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PARTEA I - CONTEXT 
 

Formularea viziunii si misiunii 

 

Viziunea: 

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

 

Întreaga activitate a Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Orașul Urlați se va concentra 

asupra dezvoltării libere, depline şi armonioase a individualităţii umane, asupra formării tinerilor 

ca personalităţi autonome şi creative, capabile de performanţă şi integrare socio-culturală şi 

profesională în societatea contemporană aflată în continuă transformare, într-un climat prietenos 

și competitiv. 

Misiunea: 

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, 

socială şi profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, 

viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria  valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală  

şi europeană. 

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru 

elevi, cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. 

Vom promova un management eficient al tuturor resurselor pentru îndeplinirea acestei 

misiuni, iar în acest scop vom urmări : 

a. asigurarea egalităţii de şanse, sporirea accesului la educaţie, asigurarea unui învățământ 

incluziv şi promovarea toleranţei; 

b. asigurarea unui standard ridicat al educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 

învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

c. dezvoltarea aptitudinilor intelectuale, practice, artistice şi sportive; 

d. formarea unui orizont larg de cultură generală, a unor cunoştinţe moral-civice dezvoltate; 

e. descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a unităţii de învăţământ; 

f. stimularea educaţiei permanente; 

g. creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor europene; 

h. pregătirea elevilor pentru obţinerea unor rezultate academice performante 
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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. 

             Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze o învățare conștientă, 

activă, orientată spre cercetare ştiinţifică și spre valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea 

ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. Liceul Teoretic 

Brâncoveanu Vodă, Orașul Urlați își propune să ofere o educație de calitate, centrată pe fiecare elev, 

asigurând o pregătire generală și profesională într-un climat care să încurajeze elevii să parcurgă 

propriul traseu educațional în concordanță cu aptitudinile și interesul propriu. 

          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. 

Planul de Actiune al Scolii pentru perioada 2020-2024 s-a realizat plecând de la o 

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care va activa instituţia de învăţământ 

şi asupra mediului organizaţional intern. Tehnicile de analiză SWOT si PESTE au permis o 

evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-

economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.  
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Planul de Actiune al Scolii are în vedere eliminarea „punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea „punctelor tari" (care reprezintă 

capitalul de referinţă) şi a „oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.      

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul școlilor din 

municipiul Ploiești, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. Analiza 

condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza 

programelor existente la nivel european, național, regional și local, a evoluţiei previzibile a 

fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele 

elaborate de Consiliul Local Urlați, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova, Agenţia Judeţeană 

de Ocupare a Forţei de Muncă, Direcţia Judeţeană de Statistică, Camera de Comerţ şi Industrie a 

Judeţului Prahova. Programele Cosiliului European, Ministerului Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice şi ale Guvernului României privind reforma şi modernizarea învăţământului 

european, deci și cel românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în 

perioada 2020-2024. Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze o 

învățare conștientă, activă, orientată spre cercetare ştiinţifică și spre valorile şi practicile 

societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa 

privată şi publică. Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Orașul Urlați își propune să ofere o 

educație de calitate, centrată pe fiecare elev, asigurând o pregătire generală și profesională într-

un climat care să încurajeze elevii să parcurgă propriul traseu educațional în concordanță cu 

aptitudinile și interesul propriu. 

Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu politica 

educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma 

învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se succed la guvernare, ci 

serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se integreze într- 

o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional. 

 

 

1.2  Istoricul si profilul actual al liceului 

 
               Existenţa unei şcoli în Urlaţi este atestată şi de un document (NIAZAM) dat de către 

domnitorul Ion Gh. Caragea în decembrie 1817, din care rezultă că la acea dată funcţionau în Muntenia 

15 şcoli  cu “dascăli româneşti”, printre care şi una în Urlaţi, aparţinând Episcopiei Buzăului. Durata 

anului şcolar era de 6 luni, timp în care dascălul trebuia să consemneze prezenţa şi notarea elevilor 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „  Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

7 

 

într-un catalog, iar la sfârşitul anului şcolar, epitropii (care aveau şcoala în grija lor) judecau 

”procopseala la învăţătură” a şcolarilor şi stabileau care din ei îşi puteau continua învăţătura la şcoli 

mai înalte. 

 Cum era şi firesc, pe parcursul timpului, şcoala din Urlaţi a urmat traiectoria impusă de 

diversele politici şi strategii în domeniul învăţământului românesc. Lipsa unui local propriu a făcut ca 

vreme îndelungată spaţiul de şcolarizare să fie asigurat în case particulare. Abia în anul 1894 se dă  în 

folosinţă  un  local nou, destinat Şcolii Primare de Băieţi, pentru fete atribuindu-se altă clădire. În anii 

’40, în afară de şcoala primară, a funcţionat pentru scurtă vreme şi un gimnaziu unic. . În ianuarie 

1990, la reluarea cursurilor, liceul industrial îşi încetează scurta şi chinuita existenţă, predând ştafeta 

unui alt tip de liceu, circumscris tradiţiei învăţământului mediu românesc. „LICEUL TEORETIC 

URLAŢI” va fi noua titulatură a ceea ce, pe durata a mai puţin de patru decenii, a fost succesiv şcoală 

medie, liceu de cultură generală şi, în fine, liceu industrial. 

         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. 
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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 ; 

 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 ; 

 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 . 

 Existenta unui corp de cladire dotat cu aparatura necesara desfasurarii activitatii de 

laborator si de  pregatire practica a elevilor de scoala profesionala, specializarea Electronisti Aparate si 

Echipamente. Dotarile aferente laboratorului au fost asigurate de P&G – Detergenti SA Urlati. 

        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. Elevii de la scoala 

profesionala au fost antrenati in activitati practice de specialitate, specifice domeniului lor de 
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activitate.Criteriile de angajare ale absolventilor au fost rezultatele la invatatura si seriozitatea de care 

elevii au dat dovada de-a lungul celor 3 ani de studii. 

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

bazei materiale pentru informatică, electronică şi mecatronică. A fost infiintat clubul de robotica al 

liceului. In cadrul acestui club de robotica fac parte 20 de elevi din clasele IX – XII.  Dintre membrii 

participanti la acest cerc s-a evidentiat si elevul Tataru Razvan de la clasa a X a profesionala, 

specializarea electronisti aparate si echipamente. Materialele necesare participarii la concursuri au fost 

sponsorizate de Detergenti SA – Urlati. O parte din materialele necesare au fost realizate de elevii 

liceului cu ajutorul imprimantei 3D. 

De asemenea, au fost realizate 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) 

   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) 
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     1.3  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 si 

sprijin reciproc. 

           

 Ambianţa în şcoală este pozitivă, favorabilă desfăşurării  procesului instructiv –educativ. 

 Relaţiile: 

- 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. 
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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 km2, 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. 

38 

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) 
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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). 

 

 

 

                                                              



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „  Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

13 

 

 

                                                         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” 

Proiecţia evoluţiei elevilor clasei a IX-a, în perioada 2016 – 2025 
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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. 

 

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 

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 

 

Fig. 2.2.2 – Sursa ISJ Prahova 

Fig. 4.2.4.1 – Sursa ISJ Prahova 
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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. 

 

 

 
 

 

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 

Fig. 4.2.4.2 – Sursa ISJ Prahova 

Necesarul resurselor umane/ domenii de calificare 
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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. 

56 

 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: 
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 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 

57 

-  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 
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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  

- 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  



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „  Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

19 

 

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).  

 

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).  
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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).  

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 

 

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; 

 

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); 
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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 

VIII.  

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:  

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 
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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;  

 

 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. 
 

 

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 

- 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 
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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. 
 

 

 

 
 

 

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 

D
ir

ec
ţi

i 
st

ra
te

g
ic

e 
d
e 

ac
ţi

u
n
e:

 

- 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. 

 

  

 

II.2  DIAGNOZA  MEDIULUI  INTERN 

II.2.1 RESURSE UMANE 

PERSONALUL: 

a) de conducere: 
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Numele și 

prenumele 

 
 

Calificarea 

 

 

Gr. 

did 

 
Vechime 

la 

catedră 

 

Documentul 

de numire 

în funcţie 

Modalit 

a-tea 

numirii 

pe 

funcţie 

Unitatea de 

învăţământ 

la care are 

norma de 

bază 

Unitatea de 

învăţământ 

la care este 

titular 

Director 

 

Lefter 

Mădălina 

Universita

tea 

București; 

Fac. lb. 

Străine 

 
I 

 
19 

 
Dec.ISJ 

 
Concurs 

național 

L.T. 
”Brâncov

eanu  

Vodă” 

Urlați 

L.T. 
”Brâncov

eanu  

Vodă” 

Urlați 

Director adjunct 

 

Craciunescu 

Anisoara 

Universita

teA.I.Cuza

,Iasi; 

Facultatea 

de 

Matematică 

 
 

I 

 
 

26 ani 

 
 

Dec.ISJ 

 
 

Concurs 

național 

L.T. 
”Brâncov

eanu  

Vodă” 

Urlați 

L.T. 
”Brâncov

eanu  

Vodă” 

Urlați 

 
 

 

 

b) didactic 
Total cadre didactice - 63 

Numărul cadrelor didactice calificate – 59 

Numărul cadrelor didactice titulare - 52 

Cadre didactice care domiciliază în altă localitate (navetiști)28 

Numărul cadrelor didactice cu doctorat – 1 

Numărul cadrelor didactice cu gradul I - 45 

Numărul cadrelor didactice cu gradul II – 7 

Numărul cadrelor didactice cu definitivat - 3 

Numărul cadrelor didactice fără definitivat - 0 

 

c) didactic auxiliar - număr pe categorii: 
 

 

 

 
Categorie de 

personal 

 

 

Număr de 

persoane 

încadrate 

 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 
personal 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 
personal 

peste 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 
personal 

Administrator 
financiar 

1 1 
 

x 
 

Administrator 
patrimoniu 

1 1 
 

x 
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Secretar 2 2 x   

Analist 
programator 

1 1 
 

x 
 

Laborant 1 1  x  

Bibliotecar 1 1  x  

II. d) nedidactic (număr pe categorii): 
 

 

 

 
Categorie de 

personal 

 

 

Număr de 

persoane 

încadrate 

 
Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

peste 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 
   personal personal personal 

Ingrijitor 4 4 x   

Paznic 1 1  x  

muncitor 1 1  x  

fochist 1 1  x  

Sofer 1 1  x  

magaziner 1 1  x  

 

 

II.2.2OFERTA EDUCAȚIONALĂ ACTUALĂ 

 

Structura formelor de învăţământ în ANUL SCOLAR 2022 – 2023: 

Învăţământ primar 

Clasa Nr.clase 

P 3 

I 3 

II 3 

III 3 
IV 3 
TOTAL 12 

 

                             Învăţământ gimnazial 

Clasa Filiera/Profil/Specializare Nr.clase 

V Intensiv engleza 1 

V Normală 3 

VI Intensiv engleza 1 

VI Normală 3 

VII Intensiv engleza 1 

VII Normală 3 

VIII Normală 3 
 T O T A L 19 
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                               Învăţământ liceal - curs de zi 

Clasa Filiera/Profil/Specializare Nr.clase 

IX Teoretică/Real/Mate-info  1 

IX Teoretică/Real/ Științele Naturii-Chimie-biologie 2 

IX Teoretică/Umanist/Filologie  2 

IX P Tehnic/ Electronist Aparate si Echipamente 1 

X Teoretică/Real/Mate-info 1 

X Teoretică/Real/ Științele Naturii-Chimie-biologie 1 

X Teoretică/Umanist/Filologie 2 

XI Teoretică/Real/Mate-info 1 

XI Teoretică/Real/ Științele Naturii-Chimie-biologie 2 

XI Teoretică/Umanist/Filologie 1 

XII Teoretică/Real/Mate-info 1 

XII Teoretică/Real/ Științele Naturii-Chimie-biologie 1 

XII Teoretică/Umanist/Filologie 2 

 T O T A L 17 

 

CDȘ 

Curriculum la decizia școlii se prezintă ca un dispozitiv reglementat şi ca un proces 

etapizat. Pentru proiectarea acesuia s-au parcurs următorii paşi: 

1. Analiza de nevoi prezente şi viitoare 

2. Identificarea aşteptărilor comunităţii locale faţă de unitatea şcolară 

3. Informarea şi implicarea elevilor 

4. Consultarea cu părinţii 

5. Realizarea proiectului de CDȘ 

6. Discutarea şi avizarea lui în comisiile metodice / catedre 

7. Supunerea aprobării Consiliului profesoral şi avizarea de către acesta a pachetelor CDȘ 

din oferta educaţională a şcolii 

8. Aprobarea ofertei educaționale în  Consiliul de administraţie 

9. Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii interesaţi 

10. Centralizarea opţiunilor elevilor şi le depunerea la responsabilul comisiei de 

curriculum 

11. Aprobarea pachetului de CDȘ în Consiliul de administraţie, concomitent cu 

programele disciplinelor opţionale (programa însoţită obligatoriu de fişa de avizare din anexa 1) 

12. Înaintarea spre aprobare a documentaţiei complete a CDȘ-ului inspectorului şcolar de 

specialitate. 
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13. CDL 

 ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA ÎN DOMENIU 

            Rolul CDL-ului « Organizarea locului de munca in domeniu» este: Dobandirea de catre absolventi, a 

competentelor profesionale necesare pentru adaptarea in prezent si mai ales in viitor la cerintele unei piete a muncii 

aflate intr-o continua si rapida schimbare; 
Dobandirea de catre absolventi, a acelor competente cheie transferabile necesare pentru integrarea sociala, ca si 

pentru integrarea rapida si cu succes pe piata muncii. 

              In cadrul Curriculum-ului de Dezvoltare Locala a fost elaborata programa pentru Modulul III Stagii de 
pregatire practica la clasa a IX-a, profesionala, nivelul 3 de calificare, pe unitati de rezultate ale învățării «Organizarea 

locului de munca în domeniu»  

Modulul are alocat un număr de 150 ore conform planului de învățământ si urmeaza a fi parcurs in clasa a IX-a, 
timp de trei saptamani a cate 30 ore/saptamana.  

Modulul : « Organizarea locului de munca în domeniu» este centrat pe rezultate ale învățării și vizează 

dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în 

SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 3, din domeniul de pregătire profesională Electronică-
Automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel superior. 

Continuturile tematice au o structura axata pe caracterul practic aplicativ si experimental, permitand elevilor 

sa-si poata dezvolta, cat mai mult cu putinta, viziunea asupra complexitatii problemelor din domeniul tehnic in general. 
Prin parcurgerea programei acestui modul se urmareste dobandirea competentelor generale descrise in Standardele de 

Pregatire Profesionala, documente ce stau la baza Sistemului National de Calificari Profesionale. 

Unitatile de rezultate ale învățării, competențele si continuturile tematice a acestei programe sunt capitole, 

respectiv teme independente care nu sunt studiate in cadrul celorlalte module de trunchi comun, fiind elaborate numai 
dupa modelul acestora.  

Parcurgerea modulului ofera elevilor posibilitatea sa-si insuseasca mai bine conditiile si caracteristicile ce 

trebuie respectate in organizarea locului de munca si necesitatea identificarii problemelor simple, alcatuirea si aplicarea 
unui plan de rezolvare a problemelor simple, verificarea rezultatelor obtinute in urma aplicarii planului de rezolvare, 

astfel incat, in final, toate acestea sa conduca spre rezolvarea anumitor situatii problema intalnite in practica, avand 

posibilitatea familiarizarii cu diverse rezolvari de probleme. 
Domenii de competențe cheie și rezultate ale învățării specifice acestora, integrate și dezvoltate în cadrul unității de 

rezultate ale învățării tehnice generale Organizarea locului de munca si rezolvare de probleme în domeniu. 

Competențe de comunicare în limba română 

- Utilizarea corectă a vocabularului de specialitate în procesul de comunicare la locul de muncă 
- Comunicarea rezultatelor activităților desfășurate 

Competențe de bază de matematică, științe și tehnologii 

- Asigurarea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă 

- Aplicarea principiilor ergonomice în organizarea locului de muncă 

- Folosirea instrucţiunilor de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor 

- Interpretarea cerințelor precizate in cazul unor probleme simple 

- Alcătuirea unui plan de rezolvare a unei probleme simple 

- Aplicarea planului de rezolvare a unei probleme simple  

- Verifiarea rezultatelor obţinute în urma aplicării planului de rezolvare a unei probleme simple 

Competențe sociale și civice 
- Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 

- Cooperarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

Competențe antreprenoriale 
- Asumarea inițiativei în rezolvarea unei probleme 

Competența de a învăța să înveți 

- Respectarea normelor de securitate la locul de muncă, precum și a normelor de prevenire și stingere a 

incendiilor 
- Purtarea permanentă și cu responsabilitate a echipamentului de protecție în scopul prevenirii accidentelor de 

muncă și a bolilor profesionale 

- Respectarea avertizărilor în caz de pericol la locul de muncă 

 



Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „  Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

28 

 

  

SITUATIA DISCIPLINELOR OPŢIONALE 

I 

 

Nr. 

crt 

Aria 

curriculară 

Disciplina/denumirea 

opţionalelor 

Clas 

a 

Cine 

răspunde 

  

 

 

 

 

 
 

LIMBA SI 

COMUNICARE 

 
LIMBA ROMANA/Lectura ca 
abilitate de viață 

 
VI A,B,C,I 
VII A,B,C,I 
VIII A,B,C 

Barbu Alexandra 

Dimulescu Natalia 

Ungurenașu 

Magdalena 

Stan Iuliana 

Tănase Rosalba 

Lefter Mădălina 

LIMBA ROMANA 
/Nuvelistica lui Slavici 

XI/filologi 
e 

Ungurenașu 

Magdalena 

 

LIMBA ENGLEZĂ/ 

1. Let’s start reading! 

X C 
XD 

Radu Gabriela 

LIMBA GERMANĂ XI C 
XI D 

Radu Gabriela 

  

 
MATEMATICA 

SI STIINTE 

BIOLOGIE/ 
Educație pentru sănătate 

XI/filologie Bălașa Georgeta 

  
OM SI 

SOCIETATE 

GEOGRAFIE/Hazarde 

naturale și antrogene 

IX/ 

filologie 

XI D 

Cruceru Constantin 

   

 

II.2.3 ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE/REZULTATE 

 

Întreaga activitate a Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare a urmărit în principal creşterea prestigiului şi a calității activităţii unităţii de 

învăţământ prin activităţile desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin formele de parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, cu agenţi 

economici. 
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Un element semnificativ demn de menţionat este acela că prin transpunerea în practică a 

proiectului managerial al şcolii pentru anul școlar 2018-2019 s-a reuşit realizarea unui echilibru 

între activităţile curriculare şi extracurriculare. Desfăşurarea activităţilor educative a implicat trei 

categorii de demersuri care s-au exploatat la maximum şi în liceul nostru. Prima categorie a 

constituit-o coordonarea şi sprijinirea activităţilor desfășurate în cadrul Consiliului Consultativ al 

Elevilor, a doua categorie este reprezentată prin demersurile special orientate: orele de consiliere şi 

orientare şcolară, activităţi extracurriculare etc, iar a treia categorie apelează practic la disciplinele 

școlare din trunchiul comun şi la disciplinele din zona celor la decizia şcolii. Toate au un potenţial 

ridicat în ceea ce priveşte educaţia pentru valori precum şi strategii adecvate acestui scop. 

 

 

 

Rezultate la olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2018-2019 

 

 
FAZE NAȚIONALE ALE 

OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR 

FAZE JUDEȚENE/ INTERJUDEȚENE 

ALE OLIMPIADELOR ȘI 

CONCURSURILOR 

27 PREMII ȘI MENȚIUNI 70 PREMII ȘI MENȚIUNI 

Rezultatele, măsurate în procente de promovabilitate la examenele naţionale de 

bacalaureat, teste naţionale şi admitere în învăţământul superior confirmă calitatea actului de 

învăţământ desfăşurat în liceu: 

Tipul de examen Procent de promovabilitate /Admişi 

2017 2018 2019 

Teste naţionale 92,60% 100% 100% 

Bacalaureat 95,83% 87,86 % 89,53 % 

Admitere în învăţământ 
superior 

90% 100% 100% 

Admitere în 
învăţământul liceal 

90% 90% 90% 

 

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 

 

Promovabilitatea la examenul național de bacalaureat este, în ultimii cinci ani, de 

91%. Promovabilitatea pe anii școlari studiați este structurată astfel: 
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PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
 

Cumulând rezultatele din cei cinci ani, promovabilitatea pe specializări este următoarea: 

 

 

Pe specializări, promovabilitatea are următoarea structură: 

a) specializarea matematică-informatică: 
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b) specializarea științe ale naturii 
 

 

c) specializarea filologie 
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Şcolarizarea, frecvenţa, disciplina, rezultatele la învăţătură, la concursurile şcolare, la 

examenele naţionale (teste naţionale, bacalaureat) şi de admitere în şcoală (testări pentru clasele 

intensive) sau în învăţământul superior au înregistrat creşteri evidente, elevii demonstrându-şi 

potenţialul şi calitatea. Abaterile de la disciplina şcolară au fost sancţionate prompt, urmărindu- 

se în special ameliorarea acestor comportamente, prin stabilirea unor măsuri de urmărire şi 

prevenire. De remarcat însă că există puține acte de indisciplină, ceea ce dovedește preocuparea 

pentru educarea corespunzătoare a tinerilor din școală și eficiența programelor de prevenire.  

Calitatea elevilor formaţi în şcoala noastră este asigurată de calitatea desfăşurării actului 

didactic de către corpul profesoral al liceului. 

 

II.2.4 RESURSE MATERIALE 

 

 Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă dispune de următoarea structură: 

 

-două corpuri de clădire; 

       -sală de sport acoperită, cu vestiare, dotată corespunzător pentru buna desfăşurare a orelor 

de educaţie fizică şi sport, dar şi aceasta necesită câteva reparaţii urgente; 

        -terenuri în aer liber amenajate; 
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        -26 săli de curs 

       -7 laboratoare si cabinete – 2 laboratoare de informatică, toate conectate la Internet, un 

laborator de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, un cabinet de istorie - 

geografie, un cabinet de limba română, un cabinet de consiliere psiho-pedagogică. 

       -bibliotecă;  

        -3 compartimente pentru serviciile secretariat, contabilitate, administraţie,     

     - cancelarie; 

     -cabinetul directorului; 

    -cabinet pentru directorul adjunct  

    -spaţiu special pentru arhiva contabilităţii/secretariatului 

    -spaţiu special pentru materialele consumabile şi de curățenie 

    -telefoane pentru director, director adjunct, secretariat, contabilitate. 

   - grupuri sanitare 

 

Utilităţi 

 

Unitatea de învăţământ beneficiază de sistem de încălzire, energie electrică, apă potabilă, 

instalaţie de gaze, canalizare, asigurându-se astfel un confort optim desfăşurării activităţilor de 

învăţământ în unitate. 

Instituţia de învăţământ are personalitate juridică şi funcţionează în subordinea 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării 

Științifice, conform reglementărilor în vigoare. Este un liceu teoretic, forma de învăţământ: zi. 

Este autorizat PSI şi PM. 

Baza materială este suficientă cantitativ şi calitativ învăţământului actual și se află în plin 

proces de modernizare şi adaptare la cerinţele politicii educaţionale cuprinse în programul de 

reformă din învăţământ. 

Este cuplată la INTERNET, care va dispune de cabinet medical de medicină şcolară la 

care  va activa medici şi asistenţi de specialitate. 

Instituţia şcolară funcţionează în conformitate cu Regulamentul Intern, care cuprinde 

norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice şi nedidactice. 
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II.2.5 RELAȚII COMUNITARE 

 

Nivelurile, durata şi efectele colaborării cu reprezentanţii comunităţii locale au fost în 

general rezultatul existenţei unor necesităţi localizate preponderent la nivelul unităţii de 

învăţământ Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Orașul Urlați. Categoriile cele mai importante în 

care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt: 

1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul 

membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează 

educarea non-formală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la 

muzee, excursii etc. 

2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general 

susţinută de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi 

către diverşi alţi parteneri. 

3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul școlii noastre, spiritului 

umanitar format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse la 

îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor. Elevii au întreprins multe campanii de strângere de 

fonduri și de obiecte cu care au venit în ajutor familiilor nevoiașe. 

4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi 

de evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse 

probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. 

Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte – iar 

parteneriatul în identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură transpunerea în practică 

a priorităţilor dezvoltării instituţiei. 

Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei 

relaţii optime cu comunitatea: administraţia publică locală (Primărie, Consiliul Local), agenţii 

economici, mediul de afaceri, mass-media, instituţii de cultură, organizaţii neguvernamentale, 

biserici, părinţi etc. 

Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor 

astfel încât să devină mai târziu obiectul unei integrări optime în societate. În acest sens, actorilor 

comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se asigure 

posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei. În esenţă, finalităţile educaţiei – idealuri, scopuri, obiective, ş.a. – nu privesc 

doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al construcţiei sociale. De aceea 
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comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în diverse activităţi  

extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi în descoperirea de 

noi resurse financiare şi materiale menite a dărui actului didactic un plus de calitate. Această din 

        urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări ale unor activităţi (conceperea de reviste şi/sau       

publicaţii şcolare, excursii tematice, vizite, vizionări de spectacole, dotarea cu echipament sau 

mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu probleme sociale deosebite sau a celor 

supradotaţi (prin acordarea de burse, stimulente financiare, premii etc.). 

Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu 

părinţii elevilor, element relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din această 

perspectivă, menţionăm eforturile întreprinse pentru înființarea Asociaţiei de Părinţi care va 

funcţiona în cadrul liceului. Ne dorim ca această organizaţie să-şi aducă un aport deosebit în 

susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare, să se implice în soluţionarea unor 

probleme sau situaţii specifice mediului şcolar, să sprijine colectivul profesoral în demersurile 

sale educaţionale. 

Un management eficient trebuie să anticipeze evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă la 

nivel local şi naţional pentru a răspunde în mod eficient prin politicile şcolii în domeniul 

curriculum-ului, dezvoltării personalului, finanţării, etc., provocărilor următorilor ani. Anticipând 

în mod corect aceste evoluţii, credem că se va putea acţiona astfel încât instituţia noastră să fie 

pregătită: 

să menţină un standard înalt de pregătire a actualilor elevi, oferindu-le acestora un set de 

competenţe, cunoştinţe şi abilităţi necesare în societatea actuală; 

să atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari ai unei educaţii şi instrucţii 

moderne şi eficiente; 

să îndeplinească, pe termen lung, cerinţele comunităţii pe care doreşte să o deservească, prin 

oferirea de absolvenţi valoroşi care ajung să profeseze cu succes în domenii importante. 

Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Orașul Urlați a desfăşurat numeroase activităţi în 

parteneriat, așa cum reiese din prezentarea de mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Partener Scop/ Obiective Observații 

1. Primăria Orașului Urlați Organizarea Zilelor Orașului 

- dezvoltarea competențelor de 
comunicare, lingvistice și  creativ-

educative ale 
tinerilor 

 

2. Casa de Cultură Urlați Activități cu caracter civic, educativ, 
social 
- implicarea elevilor în proiecte 
cultural-educative; stimularea creati- 
vității 
 
 
 
 
 

03.10.2018 

3. Muzeul Județean de Istorie 

și Arheologie Prahova 

Muzeul Conacul Bellu 

Desfașurarea unor activități ce 

constituie acțiuni educaționale din 

categoriile: creativitate și tradiții, 

știință, cultură, educație. 

03.10.2018 

4. Asociația MasterPeaceRo Dezvoltarea educației non-formale 15.01.2020 

  

Nr. 
crt. 

Partener Scop/ Obiective Observații 

  Deschiderea tinerilor către 

cooperarea transsectorială 

 

5. FUNDAȚIA BUCURIA 
AJUTORULUI 

CREȘTEREA INCLUZIUNII 
SOCIALE, A ADAPTĂRII 
ȘCOLARE ȘI A DEZVOLTĂRII 
PLURIDISCIPLINARE A 
ELEVILOR 

23.09.2019 

6. AMERICAN COUNCILS Derularea de viitoare activități pentru 

tineri 

Derularea de ateliere Trend, despre 

știrile false din online 

Colaborarea în vederea promovării 

atelierelor dedicate liceenilor 

01.10.2019 

7. Alianța Franceză Dezvoltăm competențe!Ne implicăm 

în comunitate!-proiect finanțat de 

Consiliul Judeșean Prahova 

25.09.2019 
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8. Facultatea de Ingineria și 

Gestiunea Producțiilor 

Animaliere, Universitatea de 

Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară 

Orientarea și consilierea elevilor de 

liceu în vederea alegerii traseului 

educațional universitar, prin metode 

specifice 

Organizarea unor concursuri/ 

olimpiade, manifestări științifice etc. 

Promovarea ofertei educaționale a 

Universității de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară 

Anul școlar 

2019-2020 

9. Centru Județean de Resurse și 
Asistență Educașională Prahova 

Desfașurarea unor lecții, tutorial, 

întâlniri pentru elevi și părinți 

Identificarea situațiilor de risc major 

la vârsta adolescenței 

Combaterea și prevenirea săvârșirii  

de infracțiuni 

Cunoașterea principalelor tipuri de 

agresiuni și abuzuri 

25.11.2019 

10. Inspectoratul Judetean de 

Poliție Prahova – Poliția 

Orașului Urlați;  

Colaborare „Poliția de Proximitate și 

Școală” 

- desfășurarea de activități comune 

pentru prevenirea victimizării elevilor 

și prevenirea săvârșirii de infracțiuni 

și contravenții 

- pregătirea antiinfracțională a 

elevilor 
- prevenirea faptelor antisociale 

Anul școlar 

2019-2020 

 

11. P&G Detergenti SA - - Asigura baza materiala a clasei de 

profesionala IX P: 

- - asigurarea materialelor necesare 

desfasurarii orelor de laborator si 

activitate practica 

- - asigurarea materialelor necesare 

participarii elevilor la concursurile de 

specialitate. 

- - aigurarea burselor profesionale si a 

celor de merit. 

 

2022 - 2023 
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3. ANALIZA S.W.O.T 

 
CURRICULUM 

 

Puncte tari 

☺  ofertă educaţională variată; 

☺ CDS oferit în funcție de necesitățile 

educabililor; 

☺ CDL oferit in functie de nevoile si 

specializarile elevilor de la clasa de invatamant 

profesional si tehnic 

☺ respectarea curbei de efort a elevilor în 

alcătuirea orarului școlii; 

☺ organizarea unor acțiuni educative 

extracurriculare, completând educația de tip 

informal cu cea de tip nonformal; 

☺ diversitatea metodelor de evaluare obiectivă 

a elevilor; 

☺ organizarea unor concursuri cu participare 

judeţeană şi naţională; 

☺ preocupare pentru pregătirea elevilor 

capabili de performanţă şi a celor cu probleme 

de învăţare; 

Puncte slabe 

☻ aplicarea sporadică de către cadrele 

didactice a metodelor de tip elearning care să 

stimuleze implicarea elevilor deja 

familiarizarizați cu noile tehnologii de 

comunicare; 

☻ promovabilitate mai mică de 100% 

☻ participarea scăzută a unor membri la 

cursuri de formare continuă; 

☻ lipsa unor parteneriate şcolare la nivelul 

tuturor disciplinelor 

☻ lipsa premiilor materiale pentru reuşitele 

obţinute la unele olimpiade şi concursuri 

☻ lipsa de interes a unor cadre didactice în 

pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

participarea la olimpiade și concursuri 

☻ opoziţia unor părinţi faţă de participarea la 

concursuri ce se desfăşoară la sfârşit de 

săptămână 

Oportunităţi 

☼ oferte de formare prin abilitare curriculară ; 
☼ grad ridicat de autonomie a şcolii pe 

probleme de CDS ; 

☼ 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. 

☼ posibilitatea elaborării de CDS ca produs al 

 proiectelor/programe lor cu finanţare 

 europeană 

☼ dotarea materială a școlii 

☼ dotatrea cu material didactic, piese, 

componente aparatura electronica necesara 

desfasurarii orelor de laborator si practica 

☼ existenţa unei oferte variate în ceea ce 

priveşte concursurile avizate de MEN 

Ameninţări 

‼ disfunctionalitati legislative 
‼ existenţa unui număr mare de elevi care sunt 

din afara oraşului şi nu se pot implica mai mult 

în obţinerea performanţei şcolare; 

‼ lipsa de preocupare pentru lectură şcolară a 

elevilor; 

‼ interesul scăzut al elevilor de liceu pentru 

obţinerea de performanţe la concursuri şcolare; 

‼ insuficienţa spaţiului pentru desfăşurarea 

pregatirilor suplimentare cu elevii; 

‼ lipsa motivaţiei financiare pentru profesori şi 

elevii participanţi la competiţii şcolare; 

‼ resurse materiale insuficiente pentru a 

asigura o formare profesională de înalt nivel 

prin participarea la conferinţe, cursuri, 

seminarii de specialitate; 

‼ resurse limitate de timp comparativ cu 

activitaţile solicitate de sistemul educaţional. 
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RESURSE UMANE 
 

Puncte tari 

☺ gradul de acoperire cu personal didactic 

calificat este de 100% 

☺ rezultatele cadrelor didactice în activitatea 

Puncte slabe 

☻ adaptarea mai lentă a unor cadre didactice la 

Proiectul de reformă a învăţământului 

preuniversitar; 
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de performanţă (școlară și extrașcolară) cu 

elevii sunt bune și foarte bune 

☺ interesul manifestat de majoritatea cadrelor 

didactice pentru autoperfecţionare (doctorat, 

grade didactice, activităţi metodice la nivel 

județean și zonal); 

☺ includerea cadrelor didactice în structuri de 

îndrumare și control de la nivel județean 

☺ cuprinderea în colectivul didactic a unui 

număr important de formatori/metodiști la nivel 

județean și național 

☺ capitalul de imagine oferit de experiența 

didactică și de nivelul de formare al 

profesorilor 

☺ implicarea elevilor în activităţi 

extracurriculare variate; 

☺ implicarea cadrelor didactice în rezolvarea 

problemelor elevilor/ părinţilor; 

☺ prezenţa abilitătilor transferabile pentru toţi 

membrii corpului profesoral (comunicare, 

 lucrul în echipă); 

☺ capacitatea de a organiza timpul cât mai 

eficient, capacităti de comunicare 

interpresonală si de socializare, pasiune pentru 

locul de muncă, creativitate, rapiditate în 

rezolvarea sarcinilor de lucru; 

☺ buna colaborare cu biblioteca colegiului; 

☺ buna colaborare dintre mebrii catedrelor din 

școală; 

☻ rezistența manifestată de cadrele didactice la 

schimbare 

☻ promovarea individualismului și competiției 

și ignorarea avantajelor cooperării în 

dezvoltarea culturii organizaționale a școlii 

☻ cantonarea procesului de predare-învățare în 

tradițional și insuficiente preocupări pentru 

modernizarea metodelor de predare; 

☻ relaţia profesor - elev deficitară: uneori prea 

rigidă, distantă, iar în alte cazuri nepermis de 

tolerantă; 

☻ existența unor contraste mari între profesori 

în ceea ce privește dorința de implicare în viața 

școlii 

☻ interes dictat de obținerea unor distincții și 

recompense materiale 

☻ cadrele didactice nu cunosc metode 

specifice de lucru cu adulții 

☻ interesul elevilor dictat de notă 

☻ anturajele și activitățile inadecvate vârstei 

☻ numărul mare de absențe nemotivate în 

cadrul unor colective de elevi 

☻ existența unui comportament dual și 

contrastant scoală/societate în ceea ce privește 

respectarea normelor și convențiilor 

☻ dezinteres pentru învățarea continuă și 

performantă 

☻ scăderea nivelului de performare la 

disciplinele care nu sunt de profil și nici ținte în 

pregătirea ulterioară 

☻ întâlnirile părinți – profesori au caracter 

formal, nu sunt constructive 

☻ nu există proiecte de formare și consolidare 

a relației școlii cu familia 

☻ comunicarea cu familiile elevilor se 

realizează formal și de cele mai multe ori doar 

în cadrul ședințelor cu părinții 

☻ lipsa interesului pentru valorificarea 

experienței profesionale a părinților ca resursă 

în procesul de orientare școlară și profesională 

a elevilor 
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Oportunităţi 

☼ dezvoltarea resurselor informaţionale şi 

optimizarea utilizării acestora; 

☼ existența unei oferte consistente de formare 

continuă la nivelul CCD Prahova 

☼ existenţa unei unități de învățământ superior 

în județ care poate gestiona perfecționarea prin 

grade didactice 

☼ bunul renume al liceului în cadrul 

comunității 

☼ existenţa legăturilor cu alte instituţii de 

învăţământ din Comunitatea Europeană care 

Ameninţări 

‼ salarizare neatractivă – tot mai puțini 

absolvenți valoroși vor opta pentru meseria de 

dascăl 

‼ lipsa mijloacelor relevante de motivare a 

cadrelor didactice tinere, debutante în formarea 

profesională 

‼ nu există strategii si politici coerente de 

remediere a rămânerilor în urmă 

‼ volumul mare de sarcini ce revin cadrului 

didactic din domenii de competență care nu 

sunt acoperite în formarea inițială (lucru cu 

permit efectuarea de practică la standardele 
europene 
☼ diversitatea de surse de informare pe care 
societatea le pune la dispoziția tinerilor 

☼ nivelul material ridicat al multor familii 
☼ posibilitatea înscrierii în programe educative 
europene 
☼ numărul mare de activități extrașcolare 

desfășurat la nivelul școlii 
☼ oferta diversificată de concursuri școlare 
☼ implicarea profesorilor în organizarea unor 
activități care valorifică o plajă largă de interese 

ale elevilor și familiilor 

adulții, secretariat, contabilitate, etc.) care 
îngreunează raportarea și evaluarea de către 
conducerea școlii a tuturor segmentelor 
‼ multiplicarea comportamentelor nesănătoase 

ale tinerilor (fumat, consum de alcool și droguri) 
‼ dezinteres pentru studiu în general și creșterea 
apetenței societății pentru câștiguri materiale 
imediate 

‼ scăderea influenței familiei în educarea 
elevilor și numărul mare de elevi care au părinții 
plecați în străinătate 
‼ scăderea capacității familiei de a interveni în 

situații de criză 
‼ formalizarea relațiilor profesor – elev 
‼ există un număr mare de părinţi care din 
raţiuni economice au părăsit ţara, lăsând copii în 

grija rudelor 
‼ prezenţa la şcoală a părinților este de cele mai 
multe ori legată de aspect negative din 
activitatea copilului 
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RESURSE MATERIALE 

 

Puncte tari 

☺ săli de clasă luminoase, bine încălzite pe 

timp de iarnă şi dotate corespunzător; 

☺ starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea 

în normele de igienă corespunzătoare; 

☺ existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

funcţionale pentru anumite discipline: 

informatică, fizică şi chimie, biologie, limba 
română și limbi moderne 

☺ existenţa unui fond de carte actualizat şi a 

unui fond de carte veche 

☺ existenta unei biblioteci care dispune şi de o 

sală de lectură; 

☺ cadru ambiental plăcut în care se desfăşoară 

întreaga activitate; 

☺ cabinet medical propriu, cabinet 

stomatologic 

☺ existenţa unei săli de sport şi a unui teren de 

sport în aer liber, ceea ce permite desfăşurarea 

a numeroase activităţi sportive; 

☺ existenţa unui cabinet de psihologie şi de 

consiliere; 

☺ venituri extrabugetare din proiecte 

extrașcolare (ECDL, CISCO), chirii, 

sponsorizări 

☺ dotarea la standarde europene cu 

echipamente audio-video şi PC-uri (fiecare sală 

de clasă şi laborator dotate cu table interactive 

SMART) 

☺ upgradarea echipamentelor informatice și a 

mijloacelor de învățământ. 

Puncte slabe 

☻ lipsa fondurilor necesare extinderii clădirii 

școlii 

☻ materialul didactic este insuficient şi 

depăşit; 

☻ spaţiul destinat sălii de lectură este 

insuficient pentru grupe mai mari de elevi; 

☻ lipsa unor cabinete pentru pregătire 

suplimentară; 

☻ lipsa medicamentelor necesare cabinetului 

medical pentru cazuri de urgenţă; 

☻ utilizarea uneori a laboratoarelor drept săli 

de clasă; 

☻ fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru 

stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru 

achiziţionarea unor echipamente şi materiale 

didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare, 

pentru asigurarea deplasărilor la concursurile 

școlare 
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PARTENERIATE ȘI RELAȚII COMUNITARE 
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Puncte tari 

☺ interesul multor părinţi pentru calitatea 

educaţiei oferita în şcoală – manifestat inclusiv 
prin rata ridicată de participare la şedinţele cu 

părinţii 

☺ implicarea elevilor în diferite tipuri de 

activități de voluntariat 

☺ interes din partea elevilor şi cadrelor 

didactice pentru o relaţie activă şi profitabilă cu 

reprezentanţii comunităţii locale 

☺ existenţa unui număr de activităţi consacrate 

si implicând parteneriat instituţional 

☺ considerarea colaborării cu comunitatea sub 

toate valenţele acesteia 

☺ stabilirea unor parteneriate cu instituțiile 

locale de cultură 

☺ stabilirea unor parteneriate cu ONGuri 

☺ stabilirea unor parteneriate cu școli din țară 

în cadrul unor proiecte educative 

☺ stabilirea unor parteneriate cu instituții 

reprezentative din Europa 

☺ existența și funcționarea Asociației elevilor 

„ATEENS” 

☼ derularea a două proiecte europene 

multilaterale Erasmus + în școală 

☺ colaborarea eficienta cu ISJ, cu autoritatile 

locale si cu familiile elevilor; 

Puncte slabe 

☻ gradul ridicat de încărcare a programului 

elevilor (număr mare de ore pe săptămână) 

☻ implicarea redusă a cadrelor didactice în 

dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea locală 

☻ numărul mic de parteneriate cu agenții 

economici 

☻ numărul mic de proiecte derulate în cadrul 

comunității locale 

☻ valorificarea redusă a comunității locale ca 

resursă pentru orientarea școlară și profesională 

a elevilor 

☻ lipsa de implicare în organizarea unor 

schimburi de experiență cu unități școlare 

similare din oraș 

☻ insuficienta valorificare a parteneriatului cu 

părinții 

☻ disfuncţionalităţi în sistemul de comunicare 

internă şi externă 

☻ slaba implicare a unor cadre didactice în 

elaborarea proiectelor europene, din cauza 

neinițierii acestora în domeniu 

☻ absenţa unor preocupări sistematice privind 

implicarea părintilor în stabilirea obiectivelor 

generale şi a ofertei educaţionale 

☻ slaba implicare în realizarea unor proiecte 

de finanţare la nivel instituţional 
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ANALIZA MANAGEMENTULUI 

 

1. Managerii unității noastre de învaățământ au dobândit experiența de formare, 

concretizată în competențe, în formarea echipelor, în negocierea și rezolvarea conflictelor, în 

rezolvarea problemelor curente – luarea deciziilor. 

2. Documentele strategice și de planificare, de monitorizare /control și evaluare au 

fost elaborate în acord cu standardele de acreditare/ evaluarea externă, cu standardele de 

referință (de calitate). 

3. Structurile de comunicare intra- și inter- instituțională își dovedesc eficiența în 

toate compartimentele. 

4. Comisia CEAC a elaborat un set de proceduri de evaluare a rezultatelor învățării/ a 

calității corpului profesoral. 

5. Se asigură permanent accesul la decizie – consultare, participare (management 

participativ). 

6. La nivelul unităţii de învăţământ structurile instituţionale de asigurarea calității își 

desfășoara activitatea în relație cu toate compartimentele din școală - elementele strategice ce 

privesc asigurarea internă a calității sunt incluse în PAS etc. 

 

Puncte tari 

☺ constituirea de echipe de lucru care să 

permită o eficientizare a activităţii manageriale 
şi a actului decizional prin delegare de sarcini, 

pe criteriul competenţei 

☺ proiectarea activităţii manageriale pe baza 

unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu 

Puncte slabe 

☻ insuficienta implicare a cadrelor didactice 

membre în comisiile de lucru; 

☻ numărul insuficient de asistenţe şi 

interasistenţe 

ţinte strategice care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie; 
☺ constituirea unei echipe manageriale care 

eficientizează comunicarea la nivelul 

organizaţiei, astfel încât rezultatele în urma 

aplicării strategice de dezvoltare instituţională 

sunt fie cele aşteptate. 

 

Oportunități 

☼ interesul părinţilor și a comunității pentru 

sprijinirea echipei manageriale 

☼ existenţa legii calităţii în educaţie 

Amenințări 
!! capacitatea de adaptare la dinamica accelerată 

a sistemului educational şi legislativ, impuse de 
reforma învăţământului, în vederea aderării la 
structurile europene; 
!! autonomia parțială a şcolii datorată 

necorelărilor legislative 
!! lipsa unei descentralizări reale 
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Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: democraţia, egalitatea de şanse, toleranţa, diversitatea, educație 

interculturală, egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de 

copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, 

entuziasm, dorinţă de afirmare. Nu lipsesc nici cazurile de elitism profesional, individualism, 

competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar excepţii de la regulă. 

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 

angajare a membrilor instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de 

stabilirea unor relaţii deschise, colegiale între cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc. 

Şi activitatea colectivelor auxiliare poate fi caracterizată prin calitate şi interes faţă de 

lucrul bine făcut. 
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PARTEA a III – a 

 

 

 

 

PLANUL OPERAŢIONAL AL ŞCOLII 

2022-2023 
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PLAN OPERAȚIONAL 2022-2023 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen  Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1.1 Perfecționarea 

cadrelor 

didactice prin 

examenele de 

grad didactic, 

doctorat sau 

cursuri de 

perfecționare 

metodică şi în 

specialitate 

- prezentarea în 

Consiliul profesoral a 

condițiilor de înscriere la 

gradele didactice 

- emiterea unor 

recomandări 

personalizate pentru 

înscrierea la gradele 

didactice, cursuri de 

perfecționare 

septembrie 

2022 

/LTBV 

 
- 1 octombrie 

2022/ LTBV 

 Cadre didactice 

Metodologii de 

înscriere la 

gradele 

didactice 

Resurse 

materiale 

Director 

adjunct 

Responsabil 

comisie 

perfecționare 

ISJ PH 

CCD 

Prahova 

Peste 50% din 

personalul 

didactic, didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

participă la 

cursuri de 

perfecționare 

indiferent de 

formă 

T.1. Stimularea formării continue a personalului didactic şi implicarea permanentă în activităţi de perfecţionare la nivel 

național și internațional în vederea obținerii performanței și adaptarea la standardele naționale de calitate 
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1.2 Dezvoltarea 

profesională 

prin studiu 

individual, 

documentare 

ştiinţifică, 

participare la 

cercuri 

metodice, 

sesiuni de 

comunicare 

metodico- 

ştiinţifică, 

- stabilirea la nivelul 

catedrei/comisiei 

metodice/comisiei pe 

probleme/compartimentului 

a modalității de dezvoltare 

profesională pentru anul 

școlar curent 

- identificarea la nivelul 

catedrei/compartimentului 

a locațiilor și a 

perioadelor de 

desfășurare a cercurilor 

Octombrie 

2022/ 

LTBV 

 

 

 
La începutul 

fiecărei luni 

LTBV 

 - personalul 

școlii 

- calendare de 

desfășurare a 

activităților de 

perfecționare 

- registre de 

procese verbal 

-programe 

- proiecte 

Responsabili 

comisii 

metodice/comi 

sii pe 

probleme/șefi 

de       

compartimente 

Alte 

instituţii 

şcolare 

din din 

ţară şi 

din lume 

Planurile 

manageriale ale 

tuturor 

catedrelor/ 

comisiilor 

metodice/compa

rti mentelor 

conțin cel puțin 

3 modalități de 

dezvoltare 

profesională 

pentru fiecare 

semestru 

- cadrele 

didactice 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 simpozioane, 

schimburi de 

experienţă, 

seminarii de 

formar 

metodice, sesiunilor de 

comunicare metodico- 

ştiinţifică, simpozioanelor, 

schimburilor de experienţă, 

seminariilor de formare. 

    participă în procent 

de peste 90% la 

cercuri metodice 

1.3 Prezentarea 

ofertelor de 

formare continuă 

din partea CCD şi 

altor instituţii 

abilitate 

Cadrele didactice cunosc 

oferta în domeniul formării 

profesionale 

lunar 

LTBV 

– Instituţia 

parteneră 

Documente 

specifice 

Persoane resursă 

Responsabilul 

comisiei 

perfecționare 

Alte 

instituţii, 

şcoli din din 

ţară şi din 

lume 

Personalul didactic, 

didactic auxiliar și 

nedidactic au 

cunoștință în 

procent de peste 

95% de oferta de 

programe de 

perfecționare 

1.4 Reactualizarea 

bazei de date cu 

participarea la 

cursuri de 

perfecționare a 

personalului 

didactic, didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

- întocmirea unei situații la zi 

a situației perfecționării 

cadrelor didactice/didactice 

auxiliare 

Octombrie 2022 

LTBV 

– Instituţia 

parteneră Instituţii 

locale, naţionale, 

europene. 

Baza materială a 

școlii 

Persoane resursă 

Director 

adjunct 

Responsabilul 

comisiei de 

perfecționare 

CCD PH Peste 90% din 

cadrele didactice au 

completat macheta 

și au depus 

documentele 

solicitate 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1.5 Cresterea 

flexibilitatii 

sistemului de 

formare 

profesionala prin 

extinderea ariei 

de formare la 

nivel european 

Iniţierea de activităţi de 

consiliere şi de orientare a 

cadrelor didactice 

Stimularea (auto) formării şi 

dezvoltării profesionale prin 

participarea la cursuri de 

formare la nivel 

 naţional/european 

semestrial Legislaţia în 

vigoare 

Planul 

managerial al 

Comisiei de 

formare 

continua 

Ofertele de 

perfecționare 

Director 

Responsabilul 

comisiei de 

proiecte 

externe 

ISJ PH 

CCD PH 

Cel puțin două 

activități pe 

semestru 

Peste 50% din 

cadrele didactice 

implicate în 

programe/proiecte/ 

cursuri de formare 

la nivel 

internațional 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

T2 Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează creativitatea, dezvoltă competenţele, folosind la 

maxim potenţialul elevilor. Stimularea performanţei, excelenţei şi a spiritului competitiv 
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2.1 Desfășurarea 

unor activităţi 

didactice activ- 

participative, 

centrate pe elev 

Organizarea unor dezbateri, 

studii de caz, analize şi 

interpretări de texte literare, 

istorice, filosofice etc. 

Realizarea unor proiecte 

civice, forumuri online de 

dezbateri, activităţi de 

documentare şi investigaţii de 

laborator etc. 

Semestrial Persoane resursă 

Baza materială a 

școlii 

șefii de 

catedră/comisii 

metodice/comi 

sii pe probleme 

CCD PH 

ISJ PH 

alte 

instituții 

Cel puțin o 

activitate pe 

semestru la fiecare 

clasă din liceu 

2.2 Formarea 

competenţelor de 

Realizarea unor 

investigaţii,teme de creaţie, 

Semestrial Baza materială a 

școlii 

Profesori CCD PH 

Alte 

Realizarea unei 

teme de creaţie, 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 investigare, de 

cercetare, 

dezvoltare, 

iniţiativa şi 

creativitate a 

elevilor. 

portofolii. 

Organizarea unor concursuri 

de creaţie, de proiecte, de 

portofolii. 

 Persoane resursă  instituții 

abilitate 

cercetare, 

investigare pe 

semestru pentru 

fiecare clasă din 

liceu 

2.3 Diseminarea în 

cadrul catedrelor 

a informaţiilor 

specifice 

acumulate la 

cursurile de 

perfecţionare şi a 

produselor 

rezultate din 

activitaţile 

proiectele/progra 

melor comunitare 

naționale și 

internaționale 

Proiectarea unor activități de 

diseminare la nivelul 

catedrei/comisiei metodice a 

informațiilor valoroase 

achiziționate prin participarea 

la cursuri de formare 

 

 
Diseminarea rezultatelor în 

comunitatea școlară, 

prezentarea în presa scrisă, 

audio-video locală, bloguri. 

Semestrial Programe de 

pregătire 

Cadre didactice 

Produse ale 

proiectelor/progr 

amelor 

comunitare 

Șefii de 

catedră 

Consilierul 

educativ 

Instituţii din 

comunitate 

Instituţii din 

ţară, din 

Europa. 

Presa scrisă 

TV locală 

Cel puțin o 

activitate pentru 

fiecare 

catedră/comisie 

metodică 

Cel puțin un articol 

în presa locală 

2.4 Formarea 

echipelor 

reprezentative 

competitive la 

nivel judeţean şi 

naţional 

Realizarea unei selecții a 

celor mai performanți elevi 

pentru reprezentarea 

colegiului la diferite 

concursuri școlare, în funcție 

de aptitudini 

Octombrie 2022 Baze de date 

elevi olimpici 

Teste de selecție 

șefii de 

catedră/ 

comisie 

ISJ PH Existența 

echipelor/rezultate 

obținute 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

2.5 Pregătirea 

specială a elevilor 

pentru obţinerea 

performanţei 

academice şi 

sportive prin 

valorizarea 

produselor 

rezultate din 

activitățile/proiect 

ele/programele 

comunitare 

naționale și 

internaționale 

Realizarea unor programe 

personalizate de pregătire 

pentru elevii capabili de 

performanțe înalte la fiecare 

disciplină de studiu 

Organizarea unor activităţi de 

pregătire a elevilor 

performanţi 

Coordonarea lucrărilor, 

referatelor, comunicărilor 

Organizarea competiţiilor 

sportive, pregătirea 

suplimentară pentru 

performanţă sportivă 

Crearea unui sistem propriu 

de recompense (scrisori de 

mulțumire, diplome, 

sprijin acordat pentru 

activitatea științifică și de 

dezvoltare profesională, 

acordarea de titluri onorifice 

de cadru didactic al 

semestrului / anului etc.) 

pentru personalul didactic ce 

participă la obținerea 

performanțelor înalte 

saptămânal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
semestrial 

Baza materială a 

școlii 

Persoane resursă 

Internet 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Comitetul 

de părinți 

Primăria 

Municipiu- 

lui Ploiești 

Existența 

programelor la 

fiecare disciplină 

Programme de 

pregătire, 

coordonare 

Numărul de premii 

și mențiuni 

obținute la 

concursurile 

școlare. 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

2.6 Monitorizarea 

calităţii activităţii 

didactice 

desfăşurate de 

profesorii nou 

veniţi în colegiu 

Efectuarea unei asistenţe la 

oră/semestru de către 

responsabilul comisiei 

metodice sau a altui cadru 

didactic desemnat de acesta 

 
Verificarea de două ori pe 

semestru a portofoliilor 

personale ale cadrelor 

didactice nou venite, de către 

responsabilul comisiei 

metodice 

Semestrial 

 

 

 

 

 
O dată la două 

luni 

Persoane resursă 

Fișe de asistență 

Baza materială a 

școlii 

Portofolii cadre 

didactice 

directori 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- alte cadre 

didactice 

desemnate 

ISJ PH 100% cadre 

didactice nou 

venite asistate la 

oră 

Existenţa 

portofoliilor 

cadrelor didactice 

nou venite 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

3.1 Stimularea și 

participarea a cât 

mai multor elevi 

în proiecte 

naționale și 

internaționale 

Implicarea elevilor în toate 

etapele proiectului: 

proiectare, derulare, evaluare, 

diseminare 

toată perioada de 

viață a proiectului 

Persoane resursă 

Resurse 

materiale 

finanțate prin 

proiect 

Coordonatorul 

de proiect 

Partenerii 

din proiect 

Numărul de elevi 

implicați în proiect 

T3 Dezvoltarea de parteneriate interinstituţionale, naţionale și europene pentru creșterea calității educației 
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3.2 Diseminarea 

ideilor şi a 

exempelor de 

Întâlnirea cu partenerii din 

proiect, discuţii, planificarea, 

organizarea, monitorizarea, 

La încheierea 

activităților de 

proiect 

Persoane resursă 

Baza materială a 

școlii 

Echipa de 

proiect 

Alte 

instituţii 

şcolare din 

Numărul 

activităților de 

diseminare 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 bună practică în 

domeniul 

educaţional şi 

comunitar 

evaluarea. 

Vizite ale echipei de proiect. 

   comunitate, 

din ţară şi 

din Europa 

 

3.3 Colaborarea 

eficientă cu 

partenerii 

implicaţi în 

proiecte 

Comunicarea în limbile 

străine cerute de parteneri. 

Stabilirea activităţilor de 

comun acord. 

Implicarea egală a 

partenerilor în proiect. 

Pe toată durata de 

viață a proiectului 

Resurse 

materiale 

Alte resurse 

prevăzute în 

proiect 

Internet 

Echipa de 

proiect 

Alte 

instituţii 

şcolare din 

comunitate, 

din ţară şi 

din Europa 

Numărul cât mai 

mare de contacte 

cu pertenerii din 

proiecte 

3.4 Coordonarea 

elevilor pentru 

realizarea 

produselor finale, 

palpabile, utile, 

transferabile în 

alte contexte 

educaţionale 

Realizarea produselor (pagini 

web, filme,DVD-romuri şi 

CD-romuri, broşuri,reviste, 

albume etc.). 

Realizarea schimbului de 

produse 

Pe toată durata de 

viață a proiectului 

Resurse 

materiale 

Alte resurse 

prevăzute în 

proiect 

Echipa de 

proiect 

Alte 

instituţii 

şcolare din 

comunitate, 

din ţară şi 

din Europa 

Existența 

produselor/rezultat 

e obținute 
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3.5 Diseminarea 

rezultatelor 

proiectului / 

proiectelor în 

comunitatea 

şcolară, locală, 

naţională 

Informarea comunităţii 

şcolare despre acţiunile din 

proiect. 

Realizarea unor pliante 

Redactarea unor articole 

Administrare forumuri de 

discuţii on-line. 

Realizare site-uri,emisiuni 

radio-TV locale. 

După fiecare 

întâlnire de 

proiect 

Baza materială a 

școlii 

Persoane resursă 

Internet 

Coordonatorul 

proiectului 

Alte 

instituţii 

şcolare din 

comunitate, 

din ţară şi 

din Europa 

Comitetul 

de părinți 

Existența 

activităților de 

diseminare 

Cel puțin 2 articole 

în presă 

Existența site-ului 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

3.6 Realizarea 

tematicii 

proiectului / 

proiectelor în 

timpul 

activităţilor 

curriculare şi 

extracurriculare 

Realizarea unor cercetări în 

bibliotecă, arhivă, muzeu, a 

unor interviuri, a unor 

scenarii de piese de teatru, 

realizarea unor filme, a unor 

site-uri etc. 

Pe toată durata de 

viață a proiectului 

Biblioteca școlii 

Cenrul de 

excelentă pentru 

proiecte 

naționale și 

internaționale 

Coordonatorul 

proiectului 

Biblioteca 

județeană 

Muzeele di 

localitate 

Numărul de cărți, 

materiale solicitate 

Numărul de 

activități realizate 

 

 

 

 

Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

T4 Dezvoltarea relaţiilor comunitare: implicarea unui număr mai mare de părinţi în viața şcolii şi mai buna deschidere a 

şcolii spre nevoile comunităţii 
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4.1 Cunoaşterea 

aşteptărilor 

părinţilor în ceea 

ce priveşte rolul 

şcolii în viaţa 

elevilor 

Organizarea unei şedinţe cu 

părinții preşedinţi ai 

comitetului claselor pentru a 

identifica nevoile de 

informare ale părinţilor în 

legatură cu activitatea şcolară 

Informarea 

diriginţilor/codiriginților în 

legatură cu necesitatea 

facilitării colaborării 

părinţilor cu cadrele didactice 

prin invitarea acestora la 

şedinţele cu părinţii 

La începutul 

fiecărui semestru 

 

 

 

 
Septembrie 2022 

 

 

 
Octombrie 2022 

Persoane resursă 

Amfiteatrul 

colegiului 

 

 

 
Site colegiu 

 

 

 
Baza materială a 

școlii 

preşedintele şi 

vicepreşedintel 

e Asociaţiei 

Părinţilor din 

CNNS,director 

responsabilul 

comisiei 

diriginților 

șefii de catedră 

Asociația 

părinților 

din CNNS 

100% cadre 

didactice 

desfăşoară în 

fiecare saptămână 

câte o oră de 

consultaţii cu 

părinţii 

- desfăşurarea a 

două şedinţe cu 

preşedinţii claselor 

de elevi de către 

asociaţia de părinţi 

şi director 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

  Realizarea graficului cu orele 

de consultaţii cu părinţii 

pentru toate cadrele didactice 

şi afişarea pe site-ul 

colegiului 

    Procesul verbal al 

ședinței de 

informare 

Existența graficului 

postat pe site-ul 

școlii 

4.2 Adaptarea 

conduitei 

didactice la 

aşteptările 

beneficiarilor 

secundari ai 

educației prin 

considerarea 

şcolii drept centru 

coordonator al 

furnizorilor de 

servicii 

Actualizarea site-ului şcolii 

cu componenţa catedrelor 

 
Participarea cadrelor 

didactice la sedinţele cu 

părinţii, la invitaţia 

profesorului diriginte şi 

consemnarea prezenţei 

acestora în procesele-verbale 

ale sedinţelor cu părinţii 

 
Evaluarea gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor 

educaţiei în raport cu 

activitatea cadrelor didactice 

din colegiu 

Octombrie 2022 

 
În funcție de data 

programată 

 

 

 

 
 

 

 

Modulul III 

Site colegiu 

Administrator 

site colegiu 

Baza materială a 

școlii 

Administrator 

site colegiu 

Diriginți 

Asociația 

părinților 

din LTBV 

Site-ul școlii 

conține 

componența tuturor 

catedrelor 

 
Toți diriginţii 

organizează minim 

o şedinţă cu părinţii 

pe semestru, în care 

invită cadre 

didactice din 

consiliul clasei 

- 100% aplicare 

chestionar la clase 

- existenţa 

raportului cu 

centralizarea şi 

analizarea 

răspunsurilor 
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4.3 Realizarea unor 

relaţii de 

parteneriat cu ISJ, 

Identificarea partenerilor 

externi prin consultarea 

programului activităților 

Octombrie 2022 Programul 

activităților 

curriculare/extra 

Echipa de 

proiect 

Alte 

instituţii din 

comunitate, 

Cel puțin 20 de 

parteneriate 

încheiate 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 ONG-uri locale 

etc. 

curriculare și extracurriculare 

pentru anul școlar 2021-2022 

Realizarea parteneriatelor cu 

instutuțiile, ONG-urile 

identificate 

 

 
Pe parcursul 

anului școlar 

curriculare 

Persoane resursă 

Internet 

 din ţară şi 

din Europa 

 

4.4 Participarea şi 

susţinerea şcolii 

de către părinţi şi 

comunitate 

Informarea părinților și a 

comunității cu privire la 

rezultatele obținute de școală 

în anul școlar 2021-2022, prin 

postarea acestora pe site-ul 

colegiului 

Realizarea unor întâlniri de 

prezentare a activităților 

liceului care necesită 

susținerea 

părinților/comunitățiiși 

identificarea modalității de 

susținere a activităților 

propuse 

Septembrie 2022 

 

 

 
 

 

De patru ori pe 

an scolar 

Site 

Persoane resursă 

Baza materială a 

școlii 

Director 

Administrator 

site 

 
Coordonator 

proiecte și 

programe 

naționale/inter 

naționale 

Președintele 

Asociației 

părinților din 

LTBV 

Alte 

instituţii din 

comunitate, 

din ţară şi 

din Europa 

Asociația 

părinților 

din LTBV 

Existența postării 

pe site/numărul de 

accesări 

 

 
Cel puțin 4 

întâlniri/an școlar 
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4.5 Asigurarea unei 

relaţii funcţionale, 

coerente, bazate 

pe motivare, 

implicare şi 

participare 

profesor/părinte/e 

lev/comunitate 

Realizarea unui plan de 

îmbunătățire a gradului de 

satisfacţie a beneficiarilor 

educaţiei în raport cu 

activitatea cadrelor didactice 

din colegiu pe baza raportului 

realizat la O.3 și a punctelor 

slabe identificate 

Cunoaşterea familiilor 

Modulul III 

 

 

 

 
Modulul I 

Persoane resursă 

Raport O.3 

 
Internet 

 

 

 
Persoane resursă 

CEAC 

 

 

 

 

 

 
Diriginți 

Comitetul 

de părinți 

Existența planului 

de îmbunătățire 

 

 

 

 

 

Existența bazei de 

date 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

  copiilor prin iniţierea unei 

comunicări pro-active cu 

părinţii și realizarea unei baze 

da date cu ocupația și locul de 

muncă al părinților 

Realizarea unui centru de 

tutorat pentru părinți 

 

 

 
Modulul I 

 

 
Consilier școlar 

Baza matrială a 

școlii 

 

 

 

 
Director 

 

 

 

 
CJRAE 

 

 

 
Existența centrului 

de tutorat 

        

 

 

 

 

Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

5.1 Dezvoltarea unor 

opţionale despre 

tema egalităţii de 

şanse în educaţia 

elevilor şi 

integrării 

europene 

 Analiza nevoilor de educaţie, 

 definirea cererii de educaţie 

 şi realizarea unor opţionale 

 adecvate egalităţii de şanse 

 în educaţia elevilor şi 

 integrării europene 

Februarie 2023 Persoane resursă 

Resurse de 

expertiză 

Comisia de 

curriculum 

ISJ PH Existenţa bazei de 

date pentru 

promovarea 

dimensiunii 

europene şi a 

egalităţii de şanse 

în educaţia elevilor 

T5 Promovarea dimensiunii europene, a echității şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor prin tratarea individualizată 

a acestora și promovarea unui învățământ incluziv, pentru îmbunătățirea bunăstării elevilor 
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5.2 Îmbunătățirea 

rezultatelor 

învățării și a 

bunăstării elevilor 

din grupurile 

Identificarea nevoilor 

elevilor din grupurile 

dezavantajate privind 

 deprinderile sociale şi 

tehnice, de promovare a 

Noiembrie 2022 Calculator 

conectat la 

internet, 

consumabile, 

Resurse 

Comisia 

diriginților 

Asociația 

părinților 

din LTBV 

Existența 

programului 

ameliorativ 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 dezavantajate, 

elevilor cu CES, 

și accesarea 

resurselor 

educaţionale 

europene 

 dimensiunii europene şi a 

valorilor 

multiculturalismului 

Stabilirea unui program 

 ameliorativ care să cuprindă 

 măsuri realiste de satisfacere 

a nevoilor elevilor din 

grupurile dezavantajate, 

elevilor cu CES 

Derularea on-line a unor 

 activităţi extracurriculare 

 transnaţionale 

februarie 2022 

 

 

 
anul școlar 2022- 

2023 

financiare 

pentru 

asigurarea 

logisticii 

Persoane resursă 

Resurse de 

expertiză 

 
Calculator 

conectat la 

internet 

Persoane resursă 

 

 

 

 
Comisia de 

programe și 

proiecte 

 

 

 

 

 
Parteneri 

externi 

Asociația 

elevilor din 

LTBV 

 

 

 

 

 
Cel puțin 2 proiecte 

în care să fie 

incluși elevi din 

grupuri 

dezavantajate, elevi 

cu CES 

5.3 Crearea 

abilităţilor 

personale, a 

deprinderilor 

sociale şi tehnice, 

de promovare a 

dimensiunii 

europene şi a 

valorilor 

multiculturalismu 

lui tuturor elevilor 

Formarea cadrelor didactice 

prin participare la programe 

 de formare internaţionale 

Pe tot parcursul 

anului scolar 

Programe de 

formare 

Proiecte 

internaționale/na 

ționale/locale 

Responsabilul 

comisiei de 

programe și 

proiecte 

educative 

CCD PH 

ISJ PH 

Parteneri 

externi 

Iniţierea a 20% din 

cadrele didactice 

Formarea a 3 cadre 

didactice în crearea 

deprinderilor 

sociale şi tehnice, 

de promovare a 

valorilor europene 

a adolescenţilor 



  

Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

68 

 

5.4 Dezvoltarea bazei 

materiale pentru 

susţinerea 

promovării 

dimensiunii 

Reamenajarea punctelor de 

accesare a resurselor 

 europene şi realizarea unei 

baze de date privind sursele 

 şi resursele europene 

 Pe durata anului 
scolar 

Calculator 

conectat la 

internet, 

consumabile, 

Resurse 

Comisia 

pentru 

coordonarea 

proiectelor 

şcolare 

CCD PH 

ISJ PH 

Asociația 

părinților 

din LTBV 

Existenţa 

materialelor 

informative şi a 

bazei de date 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 europene şi a 

egalităţii de şanse 

în educaţia 

elevilor de către 

cadrele didactice 

 

 
Realizarea unor materiale 

 scrise şi în format electronic, 

 (împreună cu partenerii 

 români şi străini) pentru 

promovarea dimensiunii 

 europene şi a valorilor 

multiculturalismului 

 

 
Pe durata 

modulelor 

scolare 

financiare 

pentru 

asigurarea 

logisticii 

Persoane resursă 

Calculator 

conectat la 

internet, 

consumabile, 

Resurse 

financiare 

pentru 

asigurarea 

logisticii 

Persoane resursă 

internaţionale Asociația 

elevilor din 

LTBV 

 

 

 
Existența 

materialelor 
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5.5 Colaborare cu 

reprezentanţi ai 

ONG-urilor, 

instituţiilor de 

cultură din ţară şi 

din străinătate, 

pentru 

promovarea 

dimensiunii 

europene, a 

echității și a 

egalității de șanse 

Realizarea unor proiecte 

 comune şi a schimburilor de 

 experienţa cu şcoli din 

 spaţiul european 

 

 
 Identificarea organizaţiilor 

 cu care se pot desfăsura 

 activităţi de promovare a 

valorilor europene şi 

 multiculturalismului şi 

realizarea de parteneriate cu 

 organizaţiile identificate 

Anual 

 

 

 

 

 
 Pe durata 

modulelor 

scolare 

Calculator 

conectat la 

internet, 

consumabile, 

Resurse 

financiare 

pentru 

asigurarea 

logisticii 

Persoane resursă 

Comisia 

pentru 

coordonarea 

proiectelor 

şcolare 

Internaţionale 

 
Directorul 

Comisia 

diriginţilor 

Consiliile 

claselor 

Comisia 

Parteneri 

externi 

Asociația 

părinților 

din LTBV 

Asociația 

elevilor din 

LTBV 

 
Parteneri 

externi 

Asociația 

părinților 

Cresterea cu 50% a 

numarului elevilor 

implicaţi în 

schimburi de 

experienţă 

internaţionale 

 

 
Existența unei baze 

de resurse 

informaționale 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

     pentru 

coordonarea 

proiectelor 

şcolare 

internaţionale 

din LTBV 

Asociația 

elevilor din 

LTBV 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

6.1 Personalizarea 

ofertei 

educaţionale la 

nivel instituţional 

prin diversificarea 

şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie 

de nevoile şi 

interesele 

partenerilor şi 

beneficiarilor 

procesului 

educaţional 

Realizarea și implementarea 

procedurilor de investigare a 

pieţei forţei de muncă în 

vederea corelării ofertei 

educaţionale cu cerinţele 

reale ale pieţei muncii de pe 

raza judeţului Prahova 

Derularea de activităţi 

comune cu școlile cu același 

statut pentru identificarea 

intereselor partenerilor 

educaționali 

Anul școlar 2022- 

2023 

 

 

 
Anul școlar 2022- 

2023 

profesori spaţii 

şi dotări 

materiale 

existente 

reglementări în 

vigoare cu 

privire la 

organizarea 

CDȘ si CDL 

CEAC Colegii din 

județ 

Existența 

procedurii 

 

 

 

 

 
Cel puțin o 

activitate comună 

6.2 Promovarea unor 

proiecte focalizate 

pe reducerea 

Incheierea unui parteneriat cu 

CJRAE 

Identificarea tipurilor de 

Septembrie 2022 

 
Octombrie 2022 

Consilier CJRAE 

Elevi 

Părinți 

Consilier 

școlar 

CJRAE Cel puțin 3 proiecte 

realizate 

T6 Promovarea imaginii și valorilor unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional în contextul climatului 

concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 absenteismului, 

violenţei şcolare, 

susţinerea elevilor 

cu dezavantaj 

social şi conduite 

de risc, susţinerea 

elevilor cu înalte 

abilităţi 

activități/proiecte pentru 

îndeplinirea obiectivului 

Derularea proiectelor 

Noiembrie 2022 

Februarie 2023 

    

6.3 Atragerea de 

resurse pentru 

realizarea unor 

materiale de 

promovare a 

imaginii şcolii 

Identificarea resursei umane 

disponibile pentru 

promovarea imaginii şcolii 

Atragerea şi selectarea de 

personal didactic competent 

Identificarea sponsorilor 

Octombrie 2022 

pe durata  

anului scolar 

Resurse de 

expertiză: existenţa 

unor cadre didactice 

cu expertiză şi 

experienţă 

Elevi 

Părinți 

Director/direct 

or adjunct 

Parteneri 

externi 

Existența 

sponsorizărilor 

Planul strategic 

privind obţinerea 

de resurse 

financiare 

6.4 Realizarea unor 

parteneriate cu 

instituţii/organizaţ 

ii/mass-media 

naţionale și 

internaţionale, 

implicate în 

promovarea 

imaginii şcolii 

Participarea la activităţi 

organizate de alte instituţii în 

scopul promovării scolii 

Desemnarea unei echipe care 

să realizeze materiale 

promoţionale Promovarea 

revistei şcolii NOI 

Conform 

programelor 

Octombrie 2022 

Programe de 

activități 

Baza materială a 

școlii 

Persoane resursă 

Consilier 

educativ 

Parteneri 

externi  

 

Centralizarea 

potenţialilor 

parteneri 

Calendarul 

activităţilor 

extraşcolare ( 

judeţene, naţionale) 

Cel puțin 3 

parteneriate/activită 

ți de promovare 

/semestru 
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6.5 Continuarea 

procesului de 

Actualizarea permanentă a 

paginii de facebook şi a site- 

Lunar Internet 

Baza materială a 

Sefii catedrelor 

de matematică 

Asociația 

elevilor din 

menţinerea în 

primele 5 locuri pe 
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Nr. 

Crt 
Obiective Activităţi Termen Resurse Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

 creştere a 

vizibilităţii 

colegiului în 

comunitate 

ului colegiului 

"Ziua porţilor deschise" 

 

 
Derularea proiectelor 

educaţionale desfăşurate în 

parteneriat naţional şi 

internaţional (Cambridge, 

Delf, Cisco, ECDL, proiecte 

Erasmus +) 

 
Popularizarea tuturor 

activităţilor de impact în 

mass-media 

 
Promovarea imaginii scolii 

prin publicarea de articole în 

reviste şcolare 

31 martie 2023 

Conform 

programelor 

proiectelor 

 
Semestrial 

școlii 

Persoane resursă 

și limba 

engleză 

LTBV 

Asociația 

părinților 

din LTBV 

Școli 

generale din 

județ 

judeţ în raport cu 

ultima medie de 

admitere la clasa a 

IX-a (iulie 2022) 

- cel puţin 5 scoli 

gimnaziale 

participă la "Ziua 

porţilor deschise" 

- publicarea a cel 

puţin două articole 

în reviste şcolare 

(responsabili Lefter 

Mădălina și 

Crăciunescu 

Anișoara) 

- 100% ore de 

pregătire 

suplimentară 

pentru elevii 

claselor a IV-a 

desfăşurate 

conform graficului 



  

Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

76 

 

BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES 

Grupuri de interese care interferează în actul educaţional 

MENCȘ, ISJ Prahova, CCD Prahova 

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 

REZULTATE AŞTEPTATE 

MENCȘ, ISJ Prahova, CCD Prahova 

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 
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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 

 

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 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 

  salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate 

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 
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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 

 

 

ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ACTUALIZĂRII PLANURILOR 
OPERAȚIONALE ȘI PAS-ULUI 

 

Planul de Actiune al Scolii  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 în 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. 

 

a. echipa de lucru: 

întâlniri de informare, actualizare; 
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sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 

întâlniri cu membrii CEAC 

 

b. echipa managerială: 

  acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP; 

discuţii de informare, feed-back 

rapoarte semestriale; 

rapoarte anuale; 

analiza rapoartelor CEAC 

 

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:  

d. planuri manageriale pentru implementareaPASului; 

rapoarte semestriale şi lunare; 

fişe de autoevaluare; 

portofoliile membrilor comisiei; 

asistenţe/inter-asistenţe; 

lecţii demonastrative; 

acţiuni extracurriculare; 

schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PLANURILOR 
OPERAȚIONALE 

 

 

Tipul activității Responsabilitatea 

monitorizarii si 

evaluarii 

Frecvența 

monitorizarii 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Întocmirea seturilor 

de date care să 

sprijine 

monitorizarea țintelor 

Comisia de Evaluare 

și Asigurarea Calității 

Consiliul de 

Administrație 

LUNAR SEMESTRIAL 

Monitorizarea 

periodică a 

implementării 

acțiunilor individuale 

Comisia de Evaluare 

și Asigurarea Calității 

Consiliul de 

Administrație 

LUNAR SEMESTRIAL 

Comunicarea 

acțiunilor corective în 

lumina rezultatelor 

obținute 

Consiliul profesoral SEMESTRIAL SEPTEMBRIE 

FEBRUARIE 

Analiza informațiilor 

privind progresul 

realizat în atingerea 

țintelor 

Consiliul profesoral SEMESTRIAL SEPTEMBRIE 

FEBRUARIE 

Stabilirea 

metodologiei de 

evaluare, a 

indicatorilor de 

evaluare și a 

impactului asupra 

comunității 

Consiliul de 

Administrație 

ANUAL SEPTEMBRIE 
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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. 
 
  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: 



  

Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

82 

 

  
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:  
 

 
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. 
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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. 

 

  

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 
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 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 

 

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 
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 promovarea valorilor morale creştine în educaţie 

 activităţi de parteneriat 

 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic 

 

 

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; 

 

 

 

 Amenajarea si dotarea laboratorului de limba romana cu sprijinul P&G Urlati; 
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 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 didactic 

 

 

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 fiselor de 

formare profesională a 

cadrelor didactice 

Intocmirea listei de 

cadre didactice cu 

nevoi de formare pe: 

utilizarea 

echipamentelor audio- 

video, aplicarea 

metodelor activ- 

participative centrate 

pe elev, probleme de 

comunicare, utilizare 

de echipamente 

informaţionale 

 

2018-

2023 

Director 

Director 

adjunct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 

 

 

1. 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 

inventariere a lucrărilor 

necesare 

Derularea inventarierii 

Stabilirea necesarului 

de resursă financiară 

Stabilirea surselor de 

finanţare 

Iunie 

2023 
Director 

materiale:hârtie, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar 

inventarierii 

De autoritate: 

recunoaştere de 

direcţia 

învăţământ 

Lista de 

inventar 
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primărie 

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 

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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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 

didactice 

în crearea 

deprinderil

or sociale 

şi tehnice 

de 

promovare 

a valorilor 

europene 

Selectarea cadrelor 

didactice 

Contactarea 

organizaţiilor/ 

instituţiilor care pot 

furniza asistenţă de 

specialitate 

Formarea cadrelor 

didactice 

2018-

2023 

Directorul 

Directorul 

adjunct 

Coordonatorul 

de proiecte şi 

programe 

RFC 

materiale: 

calculator cu 

legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, 

hartie, creioane, 

pixuri 

De timp: necesar 

for-marii 

Financiare: 

necesare platii 

formatorilor, 

asigurarii 

suportului de curs 

Formarea 

cadre 

didactice 
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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 

2018-

2023 

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 

unei reţele 

de 

comunicar

e eficientă 

şcoală - 

comunitat

e 

Actualizarea site-ului 

şcolii 

Organizarea unui forum 

de discuţii pe site-ul 

şcolii 

Realizarea unei agende 

cu numere de telefon/ 

adrese de e- mail 

specifică comunităţii 

2018-2023 

Director 

Catedra 

informati-ca 

Secretariat 

Coordonator 

de proiecte si 

programe 

 

materiale: 

calculator, hârtie 

de timp: necesar 

realizării 

activităţilor 

existenţa 

site-ului 

şcolii cu 

forumul de 

discuţii 

existenţa 

agendei cu 

numere de 

telefon/ 

adrese e-

mail 
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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 

 

 

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 
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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 

 

 

 

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. 
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          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor 

stabiliţi. 

3.9. HARTA PARTENERILOR   

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova; 

 Consiliul local Urlati; 

 Poliţia Urlati; 

 Biserica Ortodoxă; 

 Detergenti SA 

 Alte firme private implicate în diverse proiecte, parteneriate; 
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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 



  

Liceul Teoretic „ Brancoveanu Voda „ Urlati 

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

Tel./Fax 0786177988 

E-mail  liceulurlati@yahoo.com 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 

 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  

110
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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 buna a absolvenţilor din Domeniul de pregătire "Electronică-

Automatizări", Specializarea Electronisti Aparate si Echipamente, datorită existentei unor parteneriate 

cu agenţi economici de profil (P&G Detergenti SA).  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. 

 

 

 

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 
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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 anu l 

şcolar 2018-2019, toţi absolvenţii au obţinut certificate de calficare profesională. 

 

10. Ce credeţi că ar trebui îmbunătăţit în strategia şcolii ? 

 

Se conisderă oportun: 

 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. 

 

 

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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7. ***Curs de formare profesională pentru directorii de unităţi de învătământ - CMUS 
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8. ***Strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” 2009- 2015, 

9. ***Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020- 2030, Guvernul României 

10. ***Management Educaţional pentru Instituţiile de Învăţământ – I.S.E. şi M.E.C., 2001; 

11. ***Buletinul Informativ al Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar – 6 oct. 1999; 

12. ***Buletinul Informativ al Proiectului de Reforma a Învăţământului Preuniversitar – 7 nov. 1999; 

13. ***Proiectul Educaţia 2000+, Fundaţia pentru o Societate Deschisă România – Seminarul “Ameliorare Şcolară”, 

iulie 1999, Predeal; 

14. ***Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici, ISE 

15. Politici educaționale bazate pe date 

16. ***Planuri – cadru de învăţământ, pentru învăţământul preuniversitar, M.E.C.I., 2009; 

17. ***Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Inspecţiei Școlare, 2011; 

18. ***O.M.E.N.C.Ș./, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor

 din învăţământul preuniversitar 2016 

19. ***Guvernul României Ordonanţa de urgenţă nr. 75 privind asigurarea calităţii educaţiei 

-12 iulie 2005 
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20. ***Proiect - Descentralizarea învăţământului preuniversitar 

21. ***Legea pentru protecţia drepturilor copilului nr. 272/2004 

www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE 
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