blocajele sistemului educaţional românesc pentru învăţământul superior sunt:  

o corelarea slabă a specializărilor universitare cu cerinţele pieţei forţei de muncă;  

o transferarea  doar  într-o mică măsura a rezultatelor sistemului  de cercetare universitară către 

economie; 

o  componentă teoretică prea puternică a învăţământul superior ce nu oferă absolvenţilor abilităţi şi 

competenţe practice.  

Principalele direcţii de acţiune ale MECTS pentru atingerea ţintei  şi depăşirea blocajelor sunt:  

a) Dezvoltarea  unui  Cadru  Naţional  al  Calificărilor  adecvat  nivelului  de  dezvoltare economică 

actuală şi asimilarea lui la nivelul pieţei muncii. Impact estimat: crearea unor locuri de muncă 

sustenabile, durabile în timp; o mai bună integrare a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă; creşterea 

potenţialului de atragere a capitalului străin în spaţiul economic românesc  pe  baza  unei  oferte  

adecvate  de  forţă  de  muncă;  creşterea  mobilităţii  forţei  de muncă;  

b) Crearea unui cadru de selecţie obiectiv, care să permită atragerea tinerilor cu aptitudini către calificările 

care asigură implementarea unui model predeterminat de dezvoltare economică (TIC, inginerie, ştiinţe 

ale naturii, servicii, agricultură). Impact estimat: creşterea performanţelor profesionale ale absolvenţilor 

şi gradului de ocupare a forţei de muncă; 
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c) Crearea  mecanismelor  de  recunoaştere  a  competenţelor  dobândite  prin  învăţarea  formală  şi  non-

formală  pentru  rute  de  nivel  terţiar,  pentru  toţi  tinerii  cu  potenţial intelectual  adecvat.  Impact  

estimat:  stimularea  participării  la  studiile  universitare  prin posibila echivalare parţială a studiilor 

postliceale;  

d) Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii, inclusiv prin finalizarea şi adoptarea Strategiei naţionale de 

învăţare permanentă.  Impact  estimat:  creşterea  numărului  absolvenţilor  de învăţământ terţiar; 

creşterea interesului pentru învăţare în contexte informale şi non-formale şi recunoaşterea rezultatelor 

obţinute prin acest tip de învăţare. 

Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 

I. Descrierea în termeni de competenţe a 350 programe de studiu şi corelarea acestora cu calificările de 

pe piaţa muncii prin definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior 

(CNCIS) şi racordarea acestuia la Cadrul European al Calificărilor în Învăţământul Superior 

(EHEQF). CNCIS este realizat prin implementarea proiectului POS-DRU Dezvoltarea unui sistem 

operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România (perioada: 2008 - 2011, buget: 

17,45 mil. lei) şi prin alte proiecte POS DRU, precum şi prin constituirea Registrului Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). Instituţie responsabilă MEN - Consiliul Naţional al 

Calificărilor al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA); 

II. Adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin: realizarea unui Studiu naţional de 

monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior (buget: 9,55 mil. 

lei), operaţionalizarea Registrului Matricol Unic (buget: 17,54 mil. lei) şi prin implementarea unor 

proiecte POS DRU de formare a cadrelor didactice şi studenţilor în scopul dobândirii de competenţe 

cerute pe piaţa forţei de muncă (buget total pentru 2009-2012: cca. 40 mil. lei). Instituţie 

responsabilă: MEN; 

III. Acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolvenţi sub 35 ani pe care doresc să-i 

specializeze în domeniul de activitate al firmei prin cursuri de nivel de educaţie terţiară. (Buget total 

estimat 2011-2013: 111,36 mil. lei). Instituţii responsabile: MEN, MFP; 

IV. Elaborarea unui set de facilităţi la rambursarea creditului de studii pentru absolvenţii care acceptă, 

prin contract, să-şi desfăşoare activitatea profesională în domeniul în care s-au pregătit, pentru o 

perioadă de minimum 5 ani, în mediul rural sau în zone defavorizate. (Buget total estimat 2011-2013: 

33,4 mil. lei). Instituţii responsabile: MEN; 

V. Sporirea accesului la educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse, prin 

operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi (termen: 2012; buget estimat în 2011: 4,09 mil. 

lei) şi creşterea cu 20% până în 2013 a cifrelor de şcolarizare pentru şcolile post-liceale şi studiile 

universitare de licenţă. Instituţie responsabilă: MEN. 

VI. O bază de date naţională ce cuprinde descrierea tuturor calificărilor acordate de instituţiile de 

învăţământ superior din România 

VII. Registrul Matricol Unic al Universităţilor din România este o bază de date electronică în care vor fi 

înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile publice sau private acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 

Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2013 

Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea 

viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane persoane. 
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Direcţii strategice de actiune: 

- Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în obiective 

specifice ale POSDRU 

- Înternalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi obiectivelor dezvoltării 

durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinte, aptitudini şi deprinderi necesare 

existenţei şi performantei personale în lumea modernă 

- Educatia pentru dezvoltare durabila, în toate programele de pregatire, de la stiintele naturii la 

practicile responsabile ale civismului si de la sustenabilitatea productiei si consumului in raport cu 

resursele la insusirea principiilor diversitatii culturale, ale bunei guvernari si statului de drept. 

- Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi informale 

pe 3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele 

ale UE pentru 2010 

Direcţii strategice de actiune: 

- Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de 

referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului 

care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi mobilitatea ocupatională. 

- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii; crearea 

reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în conditiile descentralizării sistemului 

de învăţământ şi al autonomiei universitare;  

- Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor umane pentru 

leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative şi prin 

dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale si personale. 

- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în contexte 

non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în 

asemenea contexte 

- Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de invăţare 

permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 

- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate de a se adapta 

competitiv pe piata muncii din UE. 

- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 

elevilor/studenţilor 

- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea egalităţii de şanse 

şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate. 

- Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere 

Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul performanţelor 

superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale 

oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilităţi 

Direcţii strategice/priorităţi: 

- Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul politicilor educaţionale. 

 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul principal. Invăţarea 

eficientă va rămâne o prioritate;  
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 Formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea abordărilor 

pedagogice şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii 

de a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii;  

  

 Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional precum a relevanţei 

acestuia pe piaţa 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 internaţionale . 
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PARTEA a III – a  

 

 

 

PLANUL OPERAŢIONAL AL ŞCOLII    

2016-2017 
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III. PLAN OPERAŢIONAL 

Ţinta nr. 1 Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în 

spiritul stimulării excelen ţei şcolare şi a competitivităţii Liceului Teoretic „Brancoveanu Voda” 

Urlati la nivel naţional şi internaţional. 

 

 
        

RESURSE 
               

                       

 OBIECTIVE              RESPONSABIL  ORIZONT   INDICATORI DE  

      FINANCIARE  UMANE   AUTORITATE       DE   PERFORMANTA  

                    TIMP      

1. Monitorizarea - Proprii  - Şefi comisii - C. P.;  - Directori; -  An şcolar  - Analiza   

 activităţii didactice din    metodice; - Conducerea  Cons.  2016-2017  periodică a   

 şcoală, privind        scolii ;    educativ.    progresului   

 învăţarea  centrata pe                  şcolar.   

 elev;                        
                

 2. Monitorizarea activ. - Bugetare  - Cond. şcolii -   - C. P; -   - Cond   An şcolar  - Inspecţii tematice  

 C.D;   - Extrabugetare  Resp. formare   Directorul   scolii ;   2016-2017  - Inventarierea  

        continuă   şcolii        semestrial  inovaţiilor didactice  

                      eficiente;   

3. Monitorizare şi - Bugetare - C.P.  - Resp comisiilor  - Cond. scolii ;  An şcolar  - Demonstraţii   

 consiliere privind - Extrabugetare - Resp.  metodice;     2016-2017  practice de   

 utilizarea softului    form continuă          semestrial  diseminare   

 educaţional în lecţii;                       
               

 4. Susţinerea de  - Proprii  - Consiliul   - Resp.  com   - Cond.  An şcolar  - Prin nr. de lecţii şi  

 lecţii      profesoral   metodice;   şcolii  ; -  2016-2017  calitatea acestora  

 demonstrative în     - Comisii   - I.J.P.   Şefii  de  semestrial      
 

cadrul   Comisiilor 
            

     metodice   
- O.J.P.C. 

  Catedre.         
 

metodice, a 
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 Cercurilor pedagogice;                

                    

 5 Organizarea şi   - Bugetare  - Formatorii  - Resp comisiilor - Cond. şcolii ; An şcolar - Analize comparative şi 

 coordonarea acţiunilor de - Extrabugetare     metodice;  2016-2017 diagnostice 
 simulare şi desfăşurare a             semestrial  
               

 evaluărilor naţionale                 

 (teste,bacalaureat);                 
                

 6. Valorificarea   - Bugetare   - C.P. -   - Resp  - Cond. scolii ; An şcolar - Analize periodice a 

 experienţei didactice   - Extrabugetare   prof. de   comisiilor   2016-2017 nivelului de performanţă 
     

specialitate 
  

metodice; 
  

 prin participarea la             

 examenele naţionale şi          - I.S.J.     

 la concursurile şcolare                
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PLAN OPERATIONAL 

Ţinta nr. 2.  Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele 

educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii 

europene în şcoală 
 

 
           

RESURSE 
               

                          

  OBIECTIVE              RESPONSABIL   ORIZONT    INDICATORI DE  

       

FINANCIARE 

  UMANE   AUTORITATE       DE    PERFORMANTA  

                   
TIMP 

      
                           

 1.  Extinderea C.D.Ş.- - Bugetare  Profesorii  Consiliul  Comisia pentru  Ian.- iunie  - Prezentarea   

 ului prin constituirea - Extrabugetare  care predau  Profesoral al  curriculum 2016-2017   propunerilor   

 unui pachet de - Sponsorizări  discipline  unităţii.        pentru orele opţionale ; 
            

 opţionale atractive      opţionale  Inspectoratul        - Întocmirea   

 bazate  pe cunoaşterea         Şcolar        proiectelor   

 nevoilor de educaţie ale         Judeţean        programelor de studiu 

 elevilor.                      pentru orele opţionale; 

                        - Aprobarea   

                        programelor şcolare 

                        pentru disciplinele din 

                        C.D.Ş.   
                

 2.Asigurarea bazei   - Bugetare   Cadre   Consiliul de    Conducerea   An şcolar   - Realizarea unei  
 materiale şi logistice   - Extrabugetare   didactice   Administraţie    şcolii   2016-2017   diagnoze    a nevoilor  
              

materiale si 
  

 necesare realizării unei   - Fonduri   C.R.P.               
 

oferte educaţionale de 
                 

logistice; 
  

   speciale                  
 

calitate 
                   

- Procurarea 
  

                        

                        logisticii şi a materialelor  

                        necesare   
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PLAN OPERATIONAL  

3.Realizarea unor Bugetare Resp. Inspectorii Conducerea An şcolar - Teste  formative şi 

evaluări la toate ciclurile Extrabugetare com. met. şcolari de şcolii 2016-2017 sumative;  

în funcţie de standardele   specialitate   - Concursuri şcolare 

de performanţă propuse      - Examene de 

      Bacalaureat  
        

4.Verificarea respectării Resurse proprii Directorul C. P. al Comisia pt. An şcolar - Întocmirea  

reglementarilor   legale  Resp. com. unităţii curriculum 2016-2017 proiectelor;  -  

vizând oferta C.D.Ş.  met.  Conducerea  Aprobarea programelor 

    şcolii  şcolare pentru  

      disciplinele din C.D.Ş.  
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PLAN OPERATIONAL 

Ţinta nr. 3. Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi informaţionale, formarea profesională 

continuă a personalului didactic şi nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de 

instruire pe tot parcursul vieţii.  
            

RESURSE 
                  

                              

  OBIECTIVE                 RESPONSABIL   ORIZONT    INDICATORI DE   
         FINANCIARE    UMANE   AUTORITATE      DE    PERFORMANTA   

                        TIMP         

1.  Participarea - Bugetare; - Formatori - I.S.J. ;  - Conduc.  An şcolar   - Convocarea    

 cadrelor didactice la - Burse de studiu  ai univ.  sau - C.C.D.  şcolii; - 2016-2017   întâlnirilor şi    

 stadiile de formare      ai C.C.D.       I.S.J.  Conform   anunţarea temelor. -   

 continuă  oferite de                  planificării   Certificate şi    

 universităţi şi C.C.D.                     adeverinţe de    

                           participare.     
                      

 2. Constituirea de   - Bugetare   - Echipele   I.S.J.    - C.A.   An şcolar   - Asigurarea   

 echipe in vederea   - Extrabugetare   de proiect   CCD.       2016-2017   condiţiilor   de  
 

realizarii de proiecte 
            

                 

logistică(spaţiu, 
   

   - Fonduri   - Experţi           Conform      
                         

 

educaţionale 
 

sau 
                

aparatură, multiplicarea 
 

    speciale   judeţeni           planificării    
    

 

 

 

           

materialelor, telefon 
 

 

parteneriale 
                 

                         
                        

etc.); 
    

                               

                           - Creşterea ratei de  

                           succes şcolar ;    

                           - Inspecţii şcolare.  

 3. Sprijinirea   - Bugetare - C. P. - Consiliul  - Conduc. şcolii  An şcolar  - Stimulare  salarială 

 iniţiativelor şi   - Extrabugetare - Respons.  de       2016-2017   (gradaţii  de 

 stimularea creativităţii - Sponsorizări  comisiilor  administraţie        merit,premii ); -  
 cadrelor didactice.        metodice şi  -  Inspectorii        Articole în presă 

            pe activităţi  şcolari de        locală, în revista şcolii. 
                specialitate              
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PLAN OPERATIONAL 

Ţinta nr. 4 Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional şi 

valorificarea rezultatelor în urma derulării acestora , promovarea unui climat de 

comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate. 

 
 

          

RESURSE 
                 

                           
 OBIECTIVE                RESPONSABIL   ORIZONT    INDICATORI DE  
    

FINANCIARE 
   

UMANE 
  

AUTORITATE 
        

                  DE    PERFORMANTA  
                           

                       TIMP       

 1. Păstrarea prin  - Bugetare; - - Cadrele - Res com.  - Consiliul de  An şcolar - Pliante,   

 educaţie a    Extrabugetare; -  didactice;  met.;     adm.   2016-2017   panouri, broşuri   

 elementelor de  Sponsorizări. - Specialişt - Inspector        - Articole în 

 identitate şi      i.    ii şcolari de sp.         revistaşcolii; -  

 cultură naţională.                      Simpozioane,   

                          expoziţii.   
                

 2. Realizarea   - Externe   - Profesori -   Responsabilul   - Cond. şc.;   An şcolar   - Utilizarea   

 de proiecte   - C.J.   Echipa de   comisiei de   - Insp. şc. pt   2016-2017   produselor finite ale  
     

proiect 
    

 externe de   - Primări     proiecte si   programe      proiectului în   
                  

 parteneriate   a Olt        parteneriate   comunitare      curriculumul şcolar;  
 

şcolare, de 
                    

                           

 dezvoltare                            

 şcolară.                            
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PLAN OPERATIONAL  
3. Derularea - Bugetare,  - C. D. care au  Responsabilul  -  Cond.  şc. -  An şcolar - Întâlniri cu 

 proiectelor   - Extrabugetare,  proiecte în  comisiei de  Inspectorii  2016-2017   partenerii, conform 
 educaţionale, cu 

- Sponsorizări 
 derulare -  proiecte şi  şcolari de     

planificării; - 
 

 

părinţii 
 

în 
 

Cond. şc. 
 

parteneriate 
 

specialitate 
      

            Activităţi comune 
 

vederea 
                    

                     elevi – părinţi;  

transformării 
                   

                   
- Transmiterea  

şcolii într-un 
                

                  
ofertei educaţionale  

liant 
 

între 
                 

                   
a şcolii în  

familie 
 

şi 
                 

                   

comunitate. 
  

 
comunitate; 

                     
                         

                      

 4. Continuarea  - Extrabugetare  - Profesori   Consilierul  - Directori  Conform   - Informări şi  

 unor proiecte ce     - Diriginţi   educativ  - O.J.P.   planificării   consilieri    
             

              

privind 
   

 vizează educaţia     - Părinţi 
               

 

consumatorului, 
                

drepturile 
   

                      

 în  colaborare cu                   consumatorilor;  

 instituţiile                    - Concurs şi  

 judeţene  de                   expoziţie  de  
                    

desene. 
   

 profil.                        
                          

                            

 5.Iniţierea de - Bugetare; - Consiliul - C.C. - Director;  An şcolar - Particip. 

 proiecte    - Burse de studiu  profesoral; - I.S.J. - Consilier 2016-2017   reprez. I.J.P. la 

 educaţionale cu   - Consiliul - C.J.R.A.  educativ;      orele  de 

 instituţiile   care    reprezentativ  E.          dirigenţie;  -  
 monitorizează      al părinţilor;            Creşterea    
 

respectarea 
                

climatului 
 

de                      

 drepturilor                    siguranţă fizică 
                    

şi psihică a  copilului ;                    
                    

elevilor. 
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 6 Dezvoltarea   - Bugetare   - Consilier   - C.A;   - Director;   An şcolar   -  Proiecte  

 serviciilor    - Extrabugetare   şcolar;   - C.J.R.A.   - Cosilier   2016-2017   comune cadre  
              

didactice, elevi- 
 

 educaţionale de       - Consilier   E.    educativ;       
                  

părinţi; 
 

- 
 

 
consiliere 

       
psihopedagog 

      - Consiliul 
       

                   
Antrenarea 

  

 

şcolară pentru 
      

; 
       

reprezentativ al 
       

                   părinţilor în  
 

elevi şi părinţi 
               

părinţilor; 
      

                     activităţile   
 

. 
                         

                        extraşcolare   
                           

7. Cunoaşterea - Bugetare - Consiliul  -responsabili - Director;  An şcolar - Întâlniri   

 factorilor  de risc - Extrabugetare  profesoral;  comisii - Consilier 2016-2017   periodice ale 
 şi a consecinţelor          metodice;  educativ;     elevilor  cu 
          

-C.J.R.A.E. 
      

 
actelor de 

         - Psihopedag 
    

reprezentanţi ai           
-I.J.Poliţie; 

    

 
delincvenţă 

            
og şcolar; 

    
I.J.P. şi ai O.J.P.C.;                     

 juvenilă.                       - Chestionare; 

                         Armonizarea   

                         climatului de 

                         muncă.    

 8. Extinderea   - Bugetare   - Director;   -Director;   - Director;   An şcolar   - Verificarea   

 reţelei de   - Extrabugetare       -Administrator;       2016-2017   periodică a situaţiilor  
                   

problematice cu 
 

 supraveghere                        

 video a locurilor                      adoptarea de măsuri  

 cu potenţial de                      adecvate în timp util  

 risc                             
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Ţinta nr. 5. Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări 

extrabugetare, pentru crearea unui ambient favorabil studiului în conformitate cu nevoile 

informaţionale, tehnologice , de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la 

educaţie 
 

         

RESURSE 
                  

                           

 OBIECTIVE                RESPONSABIL   ORIZONT   INDICATORI DE  

      FINANCIARE    UMANE    AUTORITATE       DE   PERFORMANTA  

                      TIMP       

 1.   Asigurarea unui - Extrabugetare; - C.P.;    - Consiliul de  Conducerea  An şcolar  -   Evaluare pe baza 

 ambient   confortabil - Sponsorizări - C.R.P.; -  Administraţie; -  scolii ; 2016-2017   standardelor specifice; 

 pentru elevi în cadrul      Reprez. ai    Director.         Asumarea de către corpul 

 şcolii de nivel U.E.      instituţiilor               profesoral a    viziunii 
         abilitate.               privind asigurarea 

                         calităţii   promovate de 

                         structurile abilitate în 

                         domeniu.    
                 

 2. Asigurarea de dotări   - Bugetare   - Formatori;   - C.A.;   - Cond.   An şcolar   - Evaluare pe baza   

 specifice procesului   - Extrabugetare   - Şefi de   - Admin.;   scolii;    2016-2017   standardelor specifice  

 didactic.        Catedre.    - Director.   - Admin.          
                      

                             

 3. Diversificarea surselor - Bugetare  -Director;    - Director - Cond.  An şcolar  - Evaluare pe baza   

 de venituri - Extrabugetare  -Contabil;    - Admin.;  şcolii;   2016-2017   standardelor specifice, - 
 extrabugetare.        Reprez.    - Contabil - Contabil  semestrial  Raport situaţie   
                  

         parinţilor.               financiară    
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 4  Continuarea   - Bugetare      -Consiliu de   -Directori   An şcolar  - Implicarea în proiectul  

 programului de dotare a   - Extrabugetare   -cadre   administraţie;   Resp. com  2016-2017  şcolar a unui număr de  
 

şcolii    cu reţele de 
          

       didactice;   -Consiliul    metodică     c.d. şi elevi mai mare  
 

calculatoare; 
           

        - formatori;   profesoral;         decât cel preconizat prin  
 

- 
 

Respectarea 
                 

                    formularul  
 

standardelor de dotare a 
                   

                   de aplicaţie  
 
laboratoarelor de 

                   

                     

 informatică                       

 5 Formarea şi consilierea - Bugetare  -cadre  -Consiliu de  -   Director -  An şcolar  - Implicarea în proiectul 

 în  folosirea eficientă a - Extrabugetare  didactice;  administraţie;  Resp. form   2016-2017  şcolar a unui număr de 
 reţelelor de calculatoare 

- Materiale 
 -formatori;  -Consiliul    continuă -     c.d. şi elevi mai mare 

 
şi a programelor A.E.L. 

    
profesoral; 

   
Cadrele 

    
decât cel preconizat prin   (suporturile de            

 
şi S.E.I. în lecţie 

           didactice -     formularul    

- curs,  fişe  de 
            

-  Formarea         Resp     de aplicaţie 
 competenţelor de  lucru,  calculatoare,         Comisiilor       

 utilizare şi creare de  imprimante,         metodice       

 softuri educaţionale;    copiatoare)                
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Ţinta nr. 5. Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări 

extrabugetare, pentru crearea unui ambient favorabil studiului în conformitate cu nevoile 

informaţionale, tehnologice , de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la 

educaţie 
 

         

RESURSE 
                  

                           

 OBIECTIVE                RESPONSABIL   ORIZONT   INDICATORI DE  

      FINANCIARE    UMANE    AUTORITATE       DE   PERFORMANTA  

                      TIMP       

 1.   Asigurarea unui - Extrabugetare; - C.P.;    - Consiliul de  Conducerea  An şcolar  -   Evaluare pe baza 

 ambient   confortabil - Sponsorizări - C.R.P.; -  Administraţie; -  scolii ; 2016-2017   standardelor specifice; 

 pentru elevi în cadrul      Reprez. ai    Director.         Asumarea de către corpul 

 şcolii de nivel U.E.      instituţiilor               profesoral a    viziunii 
         abilitate.               privind asigurarea 

                         calităţii   promovate de 

                         structurile abilitate în 

                         domeniu.    
                 

 2. Asigurarea de dotări   - Bugetare   - Formatori;   - C.A.;   - Cond.   An şcolar   - Evaluare pe baza   

 specifice procesului   - Extrabugetare   - Şefi de   - Admin.;   scolii;    2016-2017   standardelor specifice  

 didactic.        Catedre.    - Director.   - Admin.          
                      

                             

 3. Diversificarea surselor - Bugetare  -Director;    - Director - Cond.  An şcolar  - Evaluare pe baza   

 de venituri - Extrabugetare  -Contabil;    - Admin.;  şcolii;   2016-2017   standardelor specifice, - 
 extrabugetare.        Reprez.    - Contabil - Contabil  semestrial  Raport situaţie   
                  

         parinţilor.               financiară    
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 4  Continuarea   - Bugetare      -Consiliu de   -Directori   An şcolar  - Implicarea în proiectul  

 programului de dotare a   - Extrabugetare   -cadre   administraţie;   Resp. com  2016-2017  şcolar a unui număr de  
 

şcolii    cu reţele de 
          

       didactice;   -Consiliul    metodică     c.d. şi elevi mai mare  
 

calculatoare; 
           

        - formatori;   profesoral;         decât cel preconizat prin  
 

- 
 

Respectarea 
                 

                    formularul  
 

standardelor de dotare a 
                   

                   de aplicaţie  
 
laboratoarelor de 

                   

                     

 informatică                       

 5 Formarea şi consilierea - Bugetare  -cadre  -Consiliu de  -   Director -  An şcolar  - Implicarea în proiectul 

 în  folosirea eficientă a - Extrabugetare  didactice;  administraţie;  Resp. form   2016-2017  şcolar a unui număr de 
 reţelelor de calculatoare 

- Materiale 
 -formatori;  -Consiliul    continuă -     c.d. şi elevi mai mare 

 
şi a programelor A.E.L. 

    
profesoral; 

   
Cadrele 

    
decât cel preconizat prin   (suporturile de            

 
şi S.E.I. în lecţie 

           didactice -     formularul    

- curs,  fişe  de 
            

-  Formarea         Resp     de aplicaţie 
 competenţelor de  lucru,  calculatoare,         Comisiilor       

 utilizare şi creare de  imprimante,         metodice       

 softuri educaţionale;    copiatoare)                
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3.1. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC 
 
3.1.1 Acţiuni  
Pentru implementarea cu succes:  

 Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi 
revăzute şi modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni);

 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a 
fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al 
proiectului.

 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi 
strategii de motivare).

 Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă 

pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de 
implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.

 
 
 

3.1.2 Evaluarea 
 
 
 
Puncte critice în cadrul procesului de Acţiuni 
implementare a planului strategic  
Implementarea planului strategic nu este Conform planului operaţional va fi evaluată 

luată în serios.    realizarea fiecărui obiectiv; 

Intervalele de timp nu sunt respectate Lunar,  în  Consiliul  de  Administraţie,  se  a 
     urmării respectarea termenelor calendaristice 

     şi se vor propune măsuri de remediere; 

Elementele care nu au fost implementate nu Sarcinile  neîndeplinite  vor  fi  reprogramate, 
sunt discutate, rămân ca sarcini după  analiza  cauzelor;  vor  fi  trasate  noi 
neîndeplinite    responsabilităţi; 

Oportunităţile externe sunt refuzate Se   va   analiza   trimestrial   modificarea 
conştient şi/sau nu sunt revizuite  condiţiilor   externe   şi   apariţia   de   noi 

     oportunităţi. 

Studii:      

De impact    Se va urmări atingerea scopurilor propuse. 
     Efectele de lungă durată vor fi măsurate 

     după terminarea proiectului. 

     Vor  fi  identificate  schimbările  pe  care 

     proiectul le-a produs în şcoală. 

Asupra rezultatelor în timp   Se  va  monitoriza  gradul  de  atingere  a 
     obiectivelor propuse; 

     Se  vor  măsura,  pe  toată  durata  proiectului, 

     rezultatele pe durată medie; 

     Se va previziona aducerea impactului. 

Asupra rezultatelor imediate   Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi 
     atent monitorizată şi se va măsura gradul de 

     realizare a rezultatelor aşteptate. 
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  Grup-ţintă 

 

Beneficiari direcţi: elevii 

  
Refacerea echităţii în educaţie şi formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii, 

astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă, 
prin: 

  
Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente 

fundamentale pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene 

şi al globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane; 

  
Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru 

învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie internaţională, condiţii 

indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în societatea 

educaţională; 

  
Programe de educaţie multiculturală şi interculturală; 

  
Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi 

concursurile şcolare; 

  
Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi cultural 

şi sportive extraşcolare; 

  
Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale. Organizarea 

probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune reparatorie 

acolo unde este cazul. 
 
 
 
 

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală 
  

Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu. Grupul ţintă  

principal al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin 

cadrele didactice  
– care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al acestui 

proiect. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea 

informaţiei la nevoile şi nivelul de înţelegere a elevilor. Consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, 

presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale în 

domeniul curriculum:  
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Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respective 

în dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, 

alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi mijloacelor care să favorizeze 

dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei evaluări formative şi 

stimulative;  
Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor 

elevilor şi obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin exercitarea unui nou sistem 

de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi 
competitivitate.  

Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii 

locale. 

 
OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

 

Obiective generale: 

 O1. creşterea calităţii muncii în şcoală; 

 

 O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ; 

 

 O3. eficientizarea lucrului în echipă; 

 

 O4. educarea elevilor noştrii pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi 

şi competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene; 

 

 O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional. 

 

 

Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, 

părinţi şi comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de 

realizare sunt repere observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate 

acestea asigură mecanismele de realizare a calităţii. Descentralizarea antrenează 

responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de către şcoală ceea ce presupune 

modificarea periodică a viziunii.  

 
3.2. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 

 

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, 

cu responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe 

suplimentare de atragere a resurselor deficitare. 
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Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele: 

  şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar 

cadrelor didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării 

personale şi profesionale a elevilor. 

 pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa 

economică şi socială, la nivelul standardelor europene. 

 organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în 

promovarea dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică. 

 creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene 

 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile 

precizate. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 

 

MECI, ISJ, CCD 

 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 

 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea 

programelor sistemului de învăţământ 

 utilizarea optimă a resurselor financiare 

 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare 

 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative 

stabilite prin obiectivele cadru 

 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea 

programelor de formare continuă 

 

 

      Elevii 

 condiţii optime de învăţare 

 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale 

 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală 

 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională 

în vederea inserţiei profesionale şi sociale optime 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare 

 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi 

aşteptărilor proprii 

 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 
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Părinţii 

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare 

 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale 

şi admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile 

exprimate 

 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională 

 însuşirea de către copii a normelor de conduită socială 

 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie 

 informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte 

 

      Cadrele didactice 

 promovarea statutului de cadru didactic în societate 

 informare profesională şi formare continuă 

 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională 

 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă 

 conducere democratică, participare la luarea deciziilor 

 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-

educative aşteptate 

 

Autorităţile locale 

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare 

 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale 

 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală 

 dezvoltare instituţională 

 centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli 

 implicare în programe şi proiecte de interes comun 

 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice 

 

ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

 programe comune cu şcoala 

 recrutare de voluntari 

 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice 

 

Biserica 

 promovarea valorilor morale creştine în educaţie 

 activităţi de parteneriat 

 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic 
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Pe termen scurt 

 

 Editarea suporturilor de curs pentru optionalele existente 
 

 Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile 

şi olimpiadele şcolare  
 

 Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională -  Târguri 

de joburi; 
 

 Funcţionarea cu eficienţă a Consiliului de disciplină cu o structură 

alcătuită din elevi; 
 

 Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile 

şcolare naţionale şi internaţionale şi a participării la simpozioane şi 

sesiuni de comunicări ştiinţifice; 
 

 Derularea proiectelor educaţionale: Comenius ;Let’s Do It Romania; 

 

 Îmbunătăţirea conţinutului site-ului liceului; 

 

 Organizarea de festivităţi la „Zilele Orasului”; 

 

 Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de 

înalt prestigiu moral şi profesional. 

 

Pe termen mediu  

 Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea cu 30% a numărului 

de profesori cu grad didactic I şi II, masterat şi doctorat; participarea 

unui număr mare de cadre didactice la programul de perfecţionare 

Magister; 

 

 Amenajarea unei săli de lectură şi informatizarea bibliotecii 

 

 Modernizarea laboratorului de chimie, care să permită desfăşurarea unor 

activităţi instructiv educative performante;  

 Organizarea de cercuri de stiinte  în colaborare cu P&G,precum si 

infiintarea unei clase de profesionala; 
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 Amenajarea si dotarea laboratorului de limba romana cu sprijinul P&G 

Urlati; 

 

 Infiintarea unei clase de elevi cu profil tehnic,specializarea electronist 

aparate si echipamente. 

                 Pe termen lung 

 Construirea unui alt corp de clădire cu sala de conferinţe; 

 

 Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate 

 

 
3.3 . PROGRAME STABILITE 

 

     Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe:  

                            1.Programul de pregătire a cadrelor didactice 

                            2.Programul de modernizare a bazei materiale 

                            3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse” 

                            4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate 

                            5. Programul de promovare a imaginii şcolii  

1. Programul de pregătire a cadrelor didactice 

 
Nr. 

crt. 
Activitate 

Obiective 

operationale 
Termen 

Responsabil

itati 
Resurse 

Indicatori de 

performanta 

1. 

Stabilirea 

necesarului 

de formare 

a cadrelor 

didactice 

în 

conformita

te cu 

opţiunile 

strategice 

definite 

Formarea grupului de 

lucru 

Realizarea 

chestionarului de nevoi 

Aplicarea 

chestionarului tuturor 

cadrelor didactice din 

şcoală 

Interpretarea 

chestionarului 

Studierea fiţelor de 

formare profesională a 

cadrelor didactice 

Intocmirea listei de 

cadre didactice cu 

nevoi de formare pe: 

utilizarea 

echipamentelor audio- 

video, aplicarea 

metodelor activ- 

 

2016-

2020 

Director 

Director 

adjunct 
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Materiale: hârtie, 

copiator, toner, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar 

aplicării şi 

interpretării 

chestionarului 

Financiare: 

resurse 

extrabugetare,  

De autoritate: 

recu-noaştere a 

nevoii de formare 

Lista cadrelor 

didactice cu 

nevoi de 

formare pe: 

utilizarea 

echipamentelor 

audio-video, 

aplicarea 

metodelor activ-

participative 

centrate pe elev, 

probleme de 

comunicare, 

utilizare de 

echipamente 

informaţionale 
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participative centrate 

pe elev, probleme de 

comunicare, utilizare 

de echipamente 

informaţionale 

2. 

Formarea 

cadrelor 

didactice 

Realizarea unui grafic 

de formare 

In 

funcţie 

de 

numărul 

formabil

ilor 

Director 

Directorul 

adjunct 

Formatori 

 

materiale: 

calculator cu 

legătură la 

INTERNET şi 

imprimantă, 

hârtie, creioane, 

pixuri, xerox, 

toner, tablă, cretă 

De timp: necesar 

for-mării 

Financiare: 

necesare 

asigurării 

consumabilelor 

La finalul 

cursurilor, 

cadrele 

didactice vor fi 

capabile să 

utilizeze 

echipamentele 

audio- video, să 

aplice metode 

activ- 

participative 

centrate pe elev, 

să comunice 

eficient, să 

utilizeze 

echipamentele 

informaţionale 

3. 

Monitoriza

rea 

activităţii 

cadrelor 

didactice 

Realizarea de asistenţe 

la orele de curs 

Realizarea unor registre 

de evidenţă a utilizării  

echipamentelor 

Urmărirea utilizării 

echipamentelor audio-

video şi informaţionale 

Permane

nt 

Director 

Şefi de 

catedre 

 

materiale: fişe de 

asistenţă, pix 

de timp: necesar 

efec-tuarii 

asistentelor, 

monitorizării 

utilizării 

echipamentelor 

financiare: 

necesare 

eventualelor 

activităţi de 

întreţinere a 

echipamentelor 

Existenţa fişelor 

de asistenţă 

Utilizarea 

zilnică a 

echipamentelor 

de către toţi 

profesorii, 

conform 

registrului de 

evidenţă 
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2. Programul de modernizare a bazei materiale 

 

 

N

r.

cr

t. 

Activitat

e 

Obiective 

operaţionale 
Termen 

Responsa

bilităţi 
Resurse 

Indicator

i de 

performa

nţă 

1. 

Inventarie

rea 

tuturor 

lucrărilor 

necesare 

reamenajă

rii 

Stabilirea comisiei de 

in-ventariere a 

lucrărilor necesare 

Derularea inventarierii 

Stabilirea necesarului 

de resursă financiară 

Stabilirea surselor de 

finanţare 

Iunie 

2017 
Director 

materiale:hârtie, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar 

inventarierii 

De autoritate: 

recunoaştere de 

direcţia 

învăţământ 

primărie 

Lista de 

inventar 

2. 

Realizare

a 

lucrărilor 

de 

reamenaja

re 

Efectuarea lucrărilor de 

reamenajare/ igienizare 
anual Director 

materiale: în 

funcţie de 

necesităţi 

de timp: necesar 

realizării 

lucrărilor 

financiare: 

necesare 

materialelor şi 

plata 

muncitorilor 

Sălile 

reamenaja

te 

Exterioar

ele 

clădirilor 

Gardul 

liceului 

 

3. 

Stabilirea 

necesarul

ui de 

dotare 

Stabilirea comisiei de 

inven-tariere a 

necesarului de dotare 

Inventarierea 

existentului de dotare 

Stabilirea necesarului 

de dotare 

Stabilirea necesarului 

de resursă financiară 

Stabilirea surselor de 

finanţare 

Permanent Director 

materiale: hârtie, 

creioane, pixuri 

de timp: necesar 

inventarierii 

de autoritate: 

recunoaştere de 

direcţia 

învăţământ 

primărie 

Listele cu 

dotările 

necesare 
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3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse” 

 
N

r.

cr

t. 

Activitate Obiective operationale Termen 
Responsabilit

ati 
Resurse 

Indicatori 

de 

performa

nta 

1. 

Identificar

ea 

resurselor 

educaţiona

le 

europene 

Utilizarea PC-ului şi TIC 

pentru găsirea de resurse 

educaţionale 

Realizarea unor  

schimburi de experienţă  

 

permanen

t 

Coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

materiale: 

calculator cu 

legatură la 

INTERNET şi 

imprimantă, 

hârtie, creioane, 

pixuri 

De timp: necesar 

căutării 

Financiare: 

necesare realizării 

schimburilor 

(finanţare externă) 

Existenţa 

proiectelor 

Existenţa 

unei baze 

de resurse 

2. 

Realizarea 

unor 

materiale 

referitoare 

la 

„Dimensiu

nea 

europeană 

“ 

Realizarea unui 

portofoliu tematic 

Informarea tuturor 

cadrelor didactice asupra 

subiectului în discuţie 

Desfăşurarea unei mese 

rotunde cu exemple de 

bune practici 

permanen

t 

Coordonatorul 

de proiecte si 

programe 

Catedrele de 

lb. Romana, 

lb. moderne 

materiale: 

calculator cu 

legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, 

hartie, creioane, 

pixuri 

De timp: necesar 

rea-lizarii 

materialelor 

Financiare: 

necesare asigurarii 

logisticii 

Dicţionarul 

de termeni 

Materiale 

informativ

e 

3. Formarea 

unor cadre 

Selectarea cadrelor 

didactice 

2016-

2020 

Directorul 

Directorul 

materiale: 

calculator cu 

Formarea 

cadre 

4. 

Achiziţio

narea de 

mobilier,e

chipamen

te şi 

aparatură 

modernă 

Efectuarea achiziţiei de 

mobilier, echipamente 

şi aparatură 

permanant Director 

materiale: în 

funcţie de 

devizie 

de timp: necesar 

efectuării 

lucrărilor 

financiare: 

necesare plăţilor 

de autoritate: 

recunoaştere de 

direcţia 

învăţământ 

primărie 

Existenţă  

aparatura, 

echipame

nt, 

mobilier 

conform 

planurilor 
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didactice 

în crearea 

deprinderil

or sociale 

şi tehnice 

de 

promovare 

a valorilor 

europene 

Contactarea 

organizaţiilor/ 

instituţiilor care pot 

furniza asistenţă de 

specialitate 

Formarea cadrelor 

didactice 

adjunct 

Coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

RFC 

legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, 

hartie, creioane, 

pixuri 

De timp: necesar 

for-marii 

Financiare: 

necesare platii 

formatorilor, 

asigurarii 

suportului de curs 

didactice 

4. 
Identificar

ea nevoilor 

de formare 

a elevilor 

privind 

deprinderil

e sociale şi 

tehnice de 

promovare 

a valorilor 

europene 

Formarea echipei care va 

realiza studiul 

Realizarea de 

chestionare pentru 

grupurile de interes: 

elevi, cadre didactice 

Centralizarea datelor 

2016-

2020 

Echipa 

desemnată 

materiale: 

calculator cu 

legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, 

hartie, cre-ioane, 

pixuri 

De timp: necesar 

rea-lizarii 

studiului 

Financiare: 

asigurarii logisticii 

Centralizat

orul 

datelor 

5. Desfăşurar

ea de 

activităţi 

extra-

curriculare 

online cu 

parteneri 

din 

străinatate 

Participare la e-tweening 
Permanen

t 

Coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

Prof.  de infor-

matică 

materiale: 

calculator cu 

legatura la 

INTERNET 

De timp: necesar 

derularii 

activitatilor 

Realizarea 

a 3 astfel 

de 

parteneriat

e 

 

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate 

 

Nr

.cr

t. 

Activitate Obiective operaţionale Termen 
Responsabilit

ăţi 
Resurse 

Indicatori 

de 

performanţ

ă 

1. 

Organizar

ea de 

activităţi 

comune 

Realizarea de activităţi 

ex-traşcolare cu Poliţia, 

Biserica, Spitalul, ONG-

uri, Primărie 

Lansarea de proiecte/ 

pro-grame comune cu 

alte şcoli locale 

Permanent 

Directorul 

adjunct 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

materiale:in 

functie de 

activitate 

De timp: necesar 

realizării 

activităţii 

 

Existenta 

proiectelor/ 

programelor 

2. Realizarea Actualizarea site-ului 2016-2020 Director materiale: existenţa 
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unei reţele 

de 

comunicar

e eficientă 

şcoală - 

comunitat

e 

şcolii 

Organizarea unui forum 

de discuţii pe site-ul 

şcolii 

Realizarea unei agende 

cu numere de telefon/ 

adrese de e- mail 

specifică comunităţii 

Catedra 

informati-ca 

Secretariat 

Coordonator 

de proiecte si 

programe 

 

calculator, hârtie 

de timp: necesar 

realizării 

activităţilor 

site-ului 

şcolii cu 

forumul de 

discuţii 

existenţa 

agendei cu 

numere de 

telefon/ 

adrese e-

mail 

specifică 

comunităţii 

3. 

Obţinerea 

unor 

sponsoriză

ri 

 

Identificarea posibililor 

sponsori 

Realizarea de contracte 

Obţinerea de sponsorizări 

Desfăşurarea unor 

activităţi comune  

Permanent Director 

de timp: necesar 

inventarierii 

 

Contractele 

de 

sponsorizare 

4. 

Incheierea 

de 

parteneriat

e cu 

organizaţii 

din 

comunitat

ea locală 

Identificarea tuturor 

partenerilor locali 

Incheierea de contracte 

de parteneriat 

Desfăşurarea de activităţi 

comune cu aceştia 

Permanent 

Director 

Director 

adjunct 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

De timp: necesar 

identificării 

partenerilor şi 

încheierii 

parteneriatelor 

Existenţa 

contractelor 

de 

parteneriat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 

 



  

Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ Urlati 

Str. 1 Mai, nr. 30, DJ102C, Urlați 6300 

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2016 - 2020  

5. Programul de promovare a imaginii şcolii 

 

Nr

Crt 
Activitate Obiective Termen 

Responsabilit

ăţi 
Resurse 

Indicatori 

de 

performanţ

ă 
1 Vizitarea 

unităţilor 

şcolare şi 

promovarea 

directă a 

ofertei 

 educaţionale  

Cunoaşterea şcolilor 

cu acelasi statut 

Derularea de activităţi 

comune 

Prezentarea şcolii 

Permanent Directorul 

adjunct 

Coordonator 

de proiecte şi 

programe 

materiale:de 

prezentare a şcolii 

de timp: necesar 

vizitelor 

 

Realizarea 

cel puţin a 

unei vizite 

lunare 

2 Realizarea 

materialelor 

promoţionale 

 Desemnarea unei 

echipe care să 

realizeze materiale 

promoţionale 

Promovarea revistei 

şcolii  

   

Permanent 

Echipa 

desemnată  

materiale: hârtie, 

xerox, calculator, 

imprimantă, 

de timp: necesar 

realizării 

materialelor 

financiare: 

necesare 

asigurării cu 

consumabile 

 Realizarea 

de pliante 

diferite 

Realizarea a 

2 numere 

din revista 

şcolii 

 

 

 

 

 

3.4. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES 

 

 Grupuri de interese care interferează în actul educaţional 

 MECT, ISJ, CCD 

 Elevii 

 Personalul didactic 

 Personalul didactic auxiliar şi administrativ 

 Părinţii 

 Comunitatea 

 Autorităţile locale 

 ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

 Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli 

 Mass-media 

 Agenţi economici 
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3.5. INDICATORI DE REALIZARE  

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat 

• Raportul de evaluare interna ARACIP 

• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii 

• Finalităţi ale parteneriatelor derulate 

• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi 

rezolvarea sarcinilor 

• Modul de cheltuire a bugetului proiectat 

• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea 

• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, 

diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică 

• Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective 

• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate 

 

 

 

 3.6. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 

 Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de 

activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

           Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea 

priorităţilor la un moment dat. 

           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi 

în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al 

şcolii. 

           Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor 

ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi 

nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers 

eventualele disfuncţii. 

          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a 

descriptorilor stabiliţi. 
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3.9. HARTA PARTENERILOR   

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova; 

 Consiliul local Urlati; 

 Poliţia Urlati; 

 Biserica Ortodoxă; 

 Alte firme private implicate în diverse proiecte, parteneriate; 
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PARTEA a IV- a 
 

CONSULTARE, MONITORIZARE Şl 

EVALUARE 
 

 

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea 

elaborării planului 

 

Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Scolii s-au organizat douǎ sesiuni pregǎtitoare 

incluzând activitǎţi de seminar şi ateliere de lucru, cu participarea persoanelor interesate, desemnate 

de Consiliul Profesoral. Cu acest prilej au fost stabilite prioritǎţile pentru PAS, structura 

informaţiilor care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei. 

Obiectivele şi mǎsurile pentru PAS au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul 

unei sesiuni de lucru organizatǎ în acest scop şi definitivate pe baza consultǎrilor ulterioare. 

            In cadrul acestui proces au avut loc o serie de intalniri si consultǎri cu reprezentanţi ai 

Primǎriei si Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor şi ai agenţilor economici. 

           Pentru implementarea PAS s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi evaluare, 

precum şi responsabilitǎţile fiecǎruia. 

           Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici şi colaboratorilor. 

           Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor pentru fiecare obiectiv. Se vor realiza rapoarte 

trimestriale privind stadiul implementǎrii PAS. Coordonarea generalǎ a activitǎţilor va fi realizatǎ 

de directorul şcolii, CEAC şi Consiliul de Administraţie al Scolii. 

 

Acţiuni în vederea elaborării PAS: 

 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS. 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în 

formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea 

profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.  

Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin 

PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
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6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, 

în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu 

care şcoala are relaţii de parteneriat. 

 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor şi priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

Surse de informaţii: 

 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale 

şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 PRAI Sud Muntenia 

 PLAI Prahova 

 Date statistice - AJOFM Prahova 

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 

4.2. Monitorizarea şi evaluarea la nivel de echipă / la nivel operaţional 

 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 

Tipul activităţii 
 

 

Responsabilitatea 

diseminării / 

monitorizării/ 

evaluării 

Personae 

implicate 

 

Termene de 

realizare 

Modul de 

înregistrare a 

rezultatelor 

Diseminare PAS prin: 
 Consiliu profesoral 

 Activităţi metodice la 

catedre 

 Întâlniri cu Consiliul 

elevilor  

 Întâlniri cu părinţii 

Echipa de 

elaborare a PAS 

 

Şefii de 

catedră 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

Noiembrie 

2016 

Decembrie 

2016 

Decembrie 

2016 

 

Procese verbale 

privind 

diseminarea şi 

concluzii 

Programarea întâlnirilor 

cu membri personalului în 

vederea sprijinirii 

Directorul adjunct 

 

 

                         94 

Managerii Până la 14 

decembrie 
Graficul 

întâlnirilor 
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elaborării planului - 

întâlniri la nivelul întregii 

şcoli şi la nivelul 

echipelor de lucru 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii. 

Membrii CEAC Şefii de 

catedră 

Reprezentanţi 

ai comunităţii 

 

Anual 

noiembrie 

Metodologie de 

evaluare cu 

indicatori de 

evaluare 

Întocmirea seturilor de 

date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Membrii CEAC Şefii de 

catedră 

 

lunar Rapoarte:  

decembrie 201, 

martie 2017 

Instruirea personalului 

privind modelul de auto-

evaluare 

Responsabilul 

CEAC 

Tot 

personalul 

Până la 

sfârşitul lui 

octombrie 

Procese verbale 

privind instruirea 

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Membrii CEAC Toate cadrele 

didactice 

semestrial Rapoarte:  

decembrie 2016, 

mai 2017 

 

4.3 .Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare 

 

Ce activităţi trebuie 

desfăşurate? 

Cine va coordona 

aceste activităţi? 

Cine va fi 

implicat? 

Când trebuie 

să fie 

finalizate? 

Modul de 

înregistrare a 

rezultatelor 

 Identificarea factorilor 

interesaţi de către echipa 

de management superior 

Directorul Managerii şi 

Consiliul de 

Administraţie 

Până la 30 

noiembrie 

Raport 

Cercetare de birou şi 

analiză privind piaţa 

muncii 

Directorul adjunct Parteneri 

agenţi 

economici 

Până la 

sfîrşitul lui 

decembrie 

Chestionare 

Raport cu 

centralizarea 

datelor 

5. Înaintarea cifrelor iniţiale 

privind numărul elevilor, 

domeniile la CDL 

Directorul Inspectorii Până la 15 

ianuarie 

Raport 

 Organizarea de întâlniri 

cu angajatorii locali, 

AJOFM, Camera de 

Comerţ, Consiliile 

Judeţene pentru a face 

cercetări privind nevoile 

de competenţe la nivel 

local  

Directorii vor fi 

coordonatorii 

Angajatori 

locali 

AJOFM 

Camera de 

Comerţ 

ONG-uri 

Poliţia şi alţi 

angajatori 

din 

administraţia 

publică 

Până la 30 

ianuarie 

Procese-verbale 

ale întâlnirilor 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Echipa de 

elaborare a PAS  

anual Iunie Fişe de 

autoevaluare 

Analiza informaţiilor Directorii        95 anual August Raport  
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privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor. 

 

 

 

4.4. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 

Membrii comisiei de elaborare-revizuire PAS, împreună cu membrii Comisiei de Asigurare 

a Calităţii vor monitoriza şi evalua Planul operaţional 2016-2017, conform Procedurii 

„Monitorizarea şi evaluarea PAS”, existente la nivelul Liceului Teoretyic „ Brâncoveanu  

Vodă „ Urlaţi 

GRAFIC/TERMEN 

Monitorizarea şi evaluarea Planul operaţional 2016-2017, se va realiza la sfârşitul lunilor: 

februarie 2017, mai 2017 şi august 2017. 

REZULTATE/INDICATORI DEPERFORMANŢĂ 

Rezultatele monitorizării şi evaluării Planul operaţional 2016-2017 se vor consemna în Fişa 

de monitorizare şi evaluare ( Anexa 4.1). 
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Anexa 4.1   

FISA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLANULUI OPERAŢIONAL 
2016-2017 

Data: ….............................  
 

PRIORITATE 
 

 

OBIECTIV  
 

ŢINTĂ  
 

Acţiuni/activităţi pentru atingerea 
obiectivului 

propus în PO 

Rezultate 
aşteptate/Indicatori de 

performanţă 
propus în PO 

Termen 
propus 
în PO 

Responsabilităţi 
propuse în PO 

Apreciere 
generală 
0/1/2/3 

     

     

     

     

Rezultate aşteptate/Indicatori de 
performanţă constatate 

 

Aprecierea generală privind progresul în îndeplinirea acţiunilor: 
0 = nici un proces; 1= proces întârzia t; 2 = proces satisfăcător;  3 = proces bun.  

Cauzele 
nerealizării 
monitorizării 

 

Ex.: Prioritatea/obiectivul …... nu a facut obiectul prezentului 73rocess de monitorizare deoarece: nu a avut 
scadenţe în perioada analizată, a fost realizat conform raportului de monitorizare anterior, am avut dificultati cu 
…............etc 

Cauzele 
nerealizării 
rezultatelor 
aşteptate/Indicatori
lor de performanţă 

 
 
 
 
 

Recomandări 
 
 
 
 

 

Prelungire termen 
de realizare 

 

Comisie 
monitorizare 
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Anexa 4.2. Fişă de autoevaluare la nivel de obiectiv specific  

PAS 2016-2017                        
 

PRIORITATEA  1 

Inserţia socio-profesională a tinerilor absolvenţi 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV  SPECIFIC   

Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din 

perspectiva integrării UE şi al reformei educaţionale 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă 

şi autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

1. Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi la nevoile elevilor; 

2. Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu min. 5%; 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

1.1 Oferta educaţională trebuie să 

fie adaptată la nevoile de formare 

identificate pe piaţa muncii. 

- asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile 

individuale ale comunităţii, cu interesele elevilor; 

- CDL adaptate la cerinţele agenţilor economici; 

- desfăşurarea instruirii practice la agenţii 

economici; 

decembrie 

2016 

Plan de scolarizare 

adaptat nevoilor pietei 

muncii 

3 Anexa 3.1 

1.2 Mediatizarea permanenta 

ofertei educaţionale a şcolii 

Broşuri, pliante cuprinzând oferta şcolii care vor fi 

popularizate în rândul elevilor de gimnaziu 
martie/ 

anual 

Realizarea planului de 

scolarizare 100% 3 

Broşuri, pliante 

cuprinzând oferta 

şcolii 

1.3 Implicarea reprezentanţilor 

angajatorilor în desfăşurarea 

examenelor pentru certificarea 

competenţelor profesionale 

Minim 2 agenţi economici participanţi la examene 

de certificare a competenţelor profesionale 

iunie 

2076 

Participarea la 

reprezentantilor agentilor 

economici 
3 

Decizie comisie ex. de 

certificare  a 

competentelor 

1.4 Actulizare anuala PAS PAS revizuit anual PAS actualizat 3 PAS 

1.5  Îmbunătăţirea procentului de 

promovare  la BAC 
Procentul  de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat 

septembrie 

2017 

Creşterea procentului de 

promovabilitate la 

examenul de BAC 
3 

Raport privind starea 

inv. 2015-2016, PAS 
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PRIORITATEA  2  

Monitorizarea sistemului de management al calităţii 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

 

OBIECTIV SPECIFIC   

Îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală. 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 

Implicarea activă a 80% dintre cadrele didactice în activităţile de perfecţionare: grade didactice, 

cursuri postuniversitare, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cursuri de formare etc., în 

raport cu tendinţele de dezvoltare personală şi ale şcolii, în vederea îmbunătăţirii calităţii 

procesului de învăţământ. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

1.6 Implementarea procedurilor şi 

activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii în activitatea educativă şi cea 

managerială 

- participarea a cel puţin 80% dintre cadrele 

din şcoală la programe de formare 

- implementarea procedurilor 

sept. 

2017 
Proceduri CEAC 2 Comisia CEAC 

1.7 Realizarea anuală a unui raport 

de evaluare internă privind calitatea 

educaţiei în şcoală 

- îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-

educative oferită de şcoală 
sept. 

2017 
Analiza SWOT 3 PAS 

1.8 Familiarizarea cadrelor didactice 

cu principiile asigurării calităţii în 

educaţie 

- familiarizarea cadrelor didactice 

cu principiile asigurării calităţii în educaţie 

- publicarea pe site-ul şcolii a documentelor 

CEAC 

2017 Documente  CEAC 3 Site-ul şcolii 
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PRIORITATEA   3 

Perfecţionarea activităţii didactice şi promovarea învăţării centrate pe elev 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi 

implicarea afectivă a elevului în procesul de învăţământ. 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace 

de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 

Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat 

favorabil obţinerii performaţelor. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

1.9 Familiarizarea cadrelor didactice cu 

strategiile moderne, motivaţionale de 

predare-învăţare, prin organizarea în 

şcoală a unor cursuri de perfecţionare 

- minimum 1/3 ore se vor 

desfăşura utilizând metodele 

active de învăţare 

- realizarea de lecţii interactive în 

cadrul CDI 

 

noiembrie 

2016 
Inspecţii curente şi speciale 3 

Raportul comisiei de 

formare continua a 

cadrelor didactice 

1.10 Stimularea şi încurajarea elevilor 

pentru participare la concursuri, cercuri 

ştiinţifice 

- premii acordate pentru rezultate 

deosebite 

- diplome pentru rezultate deosebite 
2017 premii si diplome obtinute 3 

Raport privind starea 

învăţământului   în 

anul şcolar  2015 – 

2016 

1.11 Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor 

prin respectarea principiilor didactice şi 

promovarea învăţării centrate pe elev 

- proiectarea documentelor didactice 

conform cerinţelor 

- utilizarea în procesul de predare-

evaluare a metodelor alternative activ-

participative 

Permanent 

 
Planuri de lecţie,  Fişă  

de asistenţă la oră  
3 

Raport privind starea 

învăţământului   în 

anul şcolar  2015 – 

2016 
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1.12 Informarea permanentă a 

personalului didactic privind noile 

abordări conceptuale ale reformei şi ale 

curriculumului naţional 

- şedinţe de informare organizate lunar 

- afişarea noutăţilor apărute 

- baza de date cu noutăţile din 

domeniu  

lunar 
Procesele verbale de  

la nivelul catedrelor 
3 

Evidenţa 

participării 

cadrelor 

didactice la 

cursuri 

 

PRIORITATEA  4 

Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării 

intereselor acesteia. 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE 

OBIECTIVULUI 

Creşterea gradului de implicare a partenerilor în procesul de instruire 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

1.13 Redimensionarea 

parteneriatului şcoală – părinte 

- elev, bazat pe spiritul 

cooperant, pragmatic, deschis 

spre ceea ce înseamnă valoare 

- implicarea a minim 30% din părinţi în 

activităţi extracurriculare 

- participarea la rezolvarea problemelor 

administrative ale şcolii 

 

sept. 

2017 

participarea parintilor la 

rezolvarea problemelor 

administrative ale şcolii 

 

3 

PAS,  Comisia pentru 

activitati 

extracurriculare 

1.14 Sensibilizarea 

potenţialilor 

parteneri şi identificarea 

intereselor acestora şi a 

valorilor comune 

- minim 20% din activităţile 

extraşcolare, ca acţiuni de interes 

comunitar, organizate cu 

implicarea agenţilor economici; 

- organizarea unei întâlniri anuale între elevi 

şi oamenii de afaceri din zonă 

sept. 

2016 

acţiuni de interes 

comunitar, organizate cu 

implicarea agenţilor 

economici; 

 

3 

PAS,  Comisia pentru 

activitati 

extracurriculare 

1.15 Formarea şi motivarea 

beneficiarilor şi a ofertanţilor 

de educaţie pentru promovarea 

- colocvii tematice şi dezbateri în cadrul 

şedinţelor cu părinţii 

- program de consultanţă 

sept. 

2016 

consultanţă 

acordata  de diriginţi 

părinţilor 

 

3 

PAS,  Comisia pentru 

activitati 

extracurriculare, PV 

sedinta cu parintii 
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unei atitudini deschise faţă de 

comunitate 

acordat de diriginţi părinţilor 

-  minim 1 oră/săptămână 

pentru fiecare diriginte 
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PRIORITATEA   5 

Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice, în concordanţă cu 

standardele europene 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

 Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente 

performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

Situaţia constatată 

prin monitorizare  

internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace de 

verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 

Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţilor instructiv-

educative 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

1.16 Reabilitarea şi dotarea atelierelor 

de instruire practică pentru domeniile 

de bază ale şcolii: electronică -

automatizări,  

mecanică. 

 

- dotarea laboratorului de electronica 

cu echipamente specifice;  2017 în desfăşurare 2 POSDRU 

1.17 Modernizare cabinete de 

specialitate 

- dotare cu:calculatoare, imprimante, 

laptop, tablă interactivă, 

videoproiector, ecran; 

- programe de simulare a proceselor 

(fluidSIM); 

- lecţii în format ppt.; 

2017 
dotare cabinete de 

specialitate 
3 

Cabinetele de 

specialitate: sala 3,  

sala 4,  sala 18   

1.18 Realizarea de softuri educaţionale 

de către cadrele didactice. 

- fiecare cadru didactic va realiza 

anual minim o aplicaţe tip AEL; 2017 
nu s-au realizat toate 

obiectivele propuse 
2 

planificare 

calendaristică lecţii 

AEL 
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PRIORITATEA   6 

Creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin formarea continuă a cadrelor 

didactice 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi 

autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC   

Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor moderne de învăţare pentru 

creşterea calităţii procesului instructiv educativ. 

Situaţia constatată prin 

monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea 

progresului 

înregistrat  

Surse şi mijloace 

de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
1. 70% din cadrele didactice debutante să efectuează cursuri de formare continuă în vederea 

aplicării metodelor moderne de predare; 

2. 100% din cadrele didactice participă la activităţi metodice; 

  3. Participarea în procent de 20% a cadrelor didactice din IPT la cursuri de formare 

profesională continuă. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    
1.19 Participarea la cursuri de formare a 

cadrelor didactice din şcoală cu scopul de 

a creşte calitatea demersului didactic. 

Număr de persoane formate prin cursuri 

organizate de CCD, ISJ, UPG Ploieşti, 

UPB sau alte instituţii abilitate. 

2017 

cursuri POSDRU 

UPG Ploieşti 

CCD 

3 
Atestat, Diploma de 

participare 

1.20 Desfăşurarea unor activităţi 

demonstrative, aplicaţii (lecţii 

demonstrative, chestionare) 

Cadrele didactice care urmează 

cursurile de formare si prezintă activităţi 

demonstrative 

semestrul 

II 

lecţii demonstrative, Inspecţii 

curente şi speciale 
3 Anexa 3.8 

1.21 Monitorizarea activităţii de 

formare 

Raportul comisiei de formare continua a 

cadrelor didactice 
Mai 2017 

promovabilitate 100% la 

examenele în vederea 

obţinerii gradelor didactice 

3 

Comisia de 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 
  

 Data 09.11.2016                                                                      Director unitate şcolară (nume, semnătura, ştampila unităţii şcolare)  

                                                                                Prof.  STAN  ROBERT 
NOTĂ:  

În partea stângă a tabelului (coloana 1) se preiau identic formulările aferente din PAS. 

Pentru fiecare obiectiv specific se listează toate măsurile/acţiunile din PAS. 

În coloanele 2,3,4 se înscriu sintetic constatările şi aprecierile rezultate din monitorizare internă şi autoevaluare. 

Fişa este însoţită de sursele evidenţelor (machetele din anexele A3.1.- A.3.9) sau/şi de note de informare şi anexe specifice.  

Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – progres bun 
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FISA DE MONITORIZARE INTERNĂ A IMPLEMENTARII PAS 2016-2017 

LICEUL TEORETIC „BRANCOVEANU  VODA „ URLATI 

 

1. Obiective, măsuri monitorizate: 
 

Obiectivul 1: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din perspectiva integrării UE şi al reformei educaţionale 

 

       Măsurile: 
1. Oferta educaţională trebuie să fie adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii. 

2. Mediatizarea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii. 

3. Implicarea reprezentanţilor angajatorilor în desfăşurarea examenelor pentru certificarea competenţelor profesionale. 

4. Actulizare anuala PAS 

5. Îmbunătăţirea procentului de promovare la BAC. 

 

Obiectivul2: Îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală. 

Măsurile: 
1. Implementarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în activitatea educativă şi cea manageriala. 

2. Realizarea anuală a unui raport de evaluare internă privind calitateaeducaţiei în şcoală. 

3. Familiarizarea cadrelor didactice cu principiile asigurării calităţii în educaţie. 

 

Obiectivul 3:Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul de 

învăţământ. 

 

  Măsurile: 
1. Familiarizarea cadrelor didactice cu strategiile moderne, motivaţionale de predare-învăţare, prin organizarea în şcoală a unor cursuri de perfecţionare. 

2. Stimularea şi încurajarea elevilor pentru participare la concursuri, cercuri ştiinţifice. 

3. Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor prin respectarea principiilor didactice şi promovarea învăţării centrate pe elev. 

4. Informarea permanentă a personalului didactic privind noile abordări conceptuale ale reformei şi ale curriculumului naţional. 
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Obiectivul 4: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor acesteia. 

 

Măsurile: 
1. Redimensionarea parteneriatului şcoală – părinte - elev, bazat pe spiritul cooperant, pragmatic, deschis spre ceea ce înseamnă valoare. 

2. Sensibilizarea potenţialilor parteneri şi identificarea intereselor acestora şi a valorilor commune. 

3. Formarea şi motivarea beneficiarilor şi a ofertanţilor de educaţie pentru promovarea unei atitudini deschise faţă de comunitate. 

 

Obiectivul 5:Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri 

teoretice şi practice de calitate. 

 

  Măsurile: 
1. Reabilitarea şi dotarea atelierelor de instruire practică pentru domeniile de bază ale şcolii: electronică -automatizări, mecanică. 

2. Modernizare cabinete de specialitate. 

3. Realizarea de softuri educaţionale de către cadrele didactice. 

 

Obiectivul 6:Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor moderne de învăţare pentru creşterea calităţii procesului instructiv educativ. 

 

Măsurile: 
1. Participarea la cursuri de formare a cadrelor didactice din şcoală cu scopul de a creşte calitatea demersului didactic. 

2. Desfăşurarea unor activităţi demonstrative, aplicaţii (lecţii demonstrative, chestionare). 

3. Monitorizarea activităţii de formare. 
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2. Obiective, măsuri nemonitorizate: 
 

Obiectivul 4:Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul 

promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor 

acesteia. 
Măsurile: 

1. Redimensionarea parteneriatului şcoală – părinte -elev, bazat 

pe spiritul cooperant, pragmatic, deschis spre ceea ce 

înseamnă valoare. 

 

Obiectivul 5: Modernizarea infrastructurii şi dotarea 

atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante 

pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate 

Măsurile: 
1. Reabilitarea şi dotarea atelierelor de instruire practică pentru 

domeniile de bază ale şcolii: electronică -automatizări, 

mecanică. 

Cauzele nerealizării monitorizării: 

 

 

 

 

 

Interesul scăzut al părinţilor în relaţia cu şcoala 

 

 

 

 

 

 

3. Precizări sub formă de rezumat ale principalelor constatări făcute în urma activităţilor de monitorizare internă şi 

autoevaluare 
 
a. Prezentaţipe scurt acele aspecte care înregistrează un progres bun în mod special. 

Scrieţi concluziile dumneavoastră pentru fiecare măsură şi ţintă vizată.  

 

Obiectivul 1: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din perspectiva integrării UE şi al reformei educaţionale 
 

1. Măsura- Oferta educaţională trebuie să fie adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Plan de şcolarizare realizat 100% 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

  
2. Măsura- Mediatizarea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii. 
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Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Broşuri, Pliante, C.D.-uri cu oferta scolii pt. a fi distribuite elevilor de gimnaziu 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Plan de şcolarizare adaptat nevoilor pieţei muncii 

Concluzii:specializările  oferite de şcolă sunt în concordanţă cu piaţa muncii  

 

3. Măsura - Implicarea reprezentanţilor angajatorilor în desfăşurarea examenelor pentru certificarea competenţelor profesionale. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

 Promovabilitate examen de certificare a competentelor profesionale 2016 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Decizii ISJ privind comisia pentru examenele de certificare nivel 4 

Concluzii: calificări de  tehnician de telecomunicaţii, în automatizări, mecatronist si analist programator.   

 
4. Măsura - Actualizarea anuala a PAS 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

 PAS revizuit 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

PAS actualizat  

Concluzii:actualizarea PAS s-a făcut ţinând cont de priorităţile menţionate în PLAI şi PRAI   

 
5. Măsura- Îmbunătăţirea procentului de promovare  la BAC 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

 Rezultatele evaluarilor externe 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Promovabilitate bacalaureat 2016  

Concluzii: Procentul de promovabilitate superior fata de cel judetean, national 
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Obiectivul 2: Îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative şi manageriale din şcoală. 

 

Măsura-Implementarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în activitatea educativă şi cea manageriala. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

 Participarea la programele de formare continua,stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe pe baza dovezilor identificate 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Analiza SWOT 

Concluzii: identificarea aspectelor care trebuie îmbunătăţite  

 

Măsura- Realizarea anuala a raportului de evaluare interna referitor la calitatea educaţiei in şcoala  

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

           Stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe pe baza dovezilor identificate 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

            Concluzii: identificarea aspectelor care trebuie îmbunătăţite  

 

Măsura-Familiarizarea cadrelor didactice cu principiile asigurării calităţii în educaţie 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Valorificarea punctelor tari şi remedierea punctelor slabe 

Validarea prin inspecţie a concluziilor formulate în urma autoevaluării 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Rapoarte comisia CEAC 

Concluzii:Proiectarea anuală  a PAS în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI astfel incat sa cuprinda modalitati de punere in aplicare a 

planurilor de masuri privind asigurarea calitati 

 

Obiectivul 3:Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în procesul de 

învăţământ. 

 

Măsura - Familiarizarea cadrelor didactice cu strategiile moderne, motivaţionale de predare-învăţare, prin organizarea în şcoală a unor cursuri de 

perfecţionare. 
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Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

           Număr de persoane formate prin cursuri organizate de ISJ, UPG Ploieşti, scoala 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): cursuri CCD, POSDRU, UPG Ploieşti 

Concluzii: permanenta specializare a cadrelor didactice în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare  

 

             Măsura - Stimularea şi încurajarea elevilor pentru participare la concursuri, cercuri ştiinţifice. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

           Număr de elevi participant la concursuri si cercuri 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

PAS-rezultatele elevilor in anul scolar 2016-2017 

Concluzii: numarul de premii si mentiuni la faza judeteana si nationala  

 

Măsura: Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor prin respectarea principiilor didactice şi promovarea învăţării centrate pe elev. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

40% din cadrele didactice care urmează cursurile de formare prezintă activităţi demonstrative  

 Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării) 

Inspecţii curente şi speciale , lecţii demonstrative   

Concluzii: bună colaborare inter şi intradisciplinară  

 

Măsura:Informarea permanentă a personalului didactic privind noile abordări conceptuale ale reformei şi ale curriculumului naţional. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Analiza mediului intern (autoevaluarea) 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării) 

Inspectii speciale la clasa,  examenele în vederea obţinerii gradelor didactice 

Concluzii: preocuparea cadrelor didactice  pentru dezvoltare personală şi autodepăşire 

 

Obiectivul 4: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor acesteia. 

 

Măsura: Redimensionarea parteneriatului şcoală – părinte - elev, bazat pe spiritul cooperant, pragmatic, deschis spre ceea ce înseamnă valoare. 
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Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Încheierea a cel puţin unui contract de colaborare între şcoală şi agenţii economici in vederea efectuării stagiilor de instruire practica pentru fiecare 

calificare/specializare 

 Liceul Teoretic Brancoveanu Voda Urlati are un acord de parteneriat incheiat cu P&G Detergenti S.A care vizeaza scoala profesionala specializarea 

Electronist Aparate si Echipamente. 

Concluzii:Intensificarea parteneriatelor  

 

Măsura: Sensibilizarea potenţialilor parteneri şi identificarea intereselor acestora şi a valorilor commune. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Participarea agenţilor economici la examenele de certificare a competentelor profesionale.  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Toate CDL-urile sunt elaborate in colaborare cu agentii economici de profil 

Concluzii: Intensificarea relaţiilor cu agenţii economici  

 

Măsura: Formarea şi motivarea beneficiarilor şi a ofertanţilor de educaţie pentru promovarea unei    atitudini deschise faţă de comunitate. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Analiza mediului intern – parteneriate si colaborari.   

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Parteneriate cu parintii, cu agentii economici, cu institutii de invatamant superior, cu CJAP. 

Concluzii: Intensificarea relaţiilor   

 

Obiectivul 5:Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri 

teoretice şi practice de calitate. 

 

Măsura:Reabilitarea şi dotarea atelierelor de instruire practică pentru domeniile de bază ale şcolii: electronică  aparate si echipamente 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Dotarea cu materiale didactice  a atelierelor 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

             In desfăşurare 

Concluzii:realizare in anul scolar 2016-2017 
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Măsura:Modernizare cabinete de specialitate. 
Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Dotarea cu materiale didactice a cabinetelor a laboratorului de electronica 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

          In desfăşurare 

Concluzii:realizare in anul scolar 2016 - 2017 

 

Măsura :Utilizarea de softuri educaţionale de către cadrele didactice. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

           Fiecare cadru didactic lunar va realiza o  aplicaţie (lecţie AEL) 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

           S-au realizat toate obiectivele propuse prin lecţii AEL 

Concluzii: eficientizarea procesului de predare-învăţare 

 

 

Obiectivul 6:Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare centrată pe elev pentru creşterea calităţii procesului instructiv 

educativ 

 

Măsura: Participarea la cursuri de formare a cadrelor didactice din şcoală cu scopul de a creste calitatea demersului didactic. 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Număr de persoane formate prin cursuri organizate de ISJ sau UPG Ploieşti 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării):  

cursuri POSDRU, UPG Ploieşti 

Concluzii: se are în vedere permanenta specializare a cadrelor didactice în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare  

 

Măsura: Desfăşurarea unor activităţi demonstrative, aplicaţii (lecţii demonstrative, chestionare) 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

30% din cadrele didactice care urmează cursurile de formare prezintă activităţi demonstrative  

 Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării) 

 Inspecţii curente şi speciale , lecţii demonstrative   
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Concluzii: bună colaborare inter şi intradisciplinară  

 

Măsura: Monitorizarea activităţii de formare 

Indicatori, rezultate măsurabile (aşa cum sunt in PAS):  

Raportul comisiei de formare continua a cadrelor didactice 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării) 

 Promovabilitate 100% la examenele în vederea obţinerii gradelor didactice 

Concluzii: preocuparea cadrelor didactice  pentru dezvoltare personală şi autodepăşire 

 

 

4.    Aprecierea dumneavoastră generală privind progresul în îndeplinirea acţiunilor: 

 

4.1. Aprecierea generală: 

Menţionaţi în căsuta alăturată una din 

următoarele măsuri pentru aprecierea generală 

0 = nici un progres    

1= progres întârziat    

2 = progres satisfăcător    

3 = progres bun 

 

 

3 

4.2. Justificare: 

Justificaţi aprecierea dumneavoastră prezentând succint argumentele pe care se bazează 

 
 Plan de şcolarizare adaptat nevoilor pieţei muncii; 

 Promovabilitate bacalaureat 2016; 

 Permanenta specializare a cadrelor didactice în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare; 

 Numarul de premii si mentiuni la faza judeteana si nationala. 

 

5. Măsuri propuse pentru ameliorarea deficienţelor constatate în implementarea PAS 

 mai bună colaborare a cadrelor implicate în realizarea şi implementarea PAS 

 atragerea mai multor agenţi economici în vederea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor IPT 
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LISTA DE ABREVIERI 

 
PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI  Planul Local  de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă   

CJ Consiliul Judeţean 

CAEN 
Nomenclatorul Activităţilor Economice  Clasificarea Activitatilor din Economia 

Nationala  

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

CR Consoţiu Regional 

CLD Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

COR Codul Ocupaţiilor din România  

CDR Consiliul de Dezvoltare Regională 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică  

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca 

FSE Fondul Social European  

UE Uniunea Europeană  

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Universitar 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

INS Institutul Naţional de Statistică ( România) 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

ISCED 
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard 

Classification of Education  

ISCO Intenational Standard Classification of Occupations 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean  

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)  

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 
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 PDL Planul de Dezvoltare Locală  

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MECI Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

PCM Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SAM Scoala de Arte şi Meserii 

SWOT 
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, 

Threaths)  

TVET  Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank)  

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

SPP  Standare de Pregatire Profesională  
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SINTEZA CHESTIONARELOR APLICATE 

 

1.  Ce ştiţi despre Planul de Acţiune al Şcolii (PAS)? 

 

Părţile implicate cunosc existenţa acestui document, având în vedere că PAS-ul a fost dezbătut şi 

avizat in şedinţa Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral, însă se constată că 24% 

din cadrele didactice nu cunosc în detaliu prevederile PAS-ului chiar dacă ştiu de existenta 

acestuia. La nivelul elevilor, procentul este de circa 44%, care au cunoştinţe reduse în această 

privinţă. 

 

2. Aţi fost consultat sau aţi participat la elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii ? 

 

Şefii ariilor curiculare au formulat puncte de vedere cu privire la problemele specifice catedrelor 

subordonate. Apoi membrii comisiei de elaborare au sintetizat totul în ţinte şi obiective ale Planului 

Operaţional. 

  

3.  Cunoaşteţi câteva din cele mai importante prevederi ale PAS, cum ar fi misiunea şcolii, 

obiectivele şi măsurile propuse? 

 

Având în vedere că misunea şcolii cuprinde răspunsul aşteptărilor elevilor, părinţilor şi comunităţii 

locale, toţi factorii implicaţi în aplicarea PAS sunt informaţi şi contribuie la realizarea obiectivelor 

şi la formularea unor noi măsuri necesare. Cei mai informaţi sunt profesorii din aria curriculară 

"Tehnologii", implicaţi direct în parteneriatele cu agenţii economici, în practica elevilor în ateliere. 

 

4.  In ce măsură apreciaţi că, prin domeniile de pregătire şi calificările pe care le oferă, şcoala 

răspunde nevoilor pieţei muncii? 

Specializările din IPT ale şcolii sunt elaborate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, astfel 

încât absolvenţii să poată să continue studiile, şi să se integreze uşor în societatea economică. In 

ceea ce priveşte calificările, atât profesorii cât şi elevii consideră că planul de şcolarizare 

corespunde în mare parte (76%) cerinţelor de pe piaţa muncii. 

 

5.  Cum apreciaţi relaţia şcolii cu agenţii economici (întreprinderile)? 

 

Părţile sondate au observat pregătirea nesatisfăcătoare a absolvenţilor din Domeniul de pregătire 

"Electronică-Automatizări", datorită lipsei unor parteneriate cu agenţi economici de profil. 

Absolvenţii Domeniului "Mecanică" se bucură de o formare profesională şi practică mult mai bună 

datorită existentei unor contracte de parteneriat cu întreprinderi ce activeză în domeniul mecanicii. 

Relaţia cu agenţii economici este considerată foarte bună de 30% dintre cei chestionaţi, bună de 

60%, şi satisfăcătoare de 10%. Reprezentaţii agenţilor economici evidenţiază adaptarea planului 

de şcolarizare, anual necesităţii unor specializări noi pe piaţa muncii. 
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6.  Cum apreciaţi relaţia şcolii cu părinţii? 

 

Majoritatea părinţilor elevilor implicaţi în procesul de învăţământ se interesează de situaţia 

şcolară a copiilor, însă o mică parte după cum reiese din prezenţa la şedinţe prezintă un interes 

scăzut pentru implicarea copilului în diverse activităţi şi la modul general pentru procesul de 

şcolarizare. La această întrebare, răspunsurile au evidenţiat interesul instituţiei noastre pentru a 

asigura o comunicare eficientă precum şi centrarea atenţiei pe dezvoltarea morală şi intelectuală, 

a elevilor. Astfel, cadrele didactice, cât şi părinţii au apreciat că relaţia este foarte bună (circa 

80%), deoarece se valorifică mai ales şedinţele cu părinţii. 

 

7.  Cum apreciaţi relaţia şcolii cu comunitatea locală? 

 

Comunitatea locală a participat la repararea instalaţiilor de încălzire a cantinei şi a atelierelor, 

precum şi la revizia instalaţiei de alimentare cu gaze, folosindu-se fonduri din Bugetul Local. Un 

procent de 30% consideră foarte bună, 40% o califică drept bună 15%  afirmă că este ne 

satisfăcătoare şi 15% nu sunt informaţi despre acestea. 

 

 

9. Cum apreciaţi nivelul de pregătire profesională al absolvenţilor şcolii ? 

 

La nivelul şcolii, în cadrul IPT, toţi absolvenţii au beneficiat de pregătire (teoretică, practică - în 

laboratoare, în ateliere, în mediul industrial) corespunzătoare, în domeniul şi specializarea 

urmărită, astfel încăt se pot integra cu uşurinţă in piaţa muncii, având în vedere schimbările 

continue. In anul şcolar 2014-2015, toţi absolvenţii au obţinut certificate de calficare profesională. 

 

10. Care sunt în opinia Dumneavoastră principalele aspecte pozitive care caracterizează 

şcoala? 

Au fost sondaţi: reprezentatul Consiliului de Elevi; reprezentantul Comitetului de Părinţi, membrii 

Consiliului de Administraţie. S-a observat ridicarea unităţii la standarde educative: 

 prezenţa unui cabinet fonic, ce permite realizarea unor lecţii interactive prin 

intermediul unei table "Smart", învăţarea unor limbi străine cu ajutorul soluţiilor 

informatice. 

112 

8.Vă rugăm să apreciaţi prin note de la 1 la 4 următoarele: 

(Media notelor acordate de factorii sondaţi este prezentată în tabel) 

ÎNTREBAREA NOTA 

1 2 3 4 

a. Condiţiile igienieo-sanitare     

   b. Dotarea laboratoarelor şcolii     

c. Dotarea atelierelor       

d. Pregătirea şi activitatea cadrelor didactice       

e. Activităţile şcolare     

f. Activităţile extraşcolare       

g. Activităţile de orientare şi consiliere a elevilor       

h. Activităţi de pregătire asigurate în cadrul practicii la agenţii economici       

j. Rezultatele şcolare ale elevilor     
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 prezenţa unui Centru de Documentare şi Informare conţinând o bibliotecă virtuală de 

materiale multimedia, software particularizat pentru satisfacerea nevoilor elevilor, cadrelor 

didactice la activităţile educative desfăşurate 

 prezenţa a 6 laboratoare de informatică, a unui laborator Multimedia dotat prin 

programul MECTS. 

 existenţa unor materiale didactice pentru profilul Mecatronică, ce constau în 

dispozitive fizice şi software de simulare a roboticii industirale şi a acţionărilor inteligente. 

 Modernizarea laboratorului de fizică şi aplicarea sistemului de învăţare 

informatizată în cadrul acestuia. 

 obţinerea unui rezultat bun la Bacalaureat 2015, cu promovabilitate  85,71% promotia 

curenta si  82,03% cu promotiile anterioare precum şi inserţia ridicată a absolvenţilor în 

mediul universitar. 

 

11. Ce credeţi că ar trebui îmbunătăţit în strategia şcolii ? 

 

Din răspunsurile celor chestionaţi reiese nemulţumirea elevilor privind numărul redus al 

activităţilor extraşcolare, colaborările cu psihologi şi specialişti în orientarea profesională, unele 

probleme de securitate a elevilor în preajma şcolii. 

Se conisderă oportun: 

 Creşterea accesului elevilor la programele educaţionale lansate de primărie sau 

de consiliul local 

 Asigurarea participării elevilor la activităţile Consiliului Local al Copiilor şi 

Tinerilor precum şi Consiliului Judeţean al Elevilor 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile locale, agenţi economici, ONG-uri 

 Informarea periodică a cadrelor didactice şi a elevilor privind realizarea şi 

prevederile PAS-ului 

 Sublinierea importanţei activităţilor extraşcolare, a lecţiilor interactive, şi a utilizării 

mijloacelor moderne de învăţare 

 Eficientizarea colaborării cu agenţii economici în vederea unei mai bune pregătiri 

practice a elevilor cuprinşi în filiera tehnologică. 
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