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C.D.L. Curriculum în Dezvoltare Locală 
C.A.  
C.P. 

Consiliul de administraţie 
Consiliul profesoral 

O.P. Orientare profesională 
C.C.D. Olt Casa Corpului Didactic Olt 
C.L.D.P.S.F.P. Consiliul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare 

Profesională 
TVET Tehnical, Vocational and Educational Training 
O.N.G. Organizaţii non guvernamentale 
R.O.I. Regulamentul de ordine interioară 
I.I.N.E.S. Învăţarea individuală, nevoi educaţionale speciale 
I.C.E. Învăţarea centrată pe elev 
C.J.R.A.E Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
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PARTEA I 
 
 

CONTEXT 

 

 1.1.a. MISIUNEA ŞCOLII 
 
Şcoala noastră asigură un act educaţional de calitate, bazat pe profesionalism şi 

egalitate de şanse, în vederea dobândirii de competenţe, în formarea de cetăţeni europeni. 
 

1.1.b. VIZIUNEA  ŞCOLII 
 
       Educaţia, munca şi perseverenţa asigură succesul. 
 

 1.2.   PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 
  
 Creativitate 

 Tehnologie 

 Arte 

 Meticulozitate 

 

 În cadrul proceselor de prestare a serviciilor educationale, Colegiul Tehnic “Alexe 

Marin” Slatina promovează următoarele principii de bază ale managementului calităţii, în acord 

cu tendinţele actuale la nivel european şi internaţional: 

 Focalizarea către client şi celelalte părţi interesate: unitatea trebuie sa identifice cerintele 

prezente si viitoare ale clientiilor sai si ale celorlalte parti interesate de serviciile pe care le 

ofera, asigurând satisfacerea lor integrala. 

 Leadership, care presupune: stabilirea unei viziuni clare privind viitorul unitatii; atitudine 

proactiva si exemplu personal; întelegerea schimbarilor intervenite în mediul extern si 

raspuns la aceste schimbari; asigurarea unui climat de încredere între personalul Colegiului 

Tehnic “Alexe Marin”; încurajarea si recunoasterea contributiei fiecarei persoane; 

promovarea unei comunicari deschise si oneste. 

 Implicarea personalului, care presupune: punerea în valoare a competentelor, cunostintelor si 

experientei în relatia cu clientii si cu celelalte parti interesate; împartasirea cunostintelor si a 

experientei în cadrul colectivelor fiecarei entitati functionale; asumarea raspunderii pentru 

rezolvarea problemelor; implicare activa în identificarea oportunitatilor de îmbunatatire; 

dezvoltarea unui spirit creativ în definirea viitoarelor obiective ale unitatii. 

 Abordarea procesuala a tuturor activitatilor, prin: identificarea si evaluarea datelor de intrare 

si de iesire ale tuturor activitatilor; identificarea interfetelor activitatilor cu entitatile 

functionale; evaluarea riscurilor posibile, a consecintelor si impactului activitatilor asupra 
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clientilor si celorlalte parti interesate cu privire la activitatile respective; stabilirea clara a 

responsabilitatilor si autoritatii privind managementul proceselor.  

 Abordarea systemică la nivelul conducerii, prin: integrarea proceselor care intervin în relaţia 

cu clienţii şi cu celelalte părţi interesate, cu cele corespunzătoare activităţilor din interiorul 

unităţii (începând cu definirea cerintelor referitoare la conducere, identificarea si asigurarea 

resurselor necesare, desfasurarea proceselor, pâna la evaluarea si analiza rezultatelor). 

Evaluarea si analiza rezultatelor este efectuata de catre conducerea de vârf si de catre 

conducerea entitatilor functionale ale Colegiului Tehnic “Alexe Marin”, în scopul 

identificarii posibilitatilor de îmbunatatire a calitatii serviciilor educationale oferite. 

 Îmbunatatirea continua a calitatii serviciilor educationale, prin: îmbunatatirea continua a 

calitatii tuturor proceselor; evaluarea periodica a criteriilor de evaluare stabilite, pentru a 

identifica zonele în care trebuie facute îmbunatatiri; îmbunatatirea continua a eficacitatii si 

eficientei tuturor proceselor unitatii; promovarea activitatilor bazate pe prevenire; 

recunoasterea contributiei fiecarui membru al Colegiului Tehnic “Alexe Marin”în ceea ce 

priveste îmbunatatirea continua a proceselor. 

 Argumentarea cu date a deciziilor conducerii, prin: asigurarea unui sistem performant de 

colectare a datelor si informatiilor considerate relevante pentru obiectivele stabilite; luarea 

masurilor necesare pentru ca datele si informatiile sa fie suficient de clare, disponibile si 

accesibile; analiza datelor si informatiilor utilizând metode corespunzatoare. 

 

 Sistemul de asigurare a calitatii serviciilor educationale adoptat de catre Colegiul Tehnic 

“Alexe Marin” are ca scop: 

a) asigurarea unei mai bune corelari a serviciilor educationale oferite de catre Colegiul Tehnic 

“Alexe Marin”  cu cerintele clientilor si ale celorlalte parti interesate; 

b) îmbunatatirea permanentă a calitatii serviciilor educationale oferite de catre Colegiul Tehnic 

“Alexe Marin”; 

c) dezvoltarea unei culturi a calitatii în cadrul Colegiului Tehnic “Alexe Marin” si asigurarea 

unei protectii reale a intereselor clientilor si ale celorlalte parti interesate de serviciile oferite de 

catre unitate; 

d) implementarea unui sistem de evaluare interna a calitatii proceselor didactice si de evaluare 

externa, în vederea certificarii conformitatii acestor procese cu standardele nationale, europene si 

cu cele internationale aplicabile; 

e) de a aduce mai multa claritate în ceea ce priveste responsabilitatile membrilor Colegiului 

Tehnic “Alexe Marin” în ceea ce priveste asigurarea calitatii serviciilor educationale; 

f) asigurarea transparentei necesare în ceea ce priveste modul de utilizare de catre Colegiul 

Tehnic “Alexe Marin” a resurselor financiare alocate de la buget si a celor proprii, pentru 

realizarea obiectivelor sale privind serviciile educationale; Sistemul de asigurare a calitatii 

serviciilor educationale trebuie să fie centrat pe rezultatele învatarii, rezultate exprimate în 

termeni de cunostinte, competente profesionale, valori si atitudini, care se obtin prin parcurgerea 

unui nivel de învatamânt, respectiv a unui program de studiu. 

 În cadrul Colegiului Tehnic “Alexe Marin”, calitatea serviciilor educationale este 

asigurata prin: 

 (a) Planificarea activitatilor de prestare a serviciilor educationale; 
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 (b) Monitorizarea proceselor didactice; 

 (c) Evaluarea interna a rezultatelor proceselor didactice; 

 (d) Evaluarea externa a rezultatelor proceselor didactice; 

 (e) Îmbunatatirea continua a serviciilor educationale oferite de catre Colegiul Tehnic 

“Alexe Marin”. 

 Sistemul de asigurare a calitatii se refera la urmatoarele domenii: 

 (a) Capacitatea institutionala; 

 (b) Eficacitatea educationala; 

 (c) Sistemul de management al calitatii. 

 Colegiul Tehnic “Alexe Marin” trebuie sa asigure capacitatea institutională (structuri 

institutionale, administrative si manageriale si baza materiala), din punct de vedere cantitativ si 

calitativ, la nivelul exigentelor viziunii si misiunii sale. 

 În cadrul Colegiului Tehnic “Alexe Marin”, eficacitatea educationala, referitoare la 

capacitatea de a obtine rezultatele asteptate ale proceselor didactice, prin utilizarea 

corespunzatoare a resurselor, se evalueaza pe baza urmatoarelor elemente:  

a) continutul programelor de studii, rezultatele învatarii, activitatea metodica, 

activitatea financiara si activitatea tehnico-administrativa; 

b) continutul programelor de studii este stabilit prin “Planul de învatamânt” elaborat, 

luând în considerare exigentele impuse de standardele europene si cerintele clientilor si ale altor 

parti interesate de serviciile educationale oferite de către Colegiul Tehnic “Alexe Marin”; 

c) evaluarea cunostintelor si a competentelor dobândite de catre elevi si cursanti se 

realizeaza potrivit procedurilor proprii cu respectarea reglementarilor legale în vigoare, astfel: 

“ROFUIP”, “R.O.I.”, alte acte normative; 

d) activitatile financiara si tehnico-administrativa se desfasoara potrivit procedurilor 

interne specifice elaborate cu respectarea reglementarilor în vigoare, proceduri aprobate de catre 

Consiliul de Administratie al Colegiului Tehnic “Alexe Marin”. 

 

 
1.3.   ANALIZA REZULTATELOR 

 
1.3.1. Promovabilitatea pe niveluri/specializări/semestre/an 

 
 Promovabilitatea pe niveluri şi specializări, în anul şcolar 2015 – 2016, semestrială şi 
anuală este prezentată în tabelul următor: 

Nivel studiu Specializare Semestrul 
I 

Anual 

 
 

3 
 

 
 

Operator la maşini cu comandă numerică/ 
Instalator instalaţii de ventilare şi condiţionare 

61% 61% 

Mecanic auto/Tinichigiu vopsitor auto 33% 85% 
Operator la maşini cu comandă numerică/Strungar 83% 86% 
Zidar – pietrar - tencuitor 60% 93% 
Tinichigiu vopsitor auto 60,7% 90% 

 
 

Tehnician în instalaţii electrice 65% 81% 
Tehnician prelurări pe  maşini cu comandă 66,66% 82,35% 
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4 

numerică 
Tehnician în automatizări 70% 89% 
Desenator tehnic pentru arhitectură şi design 84,66% 78,5% 
Tehnician mecatronist 45,83% 70,91% 
Tehnician electrotehnist 81,25% 75% 
Tehnician de telecomunicaţii 80% 80% 
Tehnician proiectant CAD 84% 94,4% 
Tehnician electrician electronist auto 80% 91% 
Tehnician în construcţii şi lucrări publice 61% 62% 
Tehnician operator tehnică de calcul 50% 71% 
Tehnician transporturi 58% 91% 
Coafor stilist 78% 87% 
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 75% 76% 
Tehnician în achiziţii şi contractări 81% 68% 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Tehnician diagnostic auto 90% 98% 
Tehnician electroenergetician 61% 86% 
Tehnician operator la maşini cu comandă numerică 100% 100% 
Tehnician proiectant urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

96% 100% 

Tehnician tehnolog mecanic 100% 100% 
Topograf în construcţii 89% 100% 
Tehnician devize şi măsurători în construcţii 100% 100% 
Tehnician tehnolog mecanic 100% 100% 
Tehnician diagnostic auto 78,26% 100% 
Tehnician electroenergetician 30% 90% 
Topograf în construcţii 100% 100% 
Tehnician devize şi măsurători în construcţii 100% 90% 
Maistru maşini şi aparate electrice 88% 50% 
Maistru maşini şi aparate electrice 100% 100% 
Maistru construcţii civile, industriale şi agricole 95% 90,47% 

 
1.3.1.1. Frecvenţa (număr de absenţe motivate, nemotivate, total) pe niveluri 

 
În anul şcolar 2015 – 2016 au fost înregistrate următoarele absenţe: 

Nivel Absenţe motivate Absenţe nemotivate Total 
3 4559 4595 9154 
4 25006 19075 44081 
5 3563 8359 11922 

Total 33128 32029 65157 

 
1.3.1.2. Situaţia notelor la purtare 

 
Note la purtare De 7 Sub 7 

Nivel 3 25 15 
Nivel 4 177 1 
Nivel 5 34 1 
Total 236 17 
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1.3.1.3. Situaţii speciale (abandon, exmatriculări) 
 
Abandon şcolar 9 
Exmatriculaţi 94 

 
1.3.2. Concursuri 

 
Elevii Colegiul Tehnic “Alexe Marin” Slatina au fost implicaţi, în anul şcolar 2015 – 

2016, în concursuri şcolare, pe discipline, interdisciplinare, artistice, culturale, educative, 

obţinând premii şi menţiuni importante: 

- Premiul I- Iliuţă Marian Lucian, clasa a XI-a D- Concursul Regional „ Chimia verde, 

chimia durabilă”, secţiunea PPT, cu lucrarea APA - O PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A 

LUMII CONTEMPORANE, profesor îndrumător Ghiţă Florina Lori, 20 aprilie 2016; 

- Premiul II- Cristinescu Bianca, clasa a XII-a D- Concursul Regional „ Chimia verde, 

chimia durabilă”, secţiunea PPT, cu lucrarea COMBUSTIBILUL VERDE-O RESURSĂ A 

VIITORULUI ROMÂNIEI, profesor îndrumător Ghiţă Florina Lori, 20 aprilie 2016; 

- Premiul I-  Gheorghe Mihaela, Sanda Roxana, clasa a IX-a D- Concursul Naţional „ 

Viaţă, Verde, Viitor”, secţiunea Proiecte de Mediu, aprilie 2016, prof. coordonatori Ghiţă Florina 

Lori şi Luţă Claudia; 

- Premiul I- Jerdea Liviu Andrei, Nica Alin, clasa a IX-a D- Concursul Naţional „ Viaţă, 

Verde, Viitor”, secţiunea Afişe/Postere, aprilie 2016, prof. coordonatori Ghiţă Florina Lori şi 

Luţă Claudia; 

- Premiul III-  Marcu Bianca, clasa a IX-a D- Concursul Naţional „ Viaţă, Verde, 

Viitor”, secţiunea Afişe/Postere, aprilie 2016, prof. coordonatori Ghiţă Florina Lori şi Luţă 

Claudia; 

- Premiul III-  Văduva Ştefania, clasa a IX-a D- Concursul Naţional „ Viaţă, Verde, 

Viitor”, secţiunea Referate pe teme de mediu, aprilie 2016, prof. coordonatori Ghiţă Florina Lori 

şi Luţă Claudia; 

- Premiul I- Ştefan Luciana, clasa a IX-a D- Concursul Naţional „ Viaţă, Verde, Viitor”, 

secţiunea Confecţionare obiecte din materiale reciclabile, aprilie 2016, prof. coordonatori Ghiţă 

Florina Lori şi Luţă Claudia; 

- Premiul I- Iliuţă Marian Lucian, clasa a XI-a D, la Concursul de Comunicări Ştiinţifice 

ale elevilor din clasele liceale, geografie, faza judeţeană, din data de 26 mai 2016 şi calificarea la 

faza naţională care se va desfăşura la Hunedoara în perioada 18 -22 iulie 2016, prof. coordonator 

Ghiţă Florina Lori. 

- Prof.Basarabeanu Carmen: Premiul I - Pintea Mădălina, la Concursul Interjudeţean  

“Semnificaţia Postului Paştelui” şi Premiul III - Oprea Elena - Gabriela la concursul de recitare 

în cadrul proiectului “Mihai Eminescu , poetul nepereche”. 

- Prof. Bălăceanu Liliana: Premiul I la Concursul Judetean de poezie ,,Ion Minulescu”- 

Văduva Stefania, a IX-a D; Premiul I la Concursul Regional de Teatru ,,Se caută un actor”, 26 

martie 2016-Stefan Luciana, a IX-a D; Premiul I la Concursul Interjudeţean ,,Semnificaţia 
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Postului Paştelui”-21.04.2016-Stefan Luciana, a IX-a D; Premiul III - Gheorghe Mihaela-a IX-a 

D, la concursul de recitare în cadrul proiectului “Mihai Eminescu, poetul nepereche”.       

- Prof. Bujgoi Anisoara: premiul I la Concurs Interjudetean “Vreau să fiu un bun creştin!”, 

secţiunea eseu, CAERI 31504, pozitia 27, aprilie 2016; locul III la Concursul Regional de Teatru 

“Sa râdem azi”. A participat in calitate de profesor îndrumător la Concursul Naţional pe teme 

europene “Unitate in diversitate” la sectiunea Picturi, colaje, grafică, desene tematice, unde a 

obţinut premiul III prin elevul Niţă Lilian Cosmin, fiind şi membru în echipa de proiect şi 

coordonator de elevi. 

- Prof. Constantin Veronica: profesor îndrumător pentru Ilinca Rozina, XI D si Suţu Silviu, 

XI D, care au obtinut premiul I şi premiul II la Concursul Interjudeţean „Monumente istorice-

Mărturii ale trecutului localităţii mele”, Ediţia a VI-a, Sebeş, Alba, 24 octombrie 2015, înscris în 

CAERI, 2015 la pozitia 11; precum si al elevelor Mihai Florentina, XII D, si Cristinescu Bianca, 

acestea obţinând premiul III si menţiune la acelaşi concurs. Elevele Ilinca Rozina Cătălina şi 

Costandache Andreea din clasa a XI-a D au fost îndrumate să participe la CONCURSUL 

NATIONAL “Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei”, editia a V-a, avizat in CAER 2015  cu  

nr.  31504  din  3.03.2015, pag. 33, poz. 864, avizat  ISJ  Iasi  cu nr. 11245 din 30.10.2015. Mai 

mulţi elevi din clasele a XI-a D şi a XII-a D au fost îndrumaţi să participe la Concursul 

Interjudeţean „O altă lume - lumea poveştilor”, ediţia a III-a, la care elevele Ilinca Rozina, XI D 

şi Costandache Andreea, XI D au obţinut Premiul I, respectiv Menţiune. Elevul  Căruntu Mihai 

Ionuţ a fost îndrumat să participe la Concursul Judeţean de poezie ”Ion Minulescu”, ediţia a III-

a, secţiunea ”Pana de aur”, unde a obţinut Premiul III. Participare la Concursul   Internaţional  

“Sărbătoarea  Învierii – lumina  sufletelor  noastre”,  Editia a VII-a, Iasi, 2016 (nu au sosit 

documentele). 

- Prof. Cărămizoiu Anca: -PREMIUL I La Concursul Interjudeţean ”Tradiţii şi 

spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, mai 2016- Ciobanu Cristian;  PREMIUL II la Concursul 

Interjudeţean ”Tradiţii şi spiritualitate”, Drobeta Turnu Severin, mai 2016- Dina Janina; 

PREMIUL I la Concursul Interjudeţean Activ şi Interactic WEBQUEST, Slatina, mai 2016- 

Florescu Andrei; PREMIUL I la Concursul Regional”Satul românesc”, Slatina, aprilie 2016- 

Ciobanu Cristian; PREMIUL I la Concursul Municipal Chimia în viaţa noastră- Mihai 

Florentina; PREMIUL I la Concursul Naţional ”Mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine 

mamă!”, Babadag, mai 2016-Cristinescu Bianca; PREMIUL II la Concursul Naţional ”Mi-e dor 

de-a ta privire, mi-e dor de tine mamă!”, Babadag, mai 2016-Briceag Ionuţ; PREMIUL III la 

Concursul Naţional ”Mi-e dor de-a ta privire, mi-e dor de tine mamă!”, Babadag, mai 2016-

Ţurlan Adriana; PREMIUL II la Concursul Naţional ”Unitate în diversitate”, Slatina, mai 2016- 

Florescu Andrei; PREMIUL III la Concursul Naţional ”SOFT BAZAR”, Buzău, iunie 2016-

Florescu Andrei;  PREMIUL III la Concursul Naţional ”SOFT BAZAR”, Buzău, iunie 2016-

Vişan Răzvan, Briceag Ionuţ, Cristinescu Bianca; PREMIUL III la Concursul Naţional ”SOFT 

BAZAR”, Buzău, iunie 2016-Mihai Florentina. 

-  Prof. Ciobanu Georgiana: A coordonat participarea elevului Iliuţă Marian, clasa a XI a D, 

care a obţinut diplomă participare la Concursul Judeţean ”Şi eu sunt francofon...!” – 19 martie 

2015, A coordonat participarea elevului Dene Alexandru, clasa a IX a B,  la Concursul 

Internaţional ”Orizonturi creative” – aprilie 2016. A coordonat participarea elevei Ozam Alina 

Elena, clasa a IX a B,  care a obţinut Premiul III la Concursul Naţional ”Unitate în diversitate” – 
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7 mai 2016. A participat în calitate de partener şi coordonator elevi la Concursul Interjudeţean de 

proiecte de tip Webquest – limbi moderne ”Activ şi interactiv” unde s-a obţinut Premiul I din 

14.05. 2016. 

- Prof. Enache Mădălina: Premiul II- Voiculet Razvan - Concursul Naţional „Unitate în 

diversitate”, secţiunea PPT în lb. franceză, 7 mai 2016; Premiul III – Birzianu Mihaita- 

Concursul Naţional „ Unitate în diversitate”, secţiunea DESENE, 7 mai 2016; Premiul III -

Gheorghe Mihaela - Concursul Judeţean „ Si eu sunt francofon...!”, secţiunea PPT in lb. 

franceză, 19 martie 2016; Premiul I- Biscoveanu Viorel - Concursul Regional „ Semnificaţia 

Postului Paştelui”, secţiunea ESEU , aprilie 2016; Participare –Bîscoveanu Viorel –Concursul 

Judeţean „Satul românesc, spaţiu cultural-artistic”,  secţiunea: Prezentare de filmuleţe şi ppt-uri  

(cu îndeletniciri şi obiceiuri din viaţa satului) - titlul lucrării: “Obiceiuri şi tradiţii de iarnă ”, 

aprilie 2016, Colegiul Naţional Agricol "Carol I", Slatina; Participare –Biscoveanu Viorel - 

Concursul Naţional ”Domn, Domn să-nălţăm”, ediţia a VI-a, decembrie 2015; Menţiune Concurs 

Municipal. 

- Prof. Răduţ Maria: Premiul I - Petrica Madalina-Concursul National „ Unitate in 

diversitate”, sectiunea PPT in lb.franceza, 7 mai 2016; Premiul III-Gheorghe Mihaela -Concursul 

Judetean „ Si eu sunt francofon...!”, sectiunea PPT in lb.franceză, 19 martie 2016; Premiul I- 

Gheorghe Mihaela - Concursul Regional „Semnificaţia Postului  Paştelui”, secţiunea ESEU, 

aprilie 2016; Premiul III - Gheorghe Mihaela - Concursul „Satul românesc, spaţiu cultural-

artistic”,  secţiunea: Prezentare de filmuleţe şi ppt-uri  (cu îndeletniciri şi obiceiuri din viaţa 

satului)- titlul lucrării: “Obiceiuri si tradiţii de vară”, aprilie 2016, Colegiul Naţional Agricol 

"Carol I", Slatina; Premiul II - Văduva Stefania- secţiunea Concurs de pliante, afişe, cu tema 

,,Energia verde, soluţie a viitorului”-  Proiectul Regional „Schimbarea începe cu noi”, ediţia a 

IV-a, mai 2016. 

- Prof. Diaconu Francesca: în luna mai 2016, a participat în calitate de profesor îndrumător 

la Concursul Naţional ‘Unitate în diversitate’, unde elevul Vlad Eugen a câştigat premiul II la 

secţiunea echipaj -  lb. engleză; mai 2016, a participat la Olimpiada Liceelor, unde echipajul C.T. 

Alexe Marin a obţinut locul IV la concursul de limba engleză; Iunie 2016 - a participat la 

Concursul interjudeţean şi regional de proiecte de tip Webquest – limbi moderne “Activ şi 

Interactiv”, unde elevii Podaru Robert, Bănică Abel şi Ciobanu Robert au obţinut premiul I, la 

limba engleză. Prof.Dobre Gheorghita a participat in calitate de profesor coordonator la 

Concursul Interjudetean pe teme europene “Unitate in diversitate”. 

- La biologie: mentiune la concursul „Sanitarii priceputi” , faza judeteana, cu elevii claselor 

a IX-a din CT Alexe Marin şi trei mentiuni la concursul national „G.E.Palade”. 

- La educaţie fizică au fost obţinute următoarele rezultate: 

 Locul III la şah - faza municipală  

 Locul III la fotbal - faza municipală 

 Locul IV la baschrt - faza municipală 

 Locul I Cupa DJTS la şah fete 

 Loc II Cupa DJTS la şah băieţi 

 Locul I la concursul - Cu viata mea apar viata - faza judeteana 

- La disciplinele din aria curriculară Tehnologii au existat numeroase participări la 

concursuri locale, judeţene, regionale şi naţionale, unde au fost obţinute premii, premii speciale 

https://www.facebook.com/pages/Colegiul-National-Agricol-Carol-I/1500924540192985
https://www.facebook.com/pages/Colegiul-National-Agricol-Carol-I/1500924540192985
https://www.facebook.com/pages/Colegiul-National-Agricol-Carol-I/1500924540192985
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şi menţiuni importante, concursuri pe teme de transporturi (Piteşti şi Râmnicu Vâlcea), Inovafest 

(Slatina 2015), mecanică aplicată (Târgu Jiu). 

- La matematică elevii noştrii au obtinut premii şi menţiuni la Concursul de matematică 

aplicată "ADOLF HAIMOVICI" şi la Concursul interjudeţean de matematică aplicată 

„GRIGORE MOISIL”: Ilinca Rozina menţiune la faza naţională a Concursul de matematică 

aplicată "ADOLF  HAIMOVICI", Bîscoveanu Viorel calificat la faza naţională a Concursul de 

matematică aplicată "ADOLF HAIMOVICI", Premiul Special elev Calotă Florinel- clasa a XII-a 

la faza judeţeană a Concursului de  matematică  aplicată GRIGORE MOISIL - 2016, Premiul II -

elev NEDEA Răzvan - clasa a XII-a la Concursul Interjudeţean "Calitatea face diferenţa"- aprilie 

2016 Piteşti, Premiul III-elev Calotă Florinel - clasa a XII-a la Festivalul Naţional Şcolar de 

Creativitate şi Inovare INOVAFEST-Ediţia a  VIII-a, 25 martie 2016-Galaţi, Menţiune - elev 

Ciobanu Cristian - clasa a IX-a la Festivalul Naţional Şcolar de Creativitate şi Inovare 

INOVAFEST-Ediţia a  VIII-a, 25 martie 2016-Galaţi, Menţiune -elev Roşu Alin - clasa a XII-a 

la Festivalul Naţional Şcolar de Creativitate şi Inovare INOVAFEST-Ediţia a  VIII-a, 25 martie 

2016-Galaţi, Premiul I-faza locală şi judeţeană cu echipajul liceului la concursul CU VIAŢA 

MEA APĂR VIAŢA, PREMIUL III-elev Zaharia Ion   - clasa a XI-a- Concurs jnterjudeţean de 

matematică “GrigoreMoisil” 

 
1.3.3. Olimpiade 

 
Elevii Colegiul Tehnic “Alexe Marin” Slatina au fost implicaţi, în anul şcolar 2015 – 

2016, în olimpiade şcolare, pe discipline, interdisciplinare, olimpiada liceelor, obţinând premii şi 
menţiuni importante: 

- La geografie: menţiune - Iliuţă Marian Lucian, clasa a XI-a D şi Mitrică Răzvan, clasa 
a X-a A  la proba de geografie din cadrul Olimpiadei Liceelor, mai 2016 prof. coordonator Ghiţă 
Florina Lori; 

- La educaţie fizică: Loc I Tenis de masa - Olimpiada  Liceelor, Loc II Fotbal -
Olimpiada  Liceelor, Loc IV Baschet -Olimpiada  Liceelor; 

- Olimpiadele Kaufland; 
- La aria curriculară tehnologii au fost înregistrate următoarele participări, finalizate cu 

premii: 
 

- DOMENIUL ELECTRIC 

Nume şi prenume Clasa 
Domeniul 

Calificarea 
Locul 

obţinut 
Cadre didactice care au pregătit 

elevul 
ZAHARIA ION  
GEORGE 

11 Electric III 
BOAŢĂ NICULAE, ENACHE 
ADRIAN  

POPA ALIN 
COSMIN 

11 Electric M 
BOAŢĂ NICULAE, ENACHE 
ADRIAN  

MITRAN 
AUGUSTIN IONUŢ 

12 Electric II 
BOAŢĂ NICULAE, ENACHE 
ADRIAN  
VASILE ALEXANDRU 

GHEORGHE 
CORNEL 
ALEXANDRU 

12 Electric III 

BOAŢĂ NICULAE, ENACHE 
ADRIAN  
VASILE ALEXANDRU, DINA 
MARIAN 
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- DOMENIUL ELECTRONICĂ SI AUTOMATIZĂRI 

Nume şi prenume Clasa 
Domeniul 

Calificarea 
Locul 

obţinut 
Cadre didactice care au 

pregătit elevul 
BÎSCOVEANU  
MARINEL VIOREL 

11 
Electronică, 
automatizări 

I 
BOAŢĂ NICULAE, VĂLU 
PAULA, NEAG MIRCEA 

NĂFTICĂ  FLORIN 11 
Electronică, 
automatizări 

III 
BOAŢĂ NICULAE, VĂLU 
PAULA, NEAG MIRCEA 

DUICĂ  VIOREL 12 
Electronică, 
automatizări 

II 
BOAŢĂ NICULAE, VĂLU 
PAULA, TÎRCOMNICU 
CRINA, NEAG MIRCEA 

DUMITRU  MITICĂ 
LEONARDOS 

12 
Electronică, 
automatizări 

M 
BOAŢĂ NICULAE, VĂLU 
PAULA, TÎRCOMNICU 
CRINA, NEAG MIRCEA 

 
- DOMENIUL MECANICĂ 

Nume şi prenume Clasa 
Domeniul 

Calificarea 
Locul 

obţinut 
Cadre didactice care au pregătit 

elevul 

ILINCA ROZINA 11 Mecanic I 

CHIŞ GABRIELA, ISCRU 
MIOARA, CROITORU 
MARIAN, IOSIM NICULITA, 
BOROI LUDMILA 

NEGURICI 
ADRIAN 

11 Mecanic II 

CHIŞ GABRIELA, ISCRU 
MIOARA, CROITORU 
MARIAN, IOSIM NICULITA, 
BOROI LUDMILA 

ALEXANDRU 
MARIAN 

11 Mecanic III 

CHIŞ GABRIELA, ISCRU 
MIOARA, CROITORU 
MARIAN, IOSIM NICULIŢA, 
BOROI LUDMILA 

STĂNICĂ 
CRISTIAN 
VALENTIN 

12 Mecanic II 
IOSIM  NICULIŢA 

 
- DOMENIUL CONSTRUCŢII, INSTALAŢII SI LUCRĂRI PUBLICE 

Nume şi 
prenume 

Clasa 
Domeniul 

Calificarea 
Locul 

obţinut 
Cadre didactice care au 

pregătit elevul 
ROMAN 
LAURA IOANA 

11 
Construcţii, instalaţii 

si lucrări publice 
II 

PUIU NICOLETA, 
MITRACHE ELENA 

VITAN IONUŢ 
MARIAN 

11 
Construcţii, instalaţii 

si lucrări publice 
II 

PUIU NICOLETA, 
MITRACHE ELENA 

IANOŞ 
EDUARD 
CĂTĂLIN 

11 
Construcţii, instalaţii 

si lucrări publice 
M 

PUIU NICOLETA, 
MITRACHE ELENA 

 
1.3.4. Parteneriate pentru dezvoltarea instituţională şi pentru formarea 
profesională 

În vederea creşterii gradului de dezvoltare instituţională şi a formării profesionale a 
elevilor şi cadrelor didactice Colegiul Tehnic "Alexe Marin" a adoptat strategii educaţionale de 
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dezvoltare, coordonare şi colaborare, prin încheierea unor parteneriate importante. 
Au fost încheiate protocoale şi convenţii  privind obligaţiile şi răspunderile pe perioada 

desfăşurării activităţilor de instruire practică a elevilor cu agenţii economici: SC PRISMYAN 
SRL, SC ALTUR SA, SC TMK ARTROM SA., SC POP INDUSTRY, S.C. AUTOCRISEVI 
SRL, S.C. CAPITAL AUTO SRL, S.C. BARONS EFECT SRL, S.C. MOBIL TAXI, S.C. 
SCADT SA, S.C. COMPANIA DE APA SLATINA, SC BARBER ANTHONY CLAUSTYLE 
SRL, BLONDI SALON SRL, SC MADY & IONI SRL, SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA  
SRL.  

Parteneriate importante au fost încheiate cu instituţii de cultură, cu instituţii de 
învăţământ superior, cu alte instituţii semnificative: CCD Olt, Palatul Copiilor "Adrian Băran" 
Slatina, Centrul Cultural "Eugen Ionescu" Slatina, Muzeul Judeţean, Universitatea din Craiova, 
Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi, Universităţi 
din Târgu Jiu, Timişoara, reşiţa, Bucureşti, Piteşti, Sibiu. 

Prin particparea cadrelor didacticeşi a elevilor la diverse simpozioane regionale sau 
naţionale, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, au fost încheiate protocoale de colaborare şi 
proiecte de parteneriat în toate regiunile de dezvoltare din România. 

Din diseminările realizate în cadrul comisiilor metodice, din discuţiile avute în diferite 
întâlniri informale, a reieşit faptul că parteneriatele încheiate au avut un rol extreme de important 
în dezvoltarea instituţională şi în formarea profesională continuă. 

 

1.3.5. Activităţi extraşcolare 
 
Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie şi au vizat 

procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei 
pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru 
receptarea valorilor culturale si istorice, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, 
Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui 
elev), Educaţiei ecologice, etc. 

Pe parcursul primului semestru s-au desfăşurat o serie de activităţi extracurriculare, altele 
decât cele incluse în Calendarul activităţilor şcolare şi extraşcolare, în proiectul intitulat 
„Olimpiadele Kaufland”, în care au fost implicaţi aproape toţi elevii din unitatea de învăţământ şi 
un număr important de cadre didactice şi personal didactic auxiliar. 

În luna Noiembrie 2015, a avut loc activitatea cultural-artistică şi distractivă „Balul 
bobocilor”, la care elevii claselor a IX-a au participat cu mare entuziasm, în timp ce profesorii şi 
diriginţii claselor respective prezenţi la eveniment s-au dovedit a fi foarte încântaţi, contribuind 
din plin atât material cât şi organizatoric pentru reuşita activităţii. 

Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia locală, Biserica, Biblioteca orăşenească, 
Societăţile economice de profil, Platformele industriale, etc., care au diversificat oferta de 
activităţi educative, culturale şi economice, contribuind la lărgirea paletei de activităţi 
extraşcolare oferite elevilor.  

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Calendarului activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare, primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele 
mai reprezentative activităţi desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2015-2016, sunt menţionate în 
calendarele celor două semestre, astfel: 

Semestrul I 
DENUMIREA 

PROIECTULUI/ 
PROGRAMULUI 

TEMA ACTIVITĂŢII 
ZIUA/ 

SĂPTĂMÂNA 
RESPONSABIL/ 
COLABORATOR 

Program  educativ Ziua  limbilor  Europei 26 Septembrie 
Prof. Cărămizoiu Anca 
Prof.Ciobanu Giorgiana 
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Program  educativ 
Ziua Internaţională a 
Educaţiei 

05 Octombrie 
Consilier educativ 
Profesori colaboratori 

Program  educativ Ziua  Holocaustului 09 Octombrie Catedra de Istorie 
Campanie  educativă 
 

Sunt cu cărţile,  
nu sunt singur 

14 – 18 
Octombrie 

Catedra de Limba 
română 

Comerţ cu suflete 
Ziua Europeană 
împotriva traficului de 
persoane 

18 Octombrie 
Psiholog Tiţa Mirabela 
Psiholog Stancu Fănel 

Campanie de alegere a 
Biroului executiv al 
Consiliului elevilor 

Votarea Preşedintelui 
Consiliului elevilor 

Octombrie 
Consilier educativ 
Coordonator C.E. 
Comisia diriginţilor 

Program artistic Balul Bobocilor 2015 Noiembrie 
Consilier educativ 
Diriginţii claselor aIXa 
Profesori 

Acţiune  SNAC 
Săptămâna legumelor şi a 
fructelor 

16 – 20  
Noiembrie 

Prof. Mitrache Elena 

Pagini de istorie “1  Decembrie” 27 Noiembrie Catedra de Istorie 

Program artistic Spirit de Crăciun 17 Decembrie 
Consilier educativ 
Prof. Iordache Remus 
Diriginţii claselor 

Program literar-artistic “Eminescu” 15 Ianuarie 
Catedra de Limba 
română 

Concurs de Istorie 
24 Ianuarie –“ Unirea 
Principatelor” 

24 Ianuarie Catedra de Istorie 

Semestrul al II -lea 
DENUMIREA 

PROIECTULUI/ 
PROGRAMULUI 

TEMA  ACTIVITĂŢII 
ZIUA/ 

SĂPTĂMÂNA 
RESPONSABIL/ 
COLABORATOR 

Program literar-artistic 
Zvon de primăvară 
Dragobete,  
Ziua  Mărţişorului 

24 Februarie 
01 Martie 

Cadrele didactice 

Săptămâna Francofoniei 

Audiţie de texte şi muzică 
francofonă. 
 “Şi eu sunt francofon” 
Concurs Interjudeţean 

17-22 
Martie 

Catedra de Limbi străine 

Activităţi extracurriculare 
şi extraşcolare 

Şcoala altfel 
 “Să ştii mai multe, să fii 
mai bun!” 

18-22 
Aprilie 

Conducerea liceului 
Cadrele didactice 
Consiliul elevilor 

Program educativ Sărbătoarea majoratului Aprilie Diriginţii claselor aXIIa 

Pagini de Istorie 

Ziua Europei, Ziua 
victoriei împotriva 
Fascismului, Ziua 
proclamării 
Independenţei de stat a 
României 

09 Mai 
 
Catedra de Istorie 

Olimpiada liceelor 
Concursuri pe discipline 
de cultură generală şi 
sportive 

Mai 
Conducerea liceului 
Cadre didactice 

Întreceri sportive 
Challenge Day 
(Ziua Întrecerii) 

 
26 Mai 

Consilier educativ 
Prof. Diaconu Maria 

Concurs Sanitarii pricepuţi Mai Prof. Dumitru Virginia 
Informare a elevilor şi 
părinţilor 

Situaţia şcolară Iunie Diriginţii 
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De asemenea au fost aprobate de către I.S.J. Olt, proiectele educative, judeţene, regionale 
şi naţionale, propuse de colegi la început de an şcolar, pentru susţinerea şi desfăşurarea acestora 
pe parcursul anului şcolar 2015-2016, denumirea acestor proiecte reieşind din tabelele 
următoare: 

Calendarul  activităţilor educative judeţene 2016 
 

DENUMIRE  PROIECT PERIOADA 

Concurs  cultural artistic, culturi şi civilizaţii  “Şi eu sunt francofon”   
OCTOMBRIE 2015 

MAI 2016 
Proiect de parteneriat judeţean, Educaţie civică, voluntariat, proiecte 
caritabile “Citim şi dăruim” 

IUNIE 
2016 

 
Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene 2016 

 
DENUMIRE  PROIECT PERIOADA 

Concurs  de  referate,  afişe,  pliante  “Schimbarea începe cu noi”   MARTIE 
Concurs  regional  de  informatică aplicată  “Info – practic” APRILIE 
Concurs  regional  de  teatru  “Să râdem azi!” APRILIE 

 
Calendarul activităţilor educative naţionale 2016 

 
DENUMIRE  PROIECT Nr. PERIOADA 

Concurs  Naţional  de  artă plastică  “ Unitate în diversitate” 200 MAI 
 

 

RESURSE UMANE ELEVI/INTRĂRI - IEŞIRI DIN SISTEM 
  
Nivel studiu 2013-2014 

Înscrişi Veniţi 
prin 

transfer 

Plecaţi 
prin 

transfer 

Exmatriculaţi 
sau abandon 

Repetenţi Rămaşi la 
sfârşitul 
anului 

Liceu zi  473 6 21 9 - 449 
Liceu seral 54 - - - - 54 
Scoala de 
maistri 

115 2 - 5 - 112 

Şcoala 
postliceală 

59 -- - 1 - 58 

TOTAL 701 8 21 15 - 673 
 
 
Nivel studiu 2014-2015 

Înscrişi Veniţi 
prin 

transfer 

Plecaţi 
prin 

transfer 

Exmatriculaţi 
sau abandon 

Repetenţi Rămaşi la 
sfârşitul 
anului 

Liceu zi  456 10 7 16 7 407 
Liceu seral 490 12 10 121 9 378 
Scoala de 
maistri 

100 3  6  92 

Şcoala 
postliceală 

313 4  73 17 245 
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TOTAL 1359 29 17 216 33 1122 
 
Nivel studiu 2015-2016 

Înscrişi Veniţi 
prin 

transfer 

Plecaţi 
prin 

transfer 

Exmatriculaţi 
sau abandon 

Repetenţi Rămaşi la 
sfârşitul 
anului 

Liceu zi  320 10 13 11 10 296 
Liceu seral 340 2 - 51 24 267 
Şcoala 
profesională 

120 4 3 12 9 100 

Şcoala de 
maiştri 

79 - - 6 13 60 

Şcoala 
postliceală 

314 12 7 85 2 232 

TOTAL 1173 28 23 165 58 955 
 

EVOLUŢIA ŞCOLARIZĂRII 
 

Total, 
pe nivele de învăţământ, 
sexe, medii de rezidenţă  

AN  ŞCOLAR 
2010 -
2011 

2011 -
2012 

2012 -
2013 

2013 -
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

Total populaţie şcolară, din 
care: 

927 969 893 701 1359 1173 

- pe sexe 
masculin 663 745 728 586 1617 886 

feminin 264 224 165 115 342 287 

- după 
mediul de 

rezidenţă al 
elevilor 

 

Total, 
din 

localitatea 
unde este 

situată 
şcoala 

227 259 273 216 260 272 

Total, din 
alte 

localităţi 
700 710 620 585 1120 901 

Total din 
urban 

227 279 303 240 281 290 

Total din 
rural 

700 690 590 561 839 883 

 
 

CADRE DIDACTICE 
 

 În anul şcolar 2010-2011 au funcţionat în şcoala noastră 46 de cadre didactice, din care 

21 bărbaţi, 25 femei, 37 profesori , 9 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 12. 

Personal nedidactic 23. 
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 În anul şcolar 2011-2012 au funcţionat în şcoala noastră 45 de cadre didactice, din care 

16 bărbaţi, 29 femei, 38 profesori , 7 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 10. 

Personal nedidactic 22. 

 În anul şcolar 2012-2013 au funcţionat în şcoala noastră 49 de cadre didactice, din care 

20 bărbaţi, 29 femei, 39 profesori , 10 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 10. 

Personal nedidactic 21. 

 În anul şcolar 2013-2014 au funcţionat în şcoala noastră 57 de cadre didactice, din care 

34 bărbaţi, 23 femei, 48 profesori , 9 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 10. 

Personal nedidactic 23. 

 În anul şcolar 2014-2015 au funcţionat în şcoala noastră 97 de cadre didactice, din care 

34 bărbaţi, 63 femei, 85 profesori, 12 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 18 

Personal nedidactic 35. 

 În anul şcolar 2015-2016 au funcţionat în şcoala noastră 80 de cadre didactice, din care 

27 bărbaţi, 53 femei, 69 profesori, 11 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 12. 

Personal nedidactic 24. 

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE  EFECTUATE 
ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

Nr. 
crt. 

Cadru didactic 
Grad 

didactic 

PROGRAME FORMARE CONTINUA 
ACREDITATE  

AN ŞCOLAR 2015-2016 

Nr. 
Credite 

Nr. 
Ore 

1 
AVRAMESCU 

RODICA 
I 

Tehnici manageriale in educatie 
22   

2 
BĂDOI 
MARIA 

I 

Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiilor speciale şi a 
inspecţiilor şcolare 

  24 

ECDL (Permisul European de Conducere a 
Computerului) 

20   

Introducere în eTwinning, derulat în 
eTwinning, parte a Programului European 
Erasmus+ 

  20 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII 

  24 

Tehnici manageriale în educaţie 22   

3 
BĂLĂCEANU 

LILIANA 
II Tehnici manageriale în educaţie 22   

4 
BOAŢĂ 

NICULAE 
I 

Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiilor speciale şi a 
inspecţiilor şcolare 

  24 

5 
BOROI 

LUDMILA 
GEORGETA 

I 
 

Conversie profesională Electronica si 
automatizari 90   

Formarea profesorilor metodişti pentru   24 
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 realizarea inspecţiilor speciale şi a 
inspecţiilor şcolare 

6 
 

BOROI 
SIMONA 

 

I 
 

Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiei speciale şi a inspecţiei 
şcolare   24 

Tehnici manageriale în educaţie 22   

7 
 
 

BUJGOI 
ANIŞOARA 

 
 

I 
 
 

Management educational şi comunicare 
instituţională 

25   

Abilitarea corpului de metodişti din 
învăţământul preuniversitar 

10   

 Tehnici manageriale în educaţie 22   

8 
 

CĂRĂMIZOIU 
ANCA 

LILIANA 

II 
 

ECDL profil didactic-6 module 25   

Tehnici manageriale în educaţie 22   

9 
CHIŞ 

GABRIELA 
 

I 
 

Conversie profesională Electronica si 
automatizari 90   
Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiilor speciale şi a 
inspecţiilor şcolare   24 

10 
COTIGĂ 
MARIUS 

I Tehnici manageriale în educaţie 
22 

  

11 
 

CROITORU 
MARIAN 

 

DOCTOR 
 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII   24 

Master Energetica  120   

12 
 
 

DIACONU 
MARIA 

 
 

I 
 
 

Metode LEARNING BY DOING în educaţia 
antreprenorială   5 
Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiei speciale şi a inspecţiei 
şcolare   24 

Tehnici manageriale în educaţie 22   

13 
DIACONU 
VALERIA 

I 
Management în agroturism şi alimentaţie 
publică (master) 120 

  

14 
DOBRE 

GHEORGHIŢA 
 

II 
 

Trepte in formarea continua a cadrelor 
didactice –Universitatea din Craiova 

25   

Susţinere Gradul II 90   

15 
DUMITRU 
VIRGINIA 

I ECDL 20   

16 
 

ENACHE 
ADRIAN 

 

I 
 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII   24 

Master Energetica  120   

17 
ENACHE 

MĂDĂLINA 
 

II 
 

Trepte in formarea continua a cadrelor 
didactice –Universitatea din Craiova 

25   

Susţinere Gradul II 90   

18 

GHIŢĂ 
FLORINA 

LORI 
 

I 
 

Tehnici manageriale în educaţie 22   

Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiilor speciale şi a 
inspecţiilor şcolare 

  24 
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19 
IORDACHE 

REMUS 
 

I 
 
 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII. 

  24 

Consiliere şi orientare spirituală - Univ. 
Piteşti 

25   

Tehnici manageriale în educaţie  22   

20 
 
 

IOSIM 
NICULIŢA 

 
 

I 
 
 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII 

  24 

Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiilor speciale şi a 
inspecţiilor şcolare 

  24 

Tehnici manageriale în educaţie 22   

21 
 

MAILAT 
COSTINELA 

 

I 
 

Formarea cadrelor didactice pentru evaluarea 
la examenele naţionale   

  24 

Creşterea calitatii sistemului educational 
preuniversitar din Romania prin 
implementarea de instrumente moderne de 
management si monitorizare    16 

22 

MIULESCU 
ELENA 

 
 

I 
 
 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII. 

  24 

Tehnici manageriale în educaţie. 22   

ECDL 20   

23 
NICOLAESCU 

NICOLAE 
I ECDL profil didactic-6 module 25   

24 
POPA 

CORNEL 
I 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară TEHNOLOGII. 

25 24 

25 
 
 
 
 

POPA MARIA-
DOINA 

 
 
 
 

I 
 
 
 
 

Dezvoltarea competenţelor de leader în 
managementul educaţional 

    

Formator   36 

Metode LEARNING BY DOING în educaţia 
antreprenorială 

  5 

Tehnici manageriale în educaţie 22   
Formarea cadrelor didactice pentru evaluarea 
la examenele nationale     

24 

26 

PUIU 
NICOLETA 

 
 

I 
 
 

Tehnici manageriale în educaţie 22   
Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară ,,Tehnologii”   24 
Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiei speciale şi a inspecţiei 
şcolare   24 

27 RADU DOINA I Tehnici manageriale în educaţie 22   

28 
RĂDUŢ 
MARIA 

II Tehnici manageriale în educaţie 
22   

29 
ROŞU 

GHERGHINA 
 

I 
 

Formarea cadrelor didactice pentru evaluarea 
la examenele nationale     24 

Tehnici manageriale în educaţie 22   

30 
 

ROTARU 
CRISTINA 

I 
 

ECDL 20   

Tehnici manageriale în educaţie 22   
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JANINA 
 

31 
SIMION 

GHEORGHIŢA 
 

I 
 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară ,,Tehnologii”   24 
Optimizarea sistemelor tehnice – Univ. 
Craiova - master 125   

32 
 

ŢÂRCOMNICU 
DANIELA 

CRINA 

I 
 

Tehnici manageriale în educaţie 22   
Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară ,,Tehnologii”   24 

33 
TIŢA ANCUŢA 

MIRABELA 
I 

Valorificarea scolara  a instrumentelor on-
line de evaluare si orientare in consilierea 
elevilor; 15   
Formarea profesorilor metodisti pentru 
realizarea inspectiei speciale si a inspectiei 
scoale;   24 

ECDL 26   

34 
TURCU 

TEODORA 
I 

Tehnici manageriale în educaţie 22   
Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară ,,Tehnologii”   24 
Formarea cadrelor didactice pentru evaluarea 
la examenele nationale     24 

35 
UNGUREANU 

ILEANA 
 

I 
 

Management educational si comunicare  25   

Tehnici manageriale în educaţie 22   

36 
VLAD 

DORINA 
IULIANA 

DEF Tehnici manageriale în educaţie 
22   

37 

VOICA 
MARIA 

SIDONIA 
 

I 
 
 

Mobilităţi Erasmus   16 

Tehnici manageriale în educaţie 22   
Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară ,,Tehnologii”   24 

38 
ZAMFIRACHE 

NICOLETA 
ELA 

I 

Abordarea interdisciplinară a activităţilor 
didactice din aria curriculară ,,Tehnologii” 24 

Tehnici manageriale în educaţie 22 
Metode LEARNING BY DOING în educaţia 
antreprenorială 5 
Dezvoltarea competenţelor de leader în 
managementul educaţional 25 
Formarea cadrelor didactice pentru evaluarea 
la examenele naţionale   24 

39 
ZANFIRESCU 

ELENA 
 

I 
 

Formarea profesorilor metodişti pentru 
realizarea inspecţiei speciale şi a inspecţiei 
şcolare   24 

Tehnici manageriale în educaţie 22   
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CLASE ŞI EFECTIVE DE ELEVI PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, 

LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR CURENT    2016/2017 

Nivel de 
învăţământ 

Clasa  Număr de 
clase/ grupe 

Număr de elevi  Forma 
de învăţământ 

Limba de 
predare 

Liceal 

(ciclul inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 3 65 zi română 

cl. a  IX-a 1 30 seral română 

cl. a  X-a 4 68 zi română 

cl. a  X-a 1 30 seral română 

Total 9 193   

Liceal,  

 (ciclul superior), 

din care 

cl. a  XI-a 2 46 zi română 

cl. a  XI-a 2 48 seral română 

cl. a  XII-a 5 77 zi română 

cl. a  XII-a 3 63 seral română 

cl. a  XIII-a 3 73 seral română 

Total  15 307   

Învăţământ 
profesional 

Anul I 3 84 zi română 
Anul II 2 49 zi română 
Anul III 2 40 zi română 
Total 7 173   

Maiştri,  

din care  

an I 2 47 zi română 

an II 1 13 zi română 

Total  3 60   

Postliceal, 

din care 

an I 5 131 zi română 

an II 6 122 zi română 

Total  11 253   

TOTAL 45 986   

 
DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN FUNCŢIE DE FILIERĂ, PROFIL / 

DOMENIU, SPECIALIZARE / CALIFICARE PROFESIONALĂ 
 

Nivel Forma Filieră Profil / 
Domeniu 

Denumire specializare / calificare 
profesională 

Clasa Nr. 
cls. 

Număr 
elevi 

1. Liceal 
4 zi Tehnologică Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist 

auto 
a IX-a 1 21 

4 zi Tehnologică Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice a IX-a 1 20 
4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanică Tehnician în transporturi a IX-a 1 24 
4 zi Tehnologică Tehnic/ Electric Tehnician electrician electronist 

auto 
a X-a 1 21 

4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanică Tehnician prelurării pe  maşini cu 
comandă numerică 

a X-a 1 16 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronic
ă şi automatizări 

Tehnician în automatizări a X-a 1 17 

4 zi Vocaţională Artistic Desenator tehnic pentru arhitectură 
şi design 

a X-a 1 14 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician în instalaţii electrice a XI-a 1 25 
4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecatronist a XI-a 1 21 
4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician electrotehnist a XII-a 1 16 
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4 zi Tehnologică Tehnic/Electronic
ă şi automatizări 

Tehnician de telecomunicaţii a XII-a 1 15 

4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician proiectant CAD a XII-a 1 18 
4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician electrician electronist 

auto 
a XII-a 1 15 

4 zi Tehnologică Tehnic/Construcţi
i, instalaţii şi 
lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

a XII-a 1 13 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecatronist a IX-a 1 30 
4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 
a X-a 1 30 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

a XI-a 2 48 

4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţi
i, instalaţii şi 
lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

a XII-a 1 23 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician prelucrări pe maşini cu 
comandă numerică 

a XII-a 1 19 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic  Tehnician mecatronist a XII-a 1 21 
4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic  Tehnician mecatronist a XIII-a 1 24 
4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţi

i, instalaţii şi 
lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

a XIII-a 1 26 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

a XIII-a 1 23 

2. Profesional 
3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Mecanic auto Anul I 0,5 14 
3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tinichigiu vopsitor auto Anul I 0,5 14 
3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Operator la maşini cu comandă 

numerică 
Anul I 0,5 14 

3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Sculer – matriţer Anul I 0,5 14 
3 zi Tehnologică Tehnic/Construcţii Zidar – pietrar - tencuitor Anul I 0,5 14 
3 zi Tehnologică Tehnic/Construcţii Instalator instalaţii tehnico-

sanitare şi de gaze 
Anul I 0,5 14 

3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Operator la maşini cu comandă 
numerică 

Anul II 0,5 12 

3 zi Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări 
publice 

Instalator instalaţii de ventilare şi 
condiţionare 

Anul II 0,5 12 

 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Mecanic auto Anul II 0,5 13 
3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tinichigiu vopsitor auto Anul II 0,5 12 
3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Operator la maşini cu comandă 

numerică 
Anul III 0,5 14 

3 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Strungar Anul III 0,5 13 
3 zi Tehnologică Tehnic/Construcţii Zidar – pietrar - tencuitor Anul III 1 13 

3.  Postliceal 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto an I 1 29 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician electroenergetician an I 1 22 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician operator la maşini cu 

comandă numerică 
an I 1 28 

5 zi Tehnologică Tehnic Laborant în construcţii an I 1 25 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician tehnolog mecanic an I 1 26 
5 zi Tehnologică Tehnic Topograf în construcţii an II 1 25 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant urbanism şi 

amenajarea teritoriului 
an II 1 22 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician tehnolog mecanic an II 1 15 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto an II 1 27 
5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician electroenergetician an II 1 13 
5 zi Tehnologică Tehnic Topograf în construcţii an II 1 25 
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5 zi Tehnologică Tehnic Laborant în construcţii an II 1 20 
 Maiştri       

5 zi Tehnologică Tehnic Maistru maşini şi aparate electrice an I 1 18 
5 zi Tehnologică Tehnic Maistru construcţii civile, industriale şi 

agricole 
an I 1 29 

5 zi Tehnologică Tehnic Maistru maşini şi aparate electrice an II 1 13 

 
 

 1.4.   PRIORITĂŢI   EUROPENE ŞI NAŢIONALE 
 
CONTEXTUL EUROPEAN 
Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă 

 
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a 

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

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-
26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 riorităţi 
interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

 Creştere inteligentă: 
 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare  

 Creştere durabilă:  
 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi 

ecologice 
 Creştere inclusivă 

 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială 
Ţinte: 
 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 
 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 
 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;   

Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar 
 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% a 

ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei 
energetice, comparativ cu 1990 

 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 
Strategia ”Europa 2020”  

Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca 
instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă:    O Uniune a inovării, 
                                                                   O Agendă Digitală pentru Europa;  
                                                                   Tineret în mişcare; 

 2 iniţiative pentru creştere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor; 

O politică industrială integrată pentru era globalizării;  
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 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de         
muncă; 
  Platforma europeană de combatere a sărăciei. 
Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă" 

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): 
 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social 
 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 

implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională 
 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor 

corelat cu EQF 
 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior 

şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor 
cerute pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii 

Iniţiativa:“Tineretul în mişcare” 
Linii de acţiune principale: 

 Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigurecompetenţe-
cheie şi excelenţă:  

 Investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare; asigurarea celui 
mai bun randament al resurselorpublice; diversificarea surselor de finanţare 

 Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu  
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază 

pentru planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de 
formare, oportunităţi deangajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi 
profesiilor cu potenţial de angajare.  

 Promovarea învăţării şi predării de calitate 
 Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, 

de ex. a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele 
antreprenoriale, TIC, învăţarea online, competenţele în domeniul matematicii 
(inclusiv competenţele numerice) şi ştiinţelor;  

 Creşterea atractivităţii, ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca.     50 
% din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu 
rezultate din programe de educaţie şi formare profesională. 

 Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru pentru 
facilitarea intrării pe piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi 
stagii de practică de calitate.  

 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor 
juridice şi administrative ale stagiilor transnaţionale. Sprijinirea unui acces mai bun 
şi a uneiparticipări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea 
întreprinderilorsă ofere locuri pentru stagii şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de 
exemplu, prinetichete de calitate sau premii), precum şi prin acorduri între parteneri 
sociali şi ca parte a politicii de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI). 

 Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, 
inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naţionale decalificare şi prin menţinerea unor 
parteneriate strânse cu sectorul profesional. 

 Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi 
validarea acestor tipuri de învăţare 

 Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere:  
 Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau 

echivalent; 
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 Îmbunătăţiea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare a învăţământului 
superior; 

 Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de inserţie 
profesională 

 Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale 
pentru tineri 

 Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 
toţi tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a-şi petrece în străinătate o 
parte din timpul alocat parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de 
muncă; 

 Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor 
 Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor: 

 Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere.  
 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt 

încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formarepe 
baza unor date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor 
şi pentru învăţarea reciprocă în acest domeniu.  

 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în 
muncă, îşi continuă studiile sau fac parte dintr un program de activare în termen 
de patru luni de la absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanţii pentru tineret”. 

 Sprijinirea tinerilor cu risc  
 Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente 

 
 CONTEXTUL NAŢIONAL 
 
 Programul Naţional de Reformă 2014 (PNR 2014) constituie platforma-cadru pentru 
definirea reformelor şi a priorităţilor de dezvoltare economică a României pe parcursul unei 
perioade de 12 luni (iulie 2014 - iunie 2015), în concordanţă cu Strategia Europa 2020 şi cu 
documentele rezultate din Semestrul European 2014. În ansamblul său,  
 Programul Naţional de Reformă al României stimulează competitivitatea, productivitatea 
şi potenţialul de creştere, coeziunea socială, teritorială şi convergenţa economică, toate acestea 
urmărind reducerea decalajelor în ceea ce priveşte dezvoltarea economică faţă de celelalte state 
membre ale Uniunii Europene. Asumarea reformelor necesare pentru atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 permite concertarea demersurilor naţionale pentru modernizarea 
economiei şi societăţii româneşti şi susţine convergenţa economico-socială cu celelalte state 
membre ale UE. 
 Accelerarea reformei sistemului de învăţământ, inclusiv prin consolidarea capacităţii 
administrative atât la nivel central, cât şi la nivel local, şi evaluarea impactului reformelor; 
accelerarea reformelor în domeniul învăţământului profesional şi al formării; alinierea şi mai 
mult a învăţământul universitar la cerinţele pieţei muncii şi îmbunătăţirea accesului persoanelor 
defavorizate; punerea în aplicare a unei strategii naţională cu privire la fenomenul părăsirii 
timpurii a şcolii, punând accentul pe îmbunătăţirea accesului copiilor preşcolari, inclusiv al 
romilor, la o educaţie de calitate; accelerarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională la îngrijirea 
alternativă pentru copiii lipsiţi de îngrijire părintească. 
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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.  
Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană 
poate intra pe piaţa muncii în mod legal.  

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 programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie şi unităţi de 
rezultate ale învăţării de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  

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.  
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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.  
Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va 
deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei 
Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului 
respectiv.  
 5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi 
atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip 
„Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat 
costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri 
socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se 
vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice 
sau fizice. 

 6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; deja, începând cu anul școlar 2014-2015 s-a reintrodus învățământul 
profesional de 3 ani (nivel 3) după absolvirea clasei a VIII-a; 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. Totodată, 
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 
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Unul din obiectivele noii legi a fost să întărească la nivel managerial orientarea spre 
performanţă şi competitivitatea instituţiilor de învăţământ superior din România. 

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. 

11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior 
Acest obiectiv 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). 

12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar 
Mecanismului de ierarhizare a universităţilor i se va adăuga un sistem stimulativ de 

finanţare a excelenţei, care va asigura performanţa instituţională şi calitatea serviciilor de 
educaţie şi care este structurat astfel: un procent minim de 30% din finanţarea de bază se acordă 
universităţilor publice pe baza criteriilor de calitate stabilite; un fond de dezvoltare instituţională 
se adresează celor mai bune instituţii de învăţământ superior din fiecare categorie; fondurile de 
finanţare suplimentară se alocă de către minister. Excelenţa instituţională va fi completată şi 
printr-un sistem coerent de susţinere a excelenţei individuale, fapt ce va asigura un nivel de 
competitivitate a activităţii fiecărui membru al comunităţii academice (cadre didactice, studenţi, 
cercetători), efectul cumulativ al acestui sistem fiind reunit în performanţa universităţii. 

MECTS a stabilit colectivele şi termenele pentru elaborarea metodologiilor, 
regulamentelor şi normelor care vor asigura cadrul unitar pentru implementarea Legii Educaţiei 
Naţionale. (Sursa: PNR pag 104-107) 

13. Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele ținte ale PNR 
Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, 
de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică 
şi în care se vor implementa măsurile propuse. România are în vedere realizarea unei evaluări 
intermediare în anul 2014 pentru aprecierea impactului măsurilor în atingerea ţintei şi eventuala 
corectare a traiectoriei. 

 
Evoluţia prognozată a ratei părăsirii timpurii a şcolii 

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

            
Indicator (%) 18,4 17,2 16,0 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3 

 
Măsurile-cheie pentru atingerea ţintei naţionale sunt: 
1. Extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii. 
2. Asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din 

grupurile dezavantajate. 
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); Bursa profesională pentru elevii din învățământul profesional. 
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3. 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). 

4. Revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru 
învăţământul preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de 
pregătire profesională 

5. Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi al şcolii 
postliceale, 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. 

6. Legătura cu iniţiativa emblematică Tineret în mişcare este asigurată prin acele 
măsuri care vin în întâmpinarea primei direcţii majore de acţiune a acestei iniţiative emblematice 
şi care vizează susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, prevenirea părăsirii timpurii a 
şcolii, dezvoltarea sistemelor de educaţie timpurie şi asigurarea accesului la educaţie pentru 
grupurilor dezavantajate. 

În perspectiva abordării unitare a analizei sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 
şi a direcţiilor de acţiune necesare a fost adoptat un set comun de indicatori privind educaţia 
 
 

  1.5.   OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE 
 

Lista priorităţilor şi obiectivelor regionale  
Obiectivul general 
Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii 

economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 
Obiective specifice: 
1.  Adaptarea ofertei educaţionale , prin restructurarea reţelei şcolare, în concordanţă cu 

cerinţele angajatorilor şi ale  pieţei muncii 
2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 
3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din regiune şi reducerea abandonului şcolar 
4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 
5. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul 

formării prin învăţământ tehnic şi profesional 
Lista obiectivelor la nivel judeţean 
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Tehnic Profesional are următoarele obiective:  

Obiectiv 1: Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 
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Obiectiv 2: Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şcolară şi consiliere finanţat prin 
POCU 
Obiectiv 3: Creşterea accesului egal la educaţie pentru tinerii din judeţul Olt şi reducerea 
abandonului şcolar 
Obiectiv 4:Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET finanţat prin POCU 
Obiectiv 5: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  
finanţat prin POCU 
 

Lista obiectivelor la nivel de unitate 
 
Planul managerial al Colegiului Tehnic „Alexe Marin” 2017 – 2018 cuprinde: 
 

Ţinte strategice Opţiuni strategice 

Adaptarea competenţelor 

absolvenţilor la cerinţele 

angajatorilor 

Opţiunea curriculum: optimizarea, monitorizarea 

şi evaluarea calităţii procesului educaţional 

Opţiunea resurse umane: formarea continuă a 

cadrelor didactice şi perfecţionare periodică 

Opţiunea resurse materiale şi financiare: 

atragere de fonduri, modernizarea bazei materiale 

Opţiunea relaţii comunitare: parteneriate reale cu 

instituţii de profil, agenţi economici 

Creşterea accesului egal la educaţie 

pentru toţi elevii şi reducerea 

abandonului şcolar 

Opţiunea curriculum: aplicarea corectă şi creativă 

a curriculumului şcolar 

Opţiunea resurse umane: realizarea planului de 

şcolarizare proiectat 

Opţiunea resurse materiale şi financiare: 

investiţii, în sisteme informatice moderne, actuale 

Opţiunea relaţii comunitare: implicare în proiecte 

pentru elevi şi cadre didactice 

Îmbunătăţirea performanţei şcolare 

în vederea facilitării integrării în 

societate 

Opţiunea curriculum: iniţierea unor proiecte 

creative 

Opţiunea resurse umane: participarea cadrelor 

didactice la proiecte, stimularea creativităţii 

Opţiunea resurse materiale şi financiare: 

proiecte, parteneriate, sponsorizări 

Opţiunea relaţii comunitare: implicarea factorilor 

interesaţi în viaţa şcolii, în CA, CEAC, în diferite 

comisii ocazionale sau permanente 

Creşterea adaptabilităţii ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţei 

muncii 

Opţiunea curriculum: elaborarea de oferte viabile, 

realiste 

Opţiunea resurse umane: cadre didactice şi elevi 

cu rezultate deosebite 

Opţiunea resurse materiale şi financiare: 

atragerea agenţilor economici importanţi, implicare 
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Opţiunea relaţii comunitare: participare la 

acţiuni, proiecte, implicare, parteneriate 

Dezvoltarea cantitativă şi calitativă a 

parteneriatelor profesionale şi 

sociale 

Opţiunea curriculum: proiecte educative diverse 

şi motivante, parteneriate diversificate 

Opţiunea resurse umane: şcoala părinţilor, cadre 

didactice active, motivate 

Opţiunea resurse materiale şi financiare: 

ajutoare financiare din partea unor părinţi, donări 

Opţiunea relaţii comunitare: activităţi comune 

şcoală-familie, implicare în proiecte 
 

 
 
 
 

PARTEA a II-a 
ANALIZA NEVOILOR 

 
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a 

Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi 
să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de 
ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 
 Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 
învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 
bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă 

Obiectiv general  
Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul 

creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. 
  Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost stabilite de către CLDPS Olt  
următoarele obiective specifice: 

 Adaptarea ofertei educaţionale,în concordanţă cu cerinţele angajatorilor  
 Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 
 Creşterea accesului  la educaţiepentru tinerii din judeţ şi reducerea abandonului 

şcolar 
 Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 
 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în 

domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional 
  Măsurile din planul de acţiune sunt asumate, în vederea implementării, de către membrii 
CLDPS Olt, proces care va fi monitorizat şi astfel se asigură continuitatea şi calitatea procesului 
de corelare a ofertei ÎPT cu cererea pieţei muncii. 
 

Demografie 
 Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a judeţului 
să continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS asupra 
populaţiei regiunii pentru perioada 2003-2025.  
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 Efectele social-economice ale acestei evoluţii a populaţiei judeţului din ultimii ani, vor fi 
de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia 
şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.).  

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 
- Îmbătrânirea populaţiei la nivelul întregii regiuni si a judetului Olt  
- Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, cu implicatii asupra populaţiei 

de vârstă şcolară 
- Pe medii rezidenţiale scăderea cea mai semnificativă s-a produs în mediul rural, faţă de 

mediul urban unde scăderea a fost mult mai redusă, cu mentinerea totusi a preponderenţei 
populaţiei rurale (59,46%), faţă de populaţia din mediul urban (40,54 %) 

- Ponderea populatiei feminine in populatia totala a judetului Olt si in mediul urban  
Implicaţii pentru ÎPT  

- Reorganizarea sistemului educational care sa tina cont de tendintele demografice si de 
cele existente pe piata muncii  

- Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării 
resurselor umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea 
din activitate mai târziu şi progresiv.  

- Înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET in localitaţile cu populaţie 
preponderent de etnie rromă şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora. 

- Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET 
a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri 

scăzute etc.):  „educaţia de a doua şansă” 
- Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară 

din mediul rural prin: extinderea învăţământului IPT în şcolile din mediul rural, dezvoltarea 
infrastructurii şcolilor aflate în zone defavorizate (transport deficitar, venituri reduse ale 
populaţiei) 

 
Profilul economic judeţean 
Industria, în special industria prelucrătoare, deţine o pondere importantă  în economia  

judeţului.  
Se caracterizează prin:  
- număr mare de muncitori angajaţi determinat de  insuficienta dotare cu utilaje 

performante 
- lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare 
-  introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii muncii. 

Scăderi ale trendului ocupaţional pe principalele sectoare economice: 
- în perioada 2009-2011 faţă de 2008 s-au înregistrat  scăderi ale ocupării în industrie, 

în special în industria prelucrătoare, deşi cea mai importantă pondere a populaţiei ocupate o 
reprezinta populaţia ocupată în industrie.  

- în perioada 2009-2011 construcţiile au înregistrat deasemenea scădere din punct de 
vedere al ocupării ( aproximativ 34 % faţă de anul 2008)  

Recomandări pentru ÎPT:  
-  la proiectarea planului de scolarizare se vor avea în vedere trendurile sectoarelor 

economice şi datele oferite de piaţa muncii cu tendinţele de creştere sau descreştere a cererii de 
locuri de muncă, pe sectoare economice.  

- şcolarizarea pentru domeniile de calificare din protecţia mediului, electronică, 
automatizari, informatica, industrie alimentară în scopul adaptării competenţelor la 
tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii;  
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- reducerea ofertei de şcolarizare pentru calificări din industria textilă şi pielărie, 
mecanică, electrotehnică;  

- creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel 3 şi 4 în scopul ridicării nivelului de 
competenţe al lucrătorilor din construcţii în utilizarea materialelor şi tehnologiilor 
neconvenţionale precum şi a echipamentelor performante; 

- dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul construcţiilor, lucrări publice şi 
instalaţii şi a materialelor de construcţii, în scopul creşterii productivităţii muncii şi folosirii unor 
tehnologii şi materiale noi;  

-dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor prin: 
diversificarea calificărilor; şcolarizarea pentru calificări de nivel 4 în domeniul bancar, 
comercial, tranzactii financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură;  

- dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici 
- consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 

planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante.  
- menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare care atrag cu precădere 

investiţiile străine (calificări specific producţiei auto, mecanică- cu precădere prelucrări la cald si 
la rece)  

-  dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici 
- consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 

planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante.  

 
Indicatori statistici ai pieţei muncii  

 Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de 
restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, 
menţinerea şomajului la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de recesiune 
economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată. 
 Piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia şi din judeţul Olt reflectă în mare tendinţele 
de la nivel naţional. Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei 
româneşti, au dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la 
cerinţele pieţei. 
 Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două 
serii de date statistice: Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în 
Gospodării (AMIGO). BFM permite comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare 
naţional, regional şi judeţean, iar AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional între 
regiunile de dezvoltare şi  comparabilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT). 
 

Participarea la forţa de muncă 
 

Populaţia activă 
Piaţa muncii din judeţul Olt  reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. Dezechilibrele 

provocate de procesul de restructurare a economiei româneşti, au dat şi în judeţe o nouă 
dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei.  

Din punct de vedere al evoluţiei populaţiei active civile totale, în perioada 2007-2010, s-a 
manifestat o tendinţă de scădere pe întreaga perioadă de analiză, pe fondul scăderii totale a 
numărului de locuitori, dar şi din cauza  migrării forţei de muncă. 

Structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire pe medii rezidentiale indică 
preponderenţa populaţiei urbane  cu instruire superioară, profesională, liceală şi postliceală şi 
preponderenţa populaţiei rurale pentru nivelul de instruire profesional, gimnazial şi primar. De 
asemenea se remarcă două modele distincte pentru cele două medii rezidenţiale: unul bazat pe 
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dominanţa nivelului de instruire primar, gimanzial şi profesional în mediul rural şi unul bazat pe 
dominanţa nivelului de instruire liceal, postliceal şi superior în mediul urban. 

Din analiza datelor disponibile, se remarcă faptul că, deşi în scădere, cea mai mare parte a 
populaţiei ocupate civile a judeţului Olt se află în sectorul agricol, urmată de sectoarele servicii 
şi industrie. În sectorul construcţii, numărul de persoane ocupate a crescut până în anul 2008,  iar 
în perioada 2009-2010 a scăzut (cu 2500 persoane), tendinţă remarcată, de altfel în toate 
sectoarele economice, din cauza crizei manifestate la nivel mondial, cu repercursiuni şi la nivelul 
judeţului nostru. 

O economie dezvoltată presupune o preponderenţă a populaţiei ocupate în servicii, o 
pondere mai mică a populaţiei ocupate în industrie şi construcţii şi o foarte mică pondere a 
populaţiei ocupate în agricultură, în regiunea Sud-Vest Oltenia înregistrându-se o inversare a 
procentelor, cele mai multe persoane fiind ocupate în agricultura de subzistenţă, persoanele de 
sex feminin fiind majoritare. În judeţul Olt situaţia este similară regiunii, populaţia ocupată în 
sectorul agricultură fiind din punct de vedere al evoluţiei pe perioada 2002-2010, în scădere faţă 
de celelalte sectoare.   

 
2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

ANALIZA PESTEL  (ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE A POLITICILOR  
EDUCAŢIONALE,  A MEDIULUI ECONOMIC,  SOCIAL, TEHNOLOGII,  
ECOLOGIC, LEGISLATIV)   
 

Politica educaţională propusă de reforma învăţământului preuniversitar se 
caracterizează prin:  

 obiectivul prioritar al procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi tehnic 
preuniversitar îl reprezintă realizarea formării profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii 
Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice, în cocncordanţă cu evoluţia pieţei 
muncii din România; 

 noile programe şcolare facilitează aplicarea unor metode moderne, astfel structurate încât 
interesul să se focalizeze pe elevi;  

 activităţile educative desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului 
educaţional întemeiat pe valorile democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar ţinând cont şi de 
aspiraţiile societăţii româneşti;  

 formarea la elevi a unor trăsături pozitive de caracter, dezvoltarea unor puternice 
sentimente patriotice, ceea ce îi va ajuta să devină oameni fermi, rezistenţi moral;  

 stimularea şi cultivarea demnităţii, a spiritului toleranţei şi a schimbului liber de opinii.    
Nevoile interne ale şcolii din punct de vedere al politicii educaţionale se concretizează în:  

 asigurarea calităţii educaţiei - o cerinţă imperativă a timpului pe care îl trăim;  
 promovarea ofertei educaţionale a şcolii ţinând cont de realităţile economice şi nevoile 

comunităţii locale;  
 proiectarea unei imagini pozitive a şcolii realizată printr-o publicitate constant şi coerent 

susţinută;  
 îndrumarea şi orientarea elevilor din grupuri dezavantajate (elevi cu risc de abandon 

crescut, elevi care trăiesc în zone rurale izolate, elevi de etnie romă, elevi cu cerinţe educaţionale 
speciale recunoscuţi şi nerecunoscuţi, elevi care provin din familii cu venituri mici, cu unul sau 
ambii părinţi aflaţi la muncă în străinătate); 

 creşterea accesului egal la educaţie pentru toţi elevii şi reducerea abandonului şcolar;  
 îmbunătăţirea performanţelor şcolare în vederea creşterii ratei de promovabilitate, rezultat 

aşteptat prin proiectul ROSE; 
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 recunoaşterea publică a meritelor şi recompensarea elevilor care au obţinut premii în 
cadrul Olimpiadelor interdisciplinare tehnice, precum şi la Concursurile de meserii;  

 motivarea administraţiei publice locale în vederea  dezvoltării şi modernizării bazei 
materiale.    

 
Analiza contextului economic  
Analiza economică relevă următoarele aspecte locale:  

 Slatina este un oraş cu o bună situaţie economică ceea ce se reflectă pozitiv în 
potenţialul economic al Primăriei municipiului;  

 Nevoile şcolilor au fost multă vreme neglijate, dar prin trecerea instituţiilor de 
învăţământ în grija Consiliului Local, fondurile alocate pentru satisfacerea acestora s-au 
îmbunătăţit considerabil;  

 Prin Direcţia Patrimoniu Primăria municipiului Slatina  alocă fonduri pentru 
întreţinerea şi repararea clădirilor, pentru consolidarea, precum şi pentru  modernizarea acestora;  

 Descentralizarea sistemului de învăţământ înseamnă implicit şi creşterea influenţei 
comunităţii locale asupra unităţilor şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza 
nevoilor şi a cererii de educaţie exprimată de comunitate;  

 Individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în funcţie de necesităţile reale 
ale comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete (financiare, geografice şi de mediu) în 
care funcţionează unitatea şcolară, pe de altă parte;  

 Atragerea agenţilor economici în formarea iniţială a forţei de muncă prin încheierea 
parteneriatelor cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea 
profesională  în cadrul şcolii;  

 Instruirea practică în stagiile de pregătire derulate în săptămâni comasate se face la 
agenţii economici cu care s-au încheiat convenţii de parteneriat.  

Analiza economică a unităţii şcolare aduce în prim plan realizarea resurselor 
extrabugetare prin:  

 Realizarea contractelor de parteneriat cu agenţii economici care manifestă interes în 
direcţia dezvoltării resurselor umane;  

 Organizarea cursurilor de reconversie profesională.  
 Atragerea de fonduri extrabugetare prin implementarea unor proiecte cu finanţare 

naţională şi internaţională (proiectul ROSE). 
 Atragerea de sponsorizări prin derularea unor contracte cu agenţi economici de pe 

platforma industrială a municipiului Slatina. 
 
Analiza contextului social pune în evidenţă următoarele aspecte:  

 Elevii provin din mediul economic slab dezvoltat, din familii numeroase, cu venituri 
modeste, din familii în care cel puţin un părinte este în şomaj sau nu realizează veniruri sigure, 
ori din familii monoparentale;  

 Elevi aflaţi în grija bunicilor sau a unui tutore legal; elevi care trăiesc în zone rurale 
izolate; 

 Potenţialul economic scăzut al familiilor din care provin elevii este cauza principală 
pentru care aceştia nu pot plăti cantina şi internatul ceea ce conduce la fenomene sociale nedorite 
cum ar fi abandonul şcolar;  

 Numărul sporit de burse acordate (în cuantum destul de mic) oferă informaţii asupra 
situaţiei materiale precare a familiilor din care provin elevii;  

 Copiii proveniţi de la centrele de plasament manifestă probleme specifice de 
socializare şi adaptare; 
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 Marea majoritate a elevilor care vin în şcoala noastră au un nivel de instruire redus, 
ceea ce presupune un efort mare de acoperire a lacunelor existente.   

Analizând din punct de vedere social colectivul de cadre didactice din şcoală se relevă 
următoarele:  

 Se observă o creştere a  mediei de vârstă în rândul cadrelor didactice şi, în această 
situaţie, se conturează o întrebare îngrijorătoare în legătură cu viitorul şcolii: cine va asigura în 
continuare pregătirea elevilor după ce dascălii actuali vor ajunge la vârsta pensionării? Eşalonul 
care le va urma nu va fi probabil destul de puternic datorită fluctuaţiilor înregistrate în sistem. 

 Relaţiile interumane din şcoală sunt în general bune; climatul în şcoală este benefic 
colaborării, lucrului în echipă.  

  
Analiza din punct de vedere tehnologic    
- pentru mediul intern se pot contura următoarele observaţii:  

 Informatizarea şcolii este bună: există două cabinete de informatică şi unul tehnologic 
dotate cu calculatoare, dar mişcarea rapidă din industria electronică nu ne permite racordarea 
permanentă la noutăţile apărute în domeniu.  

 Internetul cu posibilităţile sale de informare multiple este utilizat în şcoală pentru 
informare şi documentare.  

 Utilizarea sistemului informatizat AEL permite desfăşurarea lecţiilor interactive ceea 
ce se reflectă în centrarea demersului didactic pe elev ca factor direct implicat în procesul de 
predareînvăţare.  

 Predarea interactivă cu ajutorul mijloacelor moderne : retroproiector, videoproiector, 
tabla interactivă SMART.   

- pentru mediul extern aducem în prim plan următoarele aspecte:  
 Televiziunea prin cablu care oferă emisiuni cu caracter educativ (Animal Planet, 

Discovery, National Geographic etc) este accesibilă pentru puţini copii (avem în vedere că în 
localităţile rurale pot fi recepţionate mai ales posturile naţionale); posturile naţionale şi 
televiziunea privată au ofertă educaţională săracă, sunt axate pe difuzarea de filme cu multe 
scene de violenţă sau emisiuni în care senzaţionalul este dat de fapte de violenţă, infracţiuni, 
prostituţie, consum de droguri, dispariţii, accidente, într-o expresie cinică, mult vehiculată, 
prezintă “viaţa aşa cum este ea”.  

 Disponibilitate redusă a agenţilor economici faţă de transferul de tehnologie în vederea 
modernizăriii dotărilor. 
  
 Analiza din punct de vedere ecologic – este centrată pe noile strategii europene şi 
mondiale privind mediul înconjurător, pe respectarea normelor ecologice, tot mai importante în 
ultimii ani. Elevii sunt conştienţi de rolul lor în domeniul prevenirii fenomenelor de distrugere a 
naturii, sunt pregătiţi să respecte norme, să consume ecologic, să contribuie la îmbunătăţirea 
condiţiilor de mediu. Elevii şi cadrele didactice sunt implicate în diverse proiecte de ecologizare, 
de mediu, de conştientizare a populaţiei cu privire la protecţia mediului. 
 
 Analiza din punct de vedere legislativ – este axată pe respectarea legislaţiei specifice în 
vigoare, pe participarea la dezbaterile privind anumite iniţiative legislative în domeniul educaţiei. 
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2.3. ANALIZA SWOT 
 

AXA PUNCTE TARI – PUNCTE SLABE 

C
U

R
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Puncte tari Puncte slabe 

Existenţa în şcoală a tuturor documentelor 
curriculare elaborate la nivel de trunchi 
comun, C.D.S. şi /sau C.D.L. 
Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi 
de dezvoltare locală (C.D.Ş. şi C.D.L). în 
concordanţă cu nevoile comunităţii. 
Fundamentarea planului de şcolarizare pe 
profil/domeniu/meserie raportat la resursele 
din reţea. 
Profesorii au documente de planificare, bine 
întocmite,  în  concordanţă  cu curriculum-ul 
naţional şi resursele disponibile. 
Respectarea termenelor calendaristice 
prevăzute în documentele de planificare. 
Proiectare corectă a activităţi didactice, cu 
accent pe obiective operaţionale. 
Pentru modulele la care sunt prevăzute ore de 
predare, laborator, respectiv instruire practică 
proiectarea didactica se realizează în 
colaborare profesor-maistru instructor 
Majoritatea cadrelor didactice se preocupă de  
întocmirea portofoliilor, respectiv a mapelor 
de lucru conform  cerinţelor 
Utilizarea unei game variate de strategii de 
predare şi învăţare pentru a răspunde 
stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, 
precum şi pentru a  motiva fiecare elev. 
Folosirea metodelor activ participative. 
Alegerea atentă şi competentă a manualelor 
şcolare.  
 

Lipsa manualelor pentru ciclul superior al 
liceului.  
Nu întotdeauna elevii sunt implicaţi în propria 
dezvoltare prin utilizarea metodelor    de 
autoreglare sau autoevaluare pentru instruire 
practică. 
Nu  utilizează  toţi  profesorii  auxiliare 
curriculare modeme - fişe de lucru, portofolii ale 
elevilor, softuri educaţionale, etc.  
La instruirea practică strategiile sunt axate pe o 
repetare a cunoştinţelor teoretice, predate de 
profesori. 
Nu   întotdeauna se manifestă creativitatea 
profesorului în procesul didactic, curriculele 
fiind foarte stufoase şi obligatoriu de parcurs. 
Diseminarea defectuoasă a informaţiei intra si 
interinstituţional prin cercurile metodice 
Insuficienta dezvoltare a sistemului de evidenţă 
a progresului elevului pe perioada şcolarizării      
Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care o 
fumizează şcoala nu este pozitivă, motivată sau 
responsabilă 
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Încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate în 
proporţie de 100 % . 
Nucleu stabil al colectivului de cadre didactice. 

Cadrele didactice pregătite prin cursuri 
postuniversitare manifestă creativitate în procesul 
didactic şi profesionalism în managementul clasei/ 
Responsabilitate şi competenţă din partea 
personalului didactic pentru însuşirea şi aplicarea 
corectă a planului cadru şi a curriculelor. 
Participarea cadrelor didactice la perfecţionări 
prin grade didactice şi cursuri de formare. 
Organizarea prin C.C.D. a cursurilor de 
perfecţionare Instituţionalizarea  stagiilor de 
formare/ informare  cu  responsabilii comisiilor 
metodice şi metodişti din judeţ. 
Manageri şi cadre didactice deschise pentru  
schimbare. 
Climatul psiho-social din şcoală este favorabil. 
Relaţionarea şi comunicarea în cadrul şcolii este 
bună, deciziile sunt acceptate. 
Realizarea, de către inspectorii de specialitate, a 
tuturor preinspecţiilor si inspecţiilor de 
definitivare in învăţământ  
Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, 
directori-profesori, profesori-profesori, profesori-
părinţi) favorizează un climat educaţional deschis 
şi stimulativ. 
Clase cu efective medii (coeziunea grupurilor). 
Competenţele dobândite de elevi le permit 
acestora o adaptare rapidă la schimbări, precum  
şi accesul pe piaţa europeană a muncii. 
Creşterea planului de şcolarizare pentru 
învăţământul profesional de 3 ani datorită 
cerinţelor agenţilor economici de pe 
platforma industrială a Slatinei. 
Existenţa la nivelul şcolii a  consilierului pentru 
proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare, a consilierului psihopedagog  şi 
a cabinetului de consiliere şi orientare şcolară 
şi profesională; 

 

Conservatorismul şi rezistenţa la 
schimbare a unor cadre didactice 
privind aspecte cum sunt: centrarea pe 
nevoile elevilor, modernizarea 
lecţiilor, informatizarea 
învăţământului. 
Elevi cu nivel redus de instruire. 
Reducerea planului de şcolarizare la 
liceu filiera tehnologică, datorită 
„mirajului” pe care îl prezintă liceele 
teoretice şi clasele de informatică. 
Abandon şcolar datorită mai ales 
veniturilor materiale modeste ale 
familiilor din care provin elevii. 
Utilizarea incompletă a unor  strategii 
motivaţionale de implicare a cadrelor 
didactice şi a elevilor în păstrarea şi 
îmbogăţirea bazei materiale a 
laboratoarelor şi atelierelor; 
Existenţa cadrelor didactice 
suplinitoare care nu sigură 
continuitatea la clasă; 
Lipsa specialiştilor în predarea 
domeniului construcţii,  instalaţii şi 
lucrări publice (maistru). 
Neimplicarea tuturor cadrelor 
didactice în activitatea educativă 
pentru îmbunătăţirea stării disciplinare 
şi a frecvenţei şcolare a elevilor; 
Insuficienta colaborare a unor părinţi 
cu şcoala; 
Număr foarte mare de elevi navetişti, 
care duc la un număr foarte mare de 
absenţe nemotivate 
Plecarea unui număr foarte mare de 
elevi pe parcursul anului şcolar (apar 
în exmatriculaţi şi repetenţi) 
Familiile elevilor noştri nu au 
posibilităţi materiale deosebite, nici 
măcar suficiente uneori pentru 
asigurarea continuării studiilor copiilor 
lor 
Plecarea în străinătate a părinţilor 
elevilor în găsirea unui loc de muncă 
pentru existenţă 
Neimplicarea corespunzătoare a 
părinţilor în educarea propriilor copii 
Procentul foarte mare de elevi care nu 
au promovat examenul de bacalaureat 
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Colegiul Tehnic „Alexe Marin” , Slatina 
dispune de o bază materială deschisă 
dezvoltării prin echipamentele şi dotările 
obţinute prin proiectul finanţat din din fonduri 
PHARE pe nivele de calificare 3 şi 4 precum 
şi reabilitarea şcolii şi a atelierelor şcolare; 
Dotarea cu echipamente IT şi cu mijloace 
multimedia (tablă Smart, DVD-player, 
Videoplayer, video-proiectoare). 
Cadrele   didactice   utilizează   auxiliare 
curriculare cu valoare instructiv-educativă 
care favorizează învăţarea. 
Colaborare foarte bună cu consiliul 
Consultativ al părinţilor. 

Implicarea timidă a cadrelor didactice 
în utilizarea eficientă a bazei materiale 
în procesul de predare-învăţare. 
Fond insuficient de carte actuală de 
specialitate. Slaba  implicare a  unora 
dintre cadrele didactice  şi elevi în 
păstrarea şi îmbogăţirea bazei 
materiale a laboratoarelor şi 
atelierelor; 
Distrugerea de bunuri către elevii 
şcolii, aproape permanent, fără 
recuperarea prejudiciului de la  
faptuitor duce la cheltuieli 
suplimentare pentru şcoală 
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 Funcţionarea C.L.D.P.S. într-o manieră care 

ţine cont de necesitatea sprijinirii sistemului 
şi de eficientizarea lui. 
Parteneriate educaţionale încheiate cu agenţii 
economici în funcţie de specializările 
prevăzute în planul de şcolarizare al 
instituţiei, pentru formarea profesională a 
elevilor. 
Parteneriate viabile cu comunitatea locală 
pentru asigurarea unui climat propice 
desfăşurării procesului instructiv – educativ; 
Şcoala a fost solicitată şi a răspuns cerinţelor 
privind organizarea unor programe 
educaţionale pentru comunitatea locală. 

Reţinerea privind promovarea unor 
proiecte 

AXA OPORTUNITĂŢI – AMENINŢĂRI 

C
U

R
R
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U

L
U
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Oportunităţi Ameninţări 

Legătura cu agenţi economici interesaţi 
în formarea profesională a elevilor.  
Reorganizarea curriculumului pe unităţi 
de rezultate ale învăţării începând cu 
anul şcolar 2016 – 2017. 
Ofertă sporită de activităţi 
extracurriculare  
Efectuarea instruirii practice în anii 
terminali la agenţii economici care 
utilizează tehnologii modeme  
Ofertă de inserţie profesională la 
majoritatea meseriilor care se derulează 
prin planul de şcolarizare 

Organizarea activităţilor practice cu clasa întreagă 
Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional   
Inserţia dificilă pe piaţa muncii a absolvenţilor de 
liceu  
Mentalitatea greşită a comunităţii părinţilor  
privind  învăţământul profesional şi tehnic  
Mass - media (existenţa unor emisiuni, publicaţii 
ce sunt incompatibile cu regulile de morală, factor 
de ocupare  excesivă a timpului ) 
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Reglementările M.E.N. privind 
funcţionarea consiliului disciplinei şi a 
creditelor obţinute privind formarea 
continuă 
Existenţa standardelor ocupaţionale 
pentru cadrele didactice 
Reactualizarea Legii nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic 

Supraîncărcarea cadrelor didactice cu 
sarcini şi activităţi care nu sunt 
remunerate  
Starea materială precară a sistemului, 
lipsa de fonduri şi motivare în 
dezvoltarea personală 
Scăderea natalităţii 
Lipsa motivaţiei pentru continuarea 
studiilor 
Migrarea cadrelor didactice tinere către 
domenii mai bine plătite 
Nerealizarea planului de şcolarizare la 
liceu în perspectiva anilor viitori 
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Evaluarea instituţională  
Utilizarea rapoartelor de analiză şi 
autoevaluare  
Accesul la programe europene, 
naţionale sau judeţene de dezvoltare 
Încheierea de parteneriate cu agenţii 
economici 
Atragere de finanţare prin proiecte 
(Proiectul Rose) 

Cuantumul mic al fondurilor destinate 
de primărie cheltuielilor materiale 
pentru instruire practică   
Interes scăzut al agenţilor economici 
privind transferul de tehnologie 
modernă 
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 Disponibilitatea şi responsabilitatea 

unor instituţii importante de a veni în 
sprijinul şcolii  (Primăria, 
Jandarmeria, Poliţia, Biserica, 
ONGuri, etc) 
Necesitatea formării profesionale 
iniţiale manifestată de agenţii 
economici  
Necesitatea formării continue 
manifestată de agenţii economici sau 
chiar de persoane fizice 
Interesul agenţilor economici pentru 
formarea prin învăţământul 
professional şi tehnic 

Palierul orizontal al activităţii 
economice Caracterul conjunctural şi 
instabilitatea unor relaţii de parteneriat 
cu instituţiile locale, pierderea pe 
parcurs a unor relaţii de cooperare 

 
 

2.4. REZULTATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ  
DEZVOLTARE 

 

              Rezumatul principalelor concluzii şi şi recomandări pentru planul de 
măsuri 
 
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

- Îmbătrânirea populaţiei la nivelul judeţului 
- Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, ritmul cel mai alert de 

descreştere înregistrând populaţia de vârstă şcolară 
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- Scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale 
Implicaţii pentru ÎPT   

 Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării 
resurselor umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea 
din activitate mai târziu şi progresiv.  

Principalele concluzii din analiza mediului economic regional. Implicaţii pentru ÎPT 
Industria deţine o pondere scăzută în economia  judeţului. Se caracterizează prin:  
- număr mare de muncitori angajaţi determinat de  insuficienta dotare cu utilaje 

performante 
- lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare 

introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii muncii. 
Construcţiile reprezintă un domeniu în creştere, caracterizat prin insuficienţa forţei de 

muncă şi nivel scăzut de calificare al lucrătorilor. 
Sectorul serviciilor este în creştere, cu accent pe: tranzacţii imobiliare-închirieri - 

servicii, transport, depozitare şi comunicaţii, comerţ, turism. 
 Implicaţii pentru ÎPT: Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din protecţia 

mediului, electronică, automatizari, informatica, industrie alimentară în scopul adaptării 
competenţelor la tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii; Reducerea ofertei de 
şcolarizare pentru calificări din industria textilă şi pielărie, mecanică, electrotehnică; Creşterea 
şcolarizării pentru calificările de nivel 3 şi 4 în scopul ridicării nivelului de competenţeal 
lucrătorilor din construcţii în utilizarea materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum şi a 
echipamentelor performante; Dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul 
construcţiilor, lucrări publice şi instalaţii şi a materialelor de construcţii, în scopul creşterii 
productivităţii muncii şi folosirii unor tehnologii şi materiale noi; Dezvoltarea ofertei de 
şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor prin: diversificarea calificărilor; şcolarizarea 
pentru calificări de nivel 4 în domeniul bancar, comercial, tranzactii financiare, asigurări, 
transporturi şi infrastructură 

Principalele concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT 
Concluzii: 

- Fluctuatia ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat în 
rîndul  tinerilor şi şomajul de lungă durată 
- Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă 
- Dezechilibrul pe piaţa muncii între cerere şi ofertă 
- Necesitatea elaborării unei strategii sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizând  
modernizarea  agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural. 
- Existenţa unor decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban 
- Facilitarea inserţiei  absolvenţilor pe piaţa muncii 
 Implicaţii pentru ÎPT 
- 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 
- Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 
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- Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea 
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi 
dezvoltarea serviciilor 
- Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii 
defavorizate economic şi social 
- Cresterea  nivelului  competentelor „cheie” cat şi dezvoltarea de abilitaţi precum: 
disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala; capacitate de adaptare a competentelor 
la cerinţele angajatorilor  

 
Principalele concluzii din analiza ÎPT                     

- Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar judeţean a înregistrat o uşoară 
scădere, în perioada 2000 – 2009. 

- Prognozele INS prevăd în continuare un declin demografic general, accentuat pentru 
populaţia tânără, cu reduceri semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu 
îmbătrânirea populaţiei . 

- Accesul limitat al tinerilor din mediul rural la învăţământul IPT 
- Proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunităţile locale; 

 
Recomandări pentru învăţământul IPT 

 Restructurarea  reţelei şcolare IPT, în  funcţie de evoluţia  locală, prin:  
- introducerea de specializări/ calificări noi pentru domeniile: agricultură/zootehnie, gaze, 

apă; colectarea, depozitarea , reciclarea deşeurilor; 
- introducerea de calificări/ specializări noi, de nivel 3 şi 4 în domeniile intermedieri 

financiare şi servicii, construcţii, comerţ, hoteluri şi restaurante, transport, informatică, materiale 
de construcţii, mecanică. 

- reducerea numărului de clase în domeniile: electric, industrie textilă 
 Asigurarea internă a calităţii în activitatea furnizorilor de educaţie şi formare profesională. 
 Elaborarea de către şcolile IPT, comunitatea locală şi instituţiile abilitate a unor prognoze 
privind dinamica pieţei locale a muncii, având în vedere o perspectivă de cel puţin 2-5 ani, în 
vederea unei mai bune proiectări a ofertei educaţionale; 
 Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu 
 eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care 
poate opta elevul în zonă 
 Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii 
serviciilor 

Soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor la nivelul 
următor  de calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate de opţiuni) 
 Realizarea condiţiilor de transport şi cazare pentru elevii din mediul rural 
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PARTEA a III-a 
 

EVALUAREA ACŢIUNILOR 
 

3.1. Consideraţii generale 
 

Evaluarea/monitorizarea PAS 2015 – 2020 s-a realizat în conformitate cu măsurile de 
monitorizare şi evaluare a implementării din cuprinsul documentului 

Planul de monitorizare /evaluare PAS a vizat în principal aspectele: 
 evaluarea/monitorizarea progreselor realizate în implementarea măsurilor din cele 11 

priorităţi identificate la nivelul şcolii 
 corelarea planului de şcolarizare cu domeniile prioritare identificate în PLAI şi PRAI 
 revizuirea şi actualizarea PAS. 

 

3.2.  Rezultate ale monitorizării 
 

Prezentul raport prezintă concluziile monitorizării externe privind implementarea PAS în 
anii, 2015-2018. 

Conform procedurii Monitorizarea, evaluarea, revizuirea şi îmbunătăţirea calităţii, 
raportul are frecvenţă anuală. Informaţiile cuprinse în raport acoperă perioada de implementare a 
planului operaţional pentru anul şcolar 2016-2017 şi se bazează pe analiza datelor şi 
informaţiilor furnizate în perioada septembrie-noiembrie 2017, din următoarele surse: 

 unitatea scolară:  
- Planul de Acţiune al Şcolii 
- Fişele de autoevaluare la nivel de obiectiv specific,  
- Fişa de monitorizare internă a monitorizării PAS şi machetele completate de 

şcoală.  
 informaţii suplimentare aferente unor obiective şi măsurile specifice prevăzute în 

PAS, solicitate şi colectate de echipa de implementare în etapa de documentare şi/sau cu ocazia  
monitorizării. 

PAS este realizat conform recomandărilor fiind un documente unic şi accesibil având 
viziunea şi misiunea şcolii adecvate evoluţiei unităţii şcolare. 

Planul conţine o autoevaluare riguroasă a capacităţii sistemului IPT din şcoală şi 
răspunde nevoilor identificate cu un set de priorităţi , obiective şi ţinte SMART.  

Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate PAS , rezultat al consultării şi 
colaborării cu principalii factori interesaţi şi conţine referiri la planificarea monitorizării şi a 
evaluării operaţionale, la nivelul echipei de implementare. 

PAS este coerent cu documentele de planificare strategică la nivel regional (PRAI) şi 
judeţean (PLAI) şi contribuie în mod specific la realizarea obiectivelor din PRAI şi PLAI.  

Analizele mediului extern şi intern sunt consistente, particularizate pentru contextul de 
activitate al şcolii şi identifică nevoi specifice.  

Măsurile/acţiunile propuse în planul operaţional sunt cuantificabile, prevăd  resursele 
necesare, responsabilii şi termenele de realizare. 

PAS include şi activităţi manageriale de monitorizare a implementării şi de evaluare a 
rezultatelor. 

Aspecte care necesită îmbunătăţire: 
 Stimularea implicării elevilor  în propria dezvoltare prin utilizarea metodelor    de 

autoreglare sau autoevaluare . 
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 Utilizare de către profesorii de discipline tehnice a  auxiliarelor curriculare moderne 
- fişe de lucru, portofolii ale elevilor, softuri educaţionale, etc.  

 Creşterea atractivităţii procesului instructiv educativ  astfel încât să se schimbe 
atitudinea elevilor  faţă de şcoală. 

 Intensificarea activităţilor de promovare a ofertei educationale în rândul elevilor şi 
părinţilor absolvenţilor de clasa a VIII-a astfel încât aceştia să conştientizeze opotunităţile oferite 
de finalizarea cursurilor unui liceu tehnologic sau a unei şcoli profesionale. 

 Reducerea numărului de elevi navetişti prin cazarea acestora la căminul internat al 
şcolii. 

 Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat datorită 
implicării elevilor şi profesorilor coordonatori în proiectul ROSE. 

 Îmbogăţirea fondului  de carte  de specialitate al bibliotecii şcolii.  
 Elaborarea şi promovarea unor proiecte şcolare şi extraşcolare de nivel european. 

Prezentul raport de monitorizare s-a realizat  de echipa formată din membrii CEAC: 
Iosim Niculiţa, Miulescu Elena, Chiş Gabriela. Aceste persoane au fost noninalizate de echipa 
managerială pentru monitorizarea internă a implementării PAS . 

Metodologic, în prima etapă a monitorizării interne au fost studiate: documentul de 
planificare strategică (PAS), fişele de autoevaluare la nivel de obiectiv specific, lista  de 
verificare  a  PAS. 

Informaţiile analizate au fost completate şi confruntate cu constatările din timpul 
monitorizării interne a PAS. În acest scop au fost verificate documentele existente ce au stat la 
baza intocmirii PAS. 

Pentru fiecare obiectiv din PAS s-a urmărit identificarea indicatorilor relevanţi care să 
informeze în legătură cu  progresul înregistrat conform planului de acţiune.   

PAS-ul conţine o autoevaluare riguroasă a capacităţii sistemului IPT din şcoală şi 
răspunde nevoilor identificate cu un set de priorităţi , obiective şi ţinte SMART. Acesta este 
realizat conform recomandărilor fiind un documente unic şi accesibil având viziunea şi misiunea 
şcolii adecvate evoluţiei unităţii şcolare 

Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate PAS , rezultat al consultării şi 
colaborării cu principalii factori interesaţi şi conţine referiri la planificarea monitorizării şi a 
evaluării operaţionale, la nivelul echipei de implementare. 

PAS este coerent cu documentele de planificare strategică la nivel regional (PRAI) şi 
judeţean (PLAI) şi contribuie în mod specific la realizarea obiectivelor din PRAI şi PLAI.  

Analizele mediului extern şi intern sunt consistente, particularizate pentru contextul de 
activitate al şcolii şi identifică nevoi specifice.  

Măsurile/acţiunile propuse în planul operaţional sunt cuantificabile, prevăd  resursele 
necesare, responsabilii şi termenele de realizare. 

PAS include şi activităţi manageriale de monitorizare a implementării şi de evaluare a 
rezultatelor. 

Din activităţile de monitorizare internă a PAS se desprind concluziile: 
- elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi de dezvoltare locală (C.D.Ş. şi 

C.D.L). în concordanţă cu nevoile comunităţii. 
- majoritatea cadrelor didactice se preocupă de  întocmirea portofoliilor, respectiv a 

mapelor de lucru conform  cerinţelor 
- încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate în proporţie de 100 % . 
- participarea cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice şi cursuri de formare 

organizate prin C.C.D. si furnizorii acreditaţi în cursuri de formare profesională. 
- competenţele dobândite de elevi le permit acestora o adaptare rapidă la schimbări, precum  

şi accesul pe piaţa europeană a muncii. 
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- creşterea planului de şcolarizare pentru învăţământul profesional de 3 ani datorită 
cerinţelor agenţilor economici de pe platforma industrială a Slatinei. 

- funcţionarea colaborării cu C.L.D.P.S. într-o manieră care ţine cont de necesitatea 
sprijinirii sistemului şi de eficientizarea lui. 

- parteneriate educaţionale încheiate cu agenţii economici în funcţie de specializările 
prevăzute în planul de şcolarizare al instituţiei, pentru formarea profesională a elevilor. 
 

Echipa de monitorizare internă a PAS recomandă : 
- Stimularea implicării elevilor  în propria dezvoltare prin utilizarea metodelor    de 

autoreglare sau autoevaluare . 
- Utilizare de către profesorii de discipline tehnice a  auxiliarelor curriculare moderne , 

portofolii ale elevilor, softuri educaţionale, etc.  
- Creşterea atractivităţii procesului instructiv educativ  astfel încât să se schimbe 

atitudinea elevilor  faţă de şcoală. 
- Intensificarea activităţilor de promovare a ofertei educationale în rândul elevilor şi 

părinţilor absolvenţilor de clasa  
- a VIII-a astfel încât aceştia să conştientizeze opotunităţile oferite de finalizarea 

cursurilor unui liceu tehnologic sau a unei şcoli profesionale. 
- Reducerea numărului de elevi navetişti prin cazarea acestora la căminul internat al 

şcolii. 
- Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat datorită 

implicării elevilor şi profesorilor coordonatori în proiectul ROSE. 
- Îmbogăţirea fondului  de carte  de specialitate al bibliotecii şcolii.  
- Elaborarea şi promovarea unor proiecte şcolare şi extraşcolare de nivel european. 

 
Progresul înregistrat în implementarea  PAS este rezultatul activităţilor de consultare, 

monitorizare  şi  evaluare, ca: 
- Reuniuni lunare ale Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii din şcoală (CEAC)  
- Rapoartele CEAC (Evaluare internă de proces şi de sistem)  
- Reuniuni lunare ale Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente pentru 

a analiza modul de implementare şi progresul realizat  
- Discuţii în cadrul şedinţelor lunare ale Consiliului Elevilor. Aplicarea unor 

chestionare  
- Discuţiişi aprecieri ale părinţilor cu ocazia lectoratelor lunare sau semestriale; 

Aplicarea unor chestionare părinţilor.  
- Discuţiişisoluţii oferite de agenţii economici parteneri pentru adaptarea CDL-urilor la 

fluctuaţiilepieţei de muncă (reuniuni de lucru).  
- Rapoartele semestriale de activitate  
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PLANUL OPERATIONAL 

2014 – 2015 
 

I. Managementul instituţional  
 

OBIECTIVE: 
1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de învăţământ 

cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională  
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale (atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă 

şi de pregătire practică) din instituţie.  
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice 

ale părinţilor / tutorilor legali.  
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai  
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane: pentru nivel 3 de calificare prin clasele cu 

învăţământ profesional de 3 ani şi clasele cu învăţământ profesional de 2 ani din domeniile mecanic şi electric; pentru nivel 4 de calificare prin 
clasele de învăţământ tehnologic şi pentru nivel 5 de calificare prin clasele de învăţământ postliceal/şcoală de maiştri din domeniul mecanic, 
electrim, energetic şi transporturi (cf. H.G. nr. 918/2013) 

6. Asigurarea imaginii instituţionale  
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Responsabilităţi 

Dovezi 
 

Evaluarea 
atingerii 

obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din 
anul şcolar 2013-2014.  
Actualizarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 2014-
2020  
Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2014-2015  
Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor personalului didactic, 
stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea 
Consiliului de administraţie.  

Sept. 2014 
Sept. 2014 
 
Oct. 2014  
 
 
Oct. 2014  
 
Oct. 2014 

Director,  
Responsabil 
CEAC,  
Responsabili 
comisii 
metodice  
Echipa de 
realizare a 
P.A.S.  

Raport de 
activitate  
P.A.S.  
Plan 
operaţional  
Proces verbal  
Planuri 
operaţionale 
Proces verbal 

Plan de analiză 
a activităţilor 
desfăşurate în 
anul anterior 
 
Procese-
verbale şedinţe 
CP şi CA 
 

97 de cadre 
didactice 
 
4 membri ai 
comisiei de 
revizuire 
 
13 membri ai  
Consiliului de 
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Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei 
diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice.  
Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor 
membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de 
lucru  
Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi 
elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de 
acţiune al şcolii  
Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor 
de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor  
Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în 
conformitate cu planul de acţiune al şcolii  
Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului 
profesoral al şcolii  
Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învăţământul, a 
regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor 
reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial, 
prin introducerea nivelului 3 de calificare prin clasele cu 
învăţământ profesional de 3 ani şi clasele cu învăţământ 
profesional de 2 ani din domeniile mecanic şi electric; nivelului 
4 de calificare prin clasele de învăţământ tehnologic şi nivelului 
5 de calificare prin clasele de învăţământ postliceal/şcoală de 
maiştri din domeniul mecanic, electrim, energetic şi transporturi 
(cf. H.G. nr. 918/2013).  
Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 
întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi 
cu principiile psiho-pedagogice aferente pentru clasele de 
învăţământ profesional de 3 ani şi clasele cu învăţământ 
profesional de 2 ani din domeniile mecanic şi electric 
Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 
completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare  
Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine interioară 
Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către 

 
Oct. 2014 
 
 
Oct. 2014 
 
Sept. 2014 
Oct. 2014 
Permanent 
 
15 sept. 
2014 
 
 
 
Oct. 2014 
 
 
Dec. 2014 
 
Dec. 2014 
 
 
Dec. 2014 
 
Ian. 2015 

Director  
Coordonator CA 
Consiliul 
Profesoral  
Consiliul de 
administraţie  
CA  
Şefii comisiilor 
metodice  
Echipa 
managerială  
Comitetul de 
părinţi  
seful comisiei 
diriginţilor şi  

Fişa postului 
Încadrări orar 
Mapa 
dirigintelui 
Portofoliul 
Documente 
şcolare 
ROI 
Liste de 
inventar 
Adrese 
primărie 
Proiectul 
planului de 
şcolarizare 
Plan de 
şcolarizare 

Număr decizii 
 
 
 
 

admin. 
 
 
 
59 diriginţi 
 
4 secretare 
 
78% din 
părinţi 
 
 
 
 
 
2 cadre 
didactice care 
întocmesc 
orarul 
 
 
 
97 cadre 
didactice 
 
 
6 şefi de arii 
curriculare 
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II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ  
 
OBIECTIVE:  

1. Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local al Municipiului Slatina, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a 
procesului de învăţământ. 

2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii 

comisiile constituite cu acest scop  
Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor 
financiare necesare desfăşurării activităţii de învăţământ  
Fundamentarea cifrei de şcolarizare  
Popularizarea ofertei şcolare  
Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media  
Costuri: 2000 RON 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 

Persoana/ 
Persoane care 

răspund 
Dovezi 

Evaluarea 
atingerii 

obiectivelor 
propuse 

Indicatori 
de realizare 

Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul pentru 
continuarea programului de finanţare a trei investiţii absolut 
necesare:  recondiţionarea sălii de sport, recondiţionarea 
acopeperişului şcolii, reabilitarea cantinei, recondiţionarea 
dormitoare cămin - internat pentru etj. I şi II, îmbunătăţirea bazei 
didactice cu precădere pentru desfăşurarea orelor de instruire 
practică la clasele cu învăţământ profesional de 3 ani şi clasele cu 
învăţământ profesional de 2 ani, nivelul 3 liceal – învăţământ 
profesional (H.G. nr. 918/2013) din domeniul Mecanică/Electric, 
calificări profesionale Tinichigiu vopsitor auto, Strungar, Frezor-
rabotor-mortezor, Sculer matriţer, Operator la maşini cu comandă 
numerică, Electrician constructor şi nivelul 5 postliceal/şcoală de 
maiştri (H.G. nr. 918/2013), domeniul Transporturi/Energetică, 

permanent  
 
 
 
 
 
permanent  
 
 
permanent  
 
permanent 

Directorul  
Directorul,  
Şefii de catedre şi  
 
 
 
 
Bibliotecarul  
 
 
Directorul,  
 
Contabilul, 

Adrese de 
solicitare  
Procese 
verbale 

Gradul de 
realizare a 
solictărilor 
privind investiţiile 
 
 
 
 
 
 
 
Situaţii privind 
fondurile de carte 

Creşterea cu 
8 % investiţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alocare de 
minim 3000 
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III. Procesul instructiv-educativ  
 
OBIECTIVE  
1. Asigurarea calităţii actului educaţional  
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară / discipline, să se atingă finalităţile procesului de 
învăţământ.  
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini;  

calificări profesionale Tehnician diagnostic auto, Tehnician 
electroenergetician 
Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate 
cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ pentru 
învăţământ tehnic, profil tehnlogic, forma de învăţământ zi şi seral, 
nivel de calificare 3,  
Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării 
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a spaţiului de învăţământ;  
Realizarea de venituri extrabugetare din prestări servicii şi 
închirieri.  

Directorul, CA RON pentru 
materiale, 
cărţi de 
specialitate 

Costuri: buget, donaţii, alocare a min. 3000 RON pentru dotări cu cărţi, auxiliare 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de 
realizare 

Persoana/ 
Persoane care 

răspund 
Dovezi 

Evaluarea 
atingerii 

obiectivelor 
propuse 

Indicatori 
de 

realizare 

Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 
administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 
îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor 
două structuri  
Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ  
Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a 
Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 

permanent  
 
Semestrial  
permanent  
 
începuturile 
semestrelor  
permanent  

C.A. 
 
C.A. 
Director,  
responsabili 
comisii metodice  
Şefii de catedre, 
directorii  

Procese 
verbale  
 
Procese 
verbale  
Convenţii 
de 
colaborare  

Decizii 
 
 
Regulamente 
 
Număr şedinţe 
 
Grafice şi 

Membri CA 
şi CP, şefi 
de catedre şi 
arii 
curriculare 
 
Toate 
cadrele 
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învăţământ  
Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 
noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu, la şcoala 
profesională de 3 ani şi de 2 ani şi postliceal/şcoală de maiştri 
Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu 
elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu 
elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive  
Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea 
recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar 
promovării;  
Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii  
Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale la liceu, la şcoala profesională de 3 ani şi de 2 
ani şi postliceal/şcoală de maiştri 
Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare pe 
clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor la 
liceu, la şcoala profesională de 3 ani şi de 2 ani şi postliceal/şcoală 
de maiştri 
Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 
elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de 
note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor 
moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii 
tematice  
Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui design 
instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-evaluare cu un 
înalt grad de profesionalism  
Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 
competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 
compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene  
Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe 
elev-conform planului operaţional  
Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la achiziţii 
de competenţe şi abilităţi conform SPP la liceu, la şcoala 

 
permanent  
 
decembrie  
 
semestrul II  
 
permanent  
 
permanent  
 
 
permanent  
 
permanent  
 
permanent  
conform 
planului 
operaţional  

Directorii şi 
responsabilii 
comisiilor  
Şefii de catedre  
Diriginţii  
Directorii  
Echipa managerială  
Comisia de 
verificare a 
ritmicităţii notării  
Directorii  
Comisia de 
asigurare a calităţii  
Comisia de 
asigurare a calităţii  
Responsabili 
comisii metodice  
Echipa managerială  
Director  

Planificări 
calendaristi
ce  
Programe 
de pregătire  
Programe 
de 
recuperare  
Procese 
verbale  
Teste 
predictive  
Programe 
de 
îmbunătăţir
e  
Rapoarte 
periodice  
Fişe de 
observare a 
lecţiei  
Portofoliile 
cadrelor 
didactice  
Rezultatele 
examenelor 
de 
competenţe  
Monitorizar
ea 
absolvenţilo
r  

planificări 
pregătire 
suplimentară 
 
Situaţii şcolare 
analizate şi 
diseminate, 
aduse la 
cunoştiinţa 
părinţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fişe de 
observare lecţii 
 
Baze de date 

didactice 
întocmesc 
documente 
conform 
standardelor 
în vigoare 
 
 
Creşterea 
rezultatelor 
aşteptate la 
elevi cu 
minimum 
25 % 
 
 
 
 
 
 
Utilizarea 
100 % a 
bazelor de 
date 
existente 
 
Participarea 
la cel puţin 
2 proiecte 
din fonduri 
structurale 
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IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  
OBIECTIVE  
 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative  
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă de 
valorile societăţii în care urmează să se integreze.  
3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate  

profesională de 3 ani şi de 2 ani şi postliceal/şcoală de maiştri 
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă a absolvenţilor 
de  liceu, şcoala profesională de 3 ani şi de 2 ani şi de 
postliceal/şcoală de maiştri 
Costuri: 800 RON, proiecte 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de 
realizare 

Persoana/ 
Persoane care 

răspund 
Dovezi 

Evaluarea 
atingerii 

obiectivelor 
propuse 

Indicatori de 
realizare 

Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la 
nivelul claselor  de  liceu, şcoala profesională de 3 ani şi de 2 ani şi 
de postliceal/şcoală de maiştri 
Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai 
eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a 
elevilor  
Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii specifice 
vârstei şi sexului  
Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi 
informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa 
copiilor lor  
Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, 
seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită a părinţilor  
Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în 

Septembrie 
2014 
permanent  
permanent  
conform 
planului 
operaţional  
permanent  
permanent  
permanent  
permanent  
pe parcursul 
anului 
şcolar  

Directorul  
Consilier 
educativ  
Diriginţii  
Consilier 
educativ, Şeful 
comisiilor 
diriginţilor   
Consilierul 
educativ  
Diriginţii  
Comitetele de 
părinţi  
 

Procese verbale  
Planuri de 
activitate  
Portofolii diriginţi  
Programe de  
consiliere  
Procese verbale  
poze, proiecte  
Parteneriate,  
 articole mass-
media  
Fişe de inventar 
ale  
claselor,  

Număr de 
părinţi 
antrenaţi în 
activităţile 
derulate 
 
Şedinţe 
organizate 
 
 
 
 
 
Programe  

Implicarea 
tuturor 
elevilor de la 
învăţământul 
de zi în 
activităţi 
şcolare şi 
extraşcolare 
 
Obţinerea a 
minimum 12 
premii la 
concursurile 
şcolare 
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V. Activitatea de perfectionare  
 
OBIECTIVE  
 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat.  
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic.  
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea AEL;  

colaborare cu I.S.J. , C.C.D. şi Inspectoratul de Poliţie  
Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu 
participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a 
cadrelor sanitare  
Evaluarea periodică a modului în care elevii păstrează bunurile din 
şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare  
Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, 
eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei 
juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă  
Editarea de reviste şcolare  
Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ  

conform 
planului 
operaţional 
pentru 
reţele de 
colaborare  
 

Protocoale de c 
olaborare,  
Reviste şcolare  

 
Parteneriate 
 
Situaţii şcolare 
 
Redactarea 
revistelor 
şcolare 
 
 

 
 
Participarea a 
120 elevi la 
acţiuni de 
voluntariat, 
campanii în 
şcoală şi în 
oraş 

Costuri: sponsorizări, donaţii, venituri proprii 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 

Persoana/ 
Persoane 

care răspund 
Dovezi 

Evaluarea 
atingerii 

obiectivelor 
propuse 

Indicatori de 
realizare 

Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în 
cadrul curriculum-ului disciplinei  
Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne 
de învăţare-centrată pe elev -  
Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la 
cursuri de formare şi perfecţionare  

permanent  
permanent  
permanent  
permanent  
permanent  
permanent  

Responsabili 
comisii  
metodice,  
responsabil  
perfecţionare  
Directorul şi  

Mape profesori  
Baza de date  
formare continuă  
Fişă de  
observaţie 
a lecţiei  

Şedinţe de 
informare 
 
Chestionare 
 
Baze de date 

Participarea a 
minimum  35 
de cadre la 
activităţi de 
formare 
continuă şi 
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VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă  
 
OBIECTIVE  
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor;  
3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI;  

Împărtăşirea exemplelor de bună practică  
Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin 
activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare.  
Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale 
CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică  
Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a directorului şi a 
şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare  
Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 
individuală de specialitate  
Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la “Tribuna 
învăţământului”, “Reviste de pedagogie” etc.  
Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, 
contabilitate, administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul 
şi a softului specializat  

permanent  
conform  
graficului  
de 
interasistenţe 
 şi asistenţe  
permanent  
permanent  
permanent  

responsabili  
comisii 
metodice  
Profesorii 
înscrişi la  
gradul II şi I şi  
definitivat  
Şefii catedre  
Responsabil  
perfecţionare  
Şef de catedră  
Bibliotecarul 
şcolii  
Director 

Procese verbale  
comisii metodice, 
 CP  

perfecţionare 
periodică 
 
12 cadre 
didactice 
participante 
la cursuri şi 
activităţi din 
proiecte 
europene 
9 cadre 
didactice 
susţin grade 
didactice 

Costuri: 500 RON 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 

Persoana/ 
Persoane 

care răspund 
Dovezi 

Evaluarea 
atingerii 

obiectivelor 
propuse 

Indicatori de 
realizare 
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PLANUL OPERAŢIONAL 

  2015-2016 

        OBIECTIV GENERAL: 

   Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale inţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării  societăţii bazate 
pe cunoaştere. 

        OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şcolară şi consiliere 

3. Creşterea accesului  la educaţie pentru tinerii din judeţul Olt şi reducerea abandonului şcolar 

Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 
comisiei tehnice PSI  
Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 
proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  
Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 
prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale  
Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz de 
incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi 
apărare civilă  
Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 
instituţie  
Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, teme la 
orele de dirigenţie) în colaborare cu ITM, Grupul de pompieri  

Sept 2014 
Cf. planului 
operaţional  
Permanent  
 
Cf. planului 
operaţional  
Permanent  
Cf. planului 
operaţional  

Directorul şi 
comisia  
Responsabil 
CSSM  
Comisia PSI şi 
directorul  
Comisia PSI, 
directorul  
Directorii şi 
responsabilul 
PSI  
Echipa 
managerială  
responsabil 
CSSM  

Decizii de 
constituire a 
comisiilor  
Dosar CSSM  
Dosar CTPSI  

Procese-
verbale de 
constatare 
 
 
Acţiuni de 
simulare 
organizate cu 
elevii 
 
Vizionare 
unor filme de 
profil 

80 % din 
elevi 
participă la 
acţiunile ISU 
 
97 cadre 
didactice 
participante 
 
80 elevi 
participă la 
concursuri, 
vizite 

Costuri: 1500 RON 
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4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional 

Obiectiv 1: ADAPTAREA COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR LA CERINŢELE ANGAJATORILOR 
Tinta : 
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor  Colegiului Tehnic ”Alexe Marin” până în 2020 cu minim 30%  
Context 
 inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar 

această stare se repercutează asupra învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii profesionale optime;  
 competenţele  însuşite de elevi în timpul şcolarităţii nu corespund  întotdeauna cu cerinţele angajatorilor; 
 educaţia antreprenorială a profesorilor şi elevilor este deficitară; 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate  
aşteptate 

Termen Răspunde Parteneri 
 

Resurse Evaluarea atingerii 
obiectivelor propuse 

Identificarea partenerilor, 
agenţi economici, pentru a 
asigura formarea conform 
ofertei şcolare 

Număr de Contracte 
de colaborare 
încheiate  
 

Anual luna 
oct. 
 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 

AJOFM Olt,  
 
Agenţi 
economici  
 

Venituri proprii Vizite, grafice, planificări 
ale activităţilor practice, 
întâlniri 
Număr parteneriate şi 
acorduri de colaborare 

 Organizarea unei sesiuni de 
informare privind abilităţile 
cheie pentru agenţi 
economici-parteneri  

Inventarierea 
abilităţilor cerute de 
agenţii economici 
din perspectiva 
reactualizãrii SPP-
urilor;  

Anual luna 
oct. 
 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 

SC Altur SA  
SC Pirelli 
Tyres SA,  
SC Prysmian 
SA 

Sponsorizari Chestionare, sesiuni de 
lucru, procese – verbale de 
prezenţă 

 Implicarea  partenerilor  în  
alegerea  calificărilor  şi  
elaborarea curriculum-lui 

Numărul ce 
curricule dezvoltate 
în parteneriat cu 
agenţi economici 

Anual luna 
oct. 
 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 

SC Altur SA  
SC Pirelli 
Tyres SA,  
SC Prysmian 
SA 

Fonduri 
extrabugetare 

Fişe de lucru, suporturi de 
curs, de practică 
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 Dezbateri cu agenţii 
economici pe următoarele 
teme: 
 unităţi de competenţã 
prevãzute în Standardele de 
Pregãtire Profesionale  
 elaborare / revizuire şi 
adaptare CDL la condiţiile 
locale  
 efectuarea instruirii practice 
a elevilor în cadrul unităţilor 
partenere;  
 organizarea de lecţii tip 
„vizită didactică” pentru 
continua informare privind 
modernizarea şi 
retehnologizarea unităţilor 
economice;  
  susţinerea şcolii cu 
sponsorizări financiare şi 
materiale;  
 acordarea de burse pentru 
elevii cu rezultate deosebite  

Inventarierea 
abilităţilor cerute de 
agenţii economici 
din perspectiva 
reactualizãrii SPP-
urilor;  
Asigurarea 
flexibilităţii şi 
adaptabilităţii 
absolvenţilor  
elaborare / revizuire 
CDS - CDL  
Credite obţinute de 
elevi pentru 
modulele din 
programa şcolarã; 
Număr vizite şi 
diseminări 
Imbunătăţirea 
activităţii catedrei 
tehnice 
4000 lei 
2-3 burse anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual  
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie  

Echipa 
managerială 
Reponsabili 
catedre aria 
curriculară 
tehnologii  
Reprezentanţi 
ai agenţilor 
economici 
parteneri  
Cadre 
didactice de 
specialitate  
Reponsabili 
catedre aria 
curriculară 
tehnologii  
Echipa 
managerială 
Echipa 
managerială 
Diriginţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
AJOFM  Olt 
 
 
C.L.D.P.S. Olt 
 
ISJ Olt 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000 lei/anual 
 
 

Planuri de operaţii, fişe 
tehnologice 
Lecţii tip vizită 
Lucrări de laborator 
Număr lucrări practice 

Asigurarea locurilor de 
practică şi condiţiilor de 
pregătire în întreprinderi 
pentru toţi elevii, în 
conformitate cu Standardele 
de pregătire profesională şi 
cerinţele învăţării centrate pe 
elev  

Număr locuri de 
practică 

Anual luna 
octombrie  
 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 

Agenti 
economici  
parteneri 

Sponsorizari  

Dezvoltarea parteneriatului    Creşterea numărului Anual Echipa  Sponsorizari  
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Obiectiv2: DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INFORMARE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI CONSILIERE 
Tinta : 
Continuarea studiilor în domeniile de pregătire 95% dintre absolvenţii TVET până în 2020 
Context 

 CTAM -S.C. PIRELLI   
TYRES  
S. A.  –OBIETTIVO-
LAVORO 
 Continuarea  organizării 
stagiilor de pregătire  în 
domeniile electric şi  mecanic 
pentru  elevii din anii  
terminali, în vederea 
facilitării angajării după 
terminarea studiilor liceale la 
societatea PIRELLI. 
Organizarea unor  
parteneriate şi activităţi 
asemănătoare cu SC ALTUR  
SA respectiv, SC  
Prysmian SA 

de absolvenţi 
angajaţi în primul an 
de absolvire 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţirea 
relaţiilor cu cele 
două societăţi 
comerciale 
Creşterea numărului 
de angajaţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 
 
 
 
 
 
Director  
Director adj. 

 
 
 
SC Pirelli 
Tyres SA 
 
SC Altur SA  
 
SC Prysmian 
SA 

Constituirea unor echipe 
mixte şcoală-agent economic, 
şcoală-universităţi pentru 
înregistrarea şi urmărirea 
situaţiei absolvenţilor şcolii 
timp de 1 an după angajare 
sau după admitere în 
învăţământul superior  

Cunoaşterea 
gradului de inserţie a 
absolvenţilor 
 
Cel puţin 50% rată 
de succes pentru 
fiecare calificare la 1 
an de la angajare şi 
pentru cei care 
continuă studiile  

Anual Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 

Agenti 
economici  
parteneri 
Universitatea 
Craiova 
Universitatea 
Piteşti 
Universitatea 
Bucureşti 

Sponsorizari  
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Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 
informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont 
de capacităţile elevului) privind oferta educaţională cea mai potrivit şi referitor la orientările înregistrate pe piaţa muncii. Există programe de inserţie 
profesională organizate de agenţii economici şi AJOFM  

Acţiuni  pentru atingerea  
obiectivului 

Rezultate aşteptate Termen Răspunde Parteneri Resurse Evaluarea atingerii obiectivelor 
propuse 

2.1. Implicarea activă a 
psihologului şcolar şi a 
diriginţilor în combaterea 
absenteismului, a    delicvenţei şi 
a actelor de indisciplină  

Reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar  

Permanent  
 
 
 
 

Psiholog 
şcolar  
Consiliul 
Şcolar al 
Elevilor  
Diriginţi  

Parteneri 
sociali  
Părinţi  
CJRAE  
Agenţi 
economici 

Venituri 
proprii 

Chestionare 
Interviuri 
Baze de date absenţe 

2.2. Consiliere elev-părinte 
privind creşterea interesului 
acordat procesului instructiv-
educativ şi alegerea carierei  

Furnizarea datelor 
legate de cerere şi 
tendinţele 
înregistrate pe piaţa 
forţei de muncă 

Lunar  
 

Diriginţii  Venituri 
proprii 

Număr întâlniri elevi- consilier 

2.3.  Realizarea orientării şcolare 
prin   lecţii vizită la instituţii   de 
învăţământ superior şi la agenţi 
economici 

Nr. vizite 
Identificarea 
nevoilor de formare 
de către elevi 

Semestrial Diriginţii AJOFM, 
parteneri 
economici,  
ISJ  

Sponsori
zari 

Chestionare nevoi 
Interviuri 

2.4.  Consilierea elevilor din 
clasele a X-a de în vederea 
continuării formării pentru 
nivelul 4 şi/sau 5  de calificare  

Cel puţin 95% dintre 
elevii claselor a X-a 
vor continua formare 
de nivel 4 până în 
2017  

Câte două 
activităţi 
pe sem 

Diriginţii 
Psiholog 
şcolar 
Consilier 
educativ 

 Venituri 
proprii 

Număr portofolii elevi 
Teste 

2.5. Evaluarea anuală a 
opţiunilor elevilor absolvenţi ai 
claselor a VIII-a şi popularizarea 
planului de  
şcolarizare prin:  
 lansare oficialã a ofertei 
educaţionale,  

 Creşterea numărului 
de opţiuni pentru 
domeniile de 
pregătire  
Număr mare de 
absolvenţi de clasa a 
VIII-a care opteză 

 
Anual în 
lunile 
februarie 
şi mai  
 
 

 
 
Echipa 
managerială  
 
 
 

 
CJRAE  
 
ISJ Olt 
Unităţi 
şcolare 
gimnaziale  

Venituri 
proprii, 
sponsori
zări 

Portofolii de progres 
 
Situaţii şcolare 
 
Simulări la disciplinele de examen 
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  organizarea acţiunii „ Zilele 
şcolii”,  
  prezentarea ofertei 
educaţionale  în şcolile 
gimnaziale,  
  publicitate în mass-media, 
  participarea la acţiunea 
„Târgul Ofertei Educaţionale”.  

pentru şcoala noastră 
Număr mare de 
vizitatori la standul 
şcolii 

 
 
Aprilie – 
mai  

 
Diriginţii  
 
Consilier 
educativ  
 

Olt Tv,  
 
ziare locale 
 

2.6. Actualizarea paginii Web a 
şcolii  
 

Cresterea  numărului 
de vizitatori ai 
paginii Web a şcolii 

Permanent Responsabil 
pagină web 

ISJOlt Venituri 
proprii 

Număr vizualizări 

2.7.  Elaborarea de materiale de  
promovare a carierei pentru 
fiecare domeniu de pregătire, 
respectiv de   promovare a 
abilitiţilor necesare  
fiecărei specialităţi din oferta 
educaţională  

Alegerea de către 
absolvenţii clasei a 
VIII-a, a 
specializărilor în 
cunoştiinţă de cauză 

Februarie 
anual 

Responsabil
i aria 
curriculară 
tehnologii 

Agenţii 
economici 
parteneri 

Sponsori
zari 

Număr fly-ere 
Afişe 
Pliante  
Număr standuri de prezentare 

2.8.  La orele de consiliere elevii 
vor fi învăţaţi cum să scrie un 
CV, o scrisoare de intenţie şi 
cum trebuie să se prezinte la un 
interviu  

Creşterea numărului 
de elevi care ştiu să 
utilizeze 
instrumentele 
necesare accesării 
unui loc de muncă 

Conform 
planificării 
orelor de 
consiliere 

Diriginţii Psiholog 
şcolar 

Venituri 
proprii, 
sponsori
zări 

Număr CV-uri completate 
Număr scrisori elaborate 

 
Obiectiv3: CREŞTEREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU TINERII DIN JUDEŢUL OLT ŞI REDUCEREA ABANDONULUI 
ŞCOLAR 
Tinta : 
Egalizarea şanselor la educaţie pentru tinerii din judeţul nostru care aleg să urmeze cursurile Colegiului Tehnic ”Alexe Marin” 
Reducerea abandonului şcolar. 
Context: 
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 rata abandonului şcolar este în creştere; 

Acţiuni  pentru 
atingerea  

obiectivului 

Rezultate aşteptate Termen Răspunde Parteneri Resurse Evaluarea atingerii obiectivelor propuse 

3.1. Aplicarea 
chestionarelor pentru        
promovarea educaţiei 
incluzive şi 
elaborarea unui plan 
de măsuri pentru 
promovarea 
principiilor 
incluziunii  

100% din principii 
sunt atinse  

Octombrie              
- 
noiembrie 
anual 

Echipa 
managerialã 
a şcolii  
Cadre 
didactice  

Elevi, 
părinţi, alţi 
factori 
educaţionali  

Venituri 
proprii, 
sponsoriză
ri 

Număr chestionare aplicate 
Planuri de măsuri 

3.2. Adoptarea unui 
program de măsuri       
pentru identificarea şi 
integrarea elevilor cu 
cerinţe educaţionale       
speciale (CES) din 
şcoala noastră 

Integrarea elevilor 
cu CES 

Noiembrie 
2015 

Diriginţii 
Cadrele 
didactice 
care predau 
la clasele 
respective 

Elevi, 
părinţi, alţi 
factori 
educaţionali 

Venituri 
proprii 

Plan de măsuri 
Număr chestionare 

3.3. Asistenţă 
specializată, 
consiliere şi sprijin 
oferite familiilor / 
elevilor cu risc de 
abandon  
 

Scăderea numărului 
elevilor care 
abandonează şcoala 

Permanent Diriginţii 
Psiholog 
şcolar 
Consilier 
educativ 
 

Părinţii Venituri 
proprii 

Fişe de observare 
Situaţii statistice 

3.4.  Adoptarea  unui 
program de măsuri  
privind monitorizarea        
absenţelor 

Scăderea numărului 
de absenţe cu 10% 

Permanent Diriginţii 
Psiholog 
şcolar 
Consilier 
educativ 

Părinţii Venituri 
proprii 

Grafic monitorizare absenţe 
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Obiectiv4: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ŞCOLILE TVET 
Tinta : 

 Stabilirea unei noi strategii a Colegiului privind colaborarea cu partenerii;  
 Creşterea prestigiului Colegiului Tehnic “Alexe Marin” şi prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan local şi national; 
 Continuarea activităţilor  proiectului “Educaţie şi calitate în învăţământul profesional tehnic”  din cadrul prin reţelei TVET S-V Oltenia până în 

2020  
 Încheierea de acorduri de parteneriat între Colegiul Tehnic “Alexe Marin” şi agenţii economici din Municipiul Slatina şi zonă 
 Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a parteneriatelor. 

Context 
 insuficienta preocupare a angajatorilor de a investi în formarea profesională; 
 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
 insuficienta implicare a angajatorilor în stabilirea planului de şcolarizare 
Acţiuni  pentru 

atingerea obiectivului 
Rezultate 
aşteptate 

Termen Răspunde Parteneri Resurse Evaluarea atingerii obiectivelor 
propuse 

4.1.Realizarea unor 
relaţii de parteneriat cu 
celelalte colegii 
tehnice, licee 
tehnologice şi şcoli  
gimnaziale din 
municipiu, judeţ şi ţară  

Împărtăşirea 
exemplelor de bună 
practică cu alte 
şcoli, cunoaşterea 
de către elevii din 
gimnaziu a 
caracteristicilor şi 
beneficiilor IPT  

Luna 
octombrie 
2015 

Director  
Director adj  

Colegii tehnice, 
grupuri şcolare, şcoli 
generale din 
municipiu şi judeţ 
 

Venituri 
proprii 

Parteneriate educaţionale 
 
Proiecte educative 

4.2.1. 
Continuareaactivităţilor   
proiectului “Educaţie şi 
calitate în învăţământul 
profesional tehnic” 
din cadrul prin reţelei 
TVET S-V Oltenia 
4.2.2. Organizarea 
întâlnirii de proiect la 

Continuarea 
activităţilor în 
cadrul proiectului  
 
 
Revigorarea 
relaţiilor 
parteneriale 

Semestrial 
 
 
 
 

Aprilie 
2016 

Membrii 
echipă proiect  
Director  
Reponsabil 
CEAC  

C. T. Balş 
C.T. NR. 2 Tg.Jiu 
C.T.„Henri Coandă” 
Tg.Jiu 
C.T. „Domnul 
Tudor”, Drobeta 
Turnu - Severin 
C.T.„Decebal”,  
Drobeta Turnu - 

Sponsori
zari 

Portofolii 
 
Acorduri parteneriat 
 
Participare concursuri şi simpozioane 
regionale 
Vizite 
 
Schimburi de experienţă 
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C.T. „Alexe Marin”  
 
 

Severin     
C.T.„Lorin 
Sălăgean”, Drobeta 
Turnu - Severin 
C.T.„Dierna”Orşova 

 

4.3. Îmbunătăţirea 
relaţiilor de parteneriat 
cu părinţii în vederea  
antrenării acestora în 
întregul proces 
instructiv-educativ din        
şcoală 
 

O mai buna 
colaborare şcoală – 
familie, profesor - 
elev – părinte.  
Elaborarea şi apoi 
semnarea de către 
toţi părinţii a 
acordului de  
educaţie. Realizarea 
unui forum on-line 
de comunicare cu 
părinţii  

Semestrial 
 

Director  
Director 
adjunct  
Psiholog 
şcolar  
Diriginţii 

Părinţii  
Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 

Venituri 
proprii 

Întâlniri cu părinţii 
 
Şedinţe periodice 
 
Chestionare 
 
Interviuri 

4.4. Constituirea în 
cadrul şcolii a grupului 
de lucru privind  
parteneriatele care să 
stabilească direcţiile de 
acţiune în funcţie de  
politica economică a 
zonei şi municipiului 

Elevii care 
efectuează practica 
la angajatori 
 
 
 
Dezbateri şi vizite 
sistematice la sediul 
agenţilor economici 
 
 
 
Parteneriate 
încheiate 
 
 

Septembrie  
Octombrie  

2015 
 

Echipa 
managerială 
Grupul de 
lucru 

SC PIRELLI 
TYRES SA  
SC ALTUR SA  
SC PRYSMIAN 
CABLURI  ŞI 
SISTEME SA 
VIMETCO 
EXTRUSION, 
SC TRANSBUZ SA 
SC RUSOIL SRL, 
SC MARI-DAN 
AUTOSERVICE 
SRL,  
SC MOBIL TAXI 
SRL, 
 SC AUTO CRIS 

Sponsori
zari 

Planuri de acţiune 
 
Dezbateri 
 
Vizite 
 
Exemple de bune practici 
 
Firme de exerciţiu 
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SERV  SRL, SC 
CAPITAL AUTO 
SRL,SC NOVEL 
SRL, 
, SC TOTAL 
MARKET SRL, SC 
AUTOCOM SRL, 
SC AUTOSERVICE 
”VOLANUL DE 
AUR” SRL, SC 
CORTOP 
SERVICES  
SRL etc. unităţi unde 
îşi desfăşoară elevii 
instruirea practică 

4.5.1. Analiza 
disponibilităţii agenţilor  
economici de a stabili 
parteneriate  
4.5.2. Organizarea unor 
întâlniri între 
reprezentanţii şcolii şi 
agenţii economici în 
vederea identificării 
celor mai bune soluţii 
de colaborare 
4.5.3. Încheierea de 
parteneriate viabile pe 
principiul câştig-câştig 

 
 
Întărirea colaborării 
cu agenţii 
economici 
 
Structuri 
parteneriale 
funcţionale şi 
eficiente 
 
 

 
 
Septembrie 
-octombrie  
anual 

Echipa 
managerială 
Grupul de 
lucru 
Cadre 
didactice 
autoare de 
CDL 

 
 
Agenţii economici 
parteneri 

Sponsori
zari 

Acorduri de parteneriat, de colaborare 
 
Formulare specifice 

4.6. Monitorizarea 
modului de formare  
a abilităţilor cheie şi 
deprinderilor practice la 

Formarea 
deprinderilor 
practice şi a 
abilităţilor la elevi 

Periodic, 
de câte ori 
este cazul 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 

Agenţii economici 
parteneri 

Venituri 
proprii 

Concursuri practice 
Probe de lucru 
Lucrări practice 
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elevi în cadrul 
parteneriatelor 
încheiate 

conform SPP-urilor curriculară 
tehnologii 

4.7. Participarea la 
Târgurile de locuri  
de muncă, vizite la 
agenţii economici, 
mese rotunde etc. 

Creşterea 
numărului de 
absolvenţi angajaţi 

Anual Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria 
curriculară 
tehnologii 

Agenţii economici 
parteneri 

Venituri 
proprii 

Număr participanţi la târguri, expoziţii, 
olimpiade locale şi judeţene 

4.8. Cooptarea în 
Consiliul de 
administraţie al şcolii, 
respectiv în  CEAC a 
cel puţin câte un       
partener social 

Dezvoltarea 
parteneriatului 
social  

Anual Echipa 
managerială  
Comisia 
CEAC 

Primăria Slatina 
Consilul local 
Agenţi economici 
parteneri 

Fonduri 
extrabug
etare 

Reprezentanţi agenţi economici 
Reprezentanţi părinţi 

 
Obiectiv5:CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 
Tinta :  

 Număr absolvenţi care obţin nivelul 4 de calificare în calificări deficitare pe piaţa muncii 
 O mai bună inserţie profesională a absolvenţilor 

Context 
 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund locurilor de muncă prezente şi viitoare;  
 accentul este pus pe cunoştinţe şi nu pe abilităţi;  
 insuficienta cunoaştere a condiţiilor necesare ocupării unui loc de muncă.  

Acţiuni  pentru 
atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Termen Răspunde Parteneri Resurse Evaluarea atingerii obiectivelor propuse 

5.1. Analiza 
tendinţelor de 
dezvoltare regională 
ca bază pentru  
fundamentarea 

Sistem informatic între 
factorii regionali relevanţi 
pentru realizarea 
planificării şi previziunii 
ofertei educaţionale 

Anual 
Octombrie  

Director 
Echipa de 
lucru PAS 

ISJ 
Comitetu 
Consultativ 
al 
părinţilor. 

Fonduri 
extrabug
etare 

Baze de date 
Studii locale, judeţene şi regionale 
Acorduri de parteneriat 
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ofertei educaţionale. (AJOFM, CCI, ISJ; 
agenţi economici). 
Observator economic la 
nivel regional şi judeţean 

Consiliul 
elevilor. 
 

5.2. Realizarea  unei 
infrastructuri de 
comunicaţii şi 
achiziţionarea 
softului pentru 
administrarea bazei  
de date  

Infrastructură comunicaţii 
Baze de date realizate: 
secretariat, contabilitate, 
bibliotecă 

Anual Director   Fonduri 
extrabug
etare 

Baze de date 
Situaţii statistice 

5.3. Cadre didactice 
instruite pentru  
utilizarea sistemului 
informaţional şi a 
bazei de date. 

Nr. cadre didactice 
participante la cursuri IT 

Decembrie  Echipa 
managerială 

 Fonduri 
extrabug
etare 

Cursuri de formare 
Diseminări 

5.4. Intensificarea 
activităţii comisiei 
de lucru pentru 
promovarea  
imaginii şcolii. 

Elaborarea de materiale 
de promovare a imaginii 
şcolii 

Permanent  Director  Venituri 
proprii, 
sponsori
zări 

Procese-verbale 

 
 
Obiectiv 6: SPRIJINIREA INIŢIATIVELOR TRANSNAŢIONALE ŞI PARTENERIATELOR LA NIVEL EUROPEAN ÎN DOMENIUL 
FORMĂRII PRIN ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC ŞI PROFESIONAL  
Tinta : 

 Număr de vizite de studiu, schimburi de experienţă. 
 Număr de persoane participante la vizitele de studiu, stagii, diseminări. 
 Număr de materiale care s-au elaborat după vizitele de studiu, în vederea diseminării. 
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii. 

Identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene.  
Context 
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Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe. 
Şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei europene;  
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a 
României şi altor ţări europene.  

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Termen  Răspunde Parteneri Resurse Evaluarea atingerii obiectivelor 
propuse 

6.1.Identificarea de parteneri 
din statele membre ale UE 
pentru unităţile de învăţămât 
TVET  

Parteneriate şcoli 
europene  
 

Anual  Director 
Resp 
Proiecte 
europene  

Şcoli europene din 
cadrul proiectului  

Fonduri 
europene  
 

Număr parteneriate 
Adrese  

6.2. Continuarea activităţilor 
în cadrul proiectului de 
mobilitate LEONARDO DA 
VINCI:   "Practical training to 
achieve additional 
qualification and increase 
cultural and social skills       
from other European country"  

Nr elevi 
participanţi 

Áprilie 
2015 

Director 
Resp 
Proiecte 
europene 

CIPFP La Costera, 
Xàtiva, València, 
Spania 
 SC CAPITAL 
AUTO SRL. 

Fonduri 
europene  
 

Vizite 
Diseminări  
Procese- verbale 

6.3. Organizarea de schimburi 
de experienţă/ vizite de studiu 
în vederea multiplicării şi 
transferării exemplelor de 
bună practică şi a 
experienţelor acumulate 

Număr de vizite de 
studiu, schimburi 
de experienţă 
Număr de 
persoane 
participante la 
vizitele de studiu, 
stagii, diseminări 
Număr de 
materiale care s-au 
elaborat după 
vizitele de studiu, 
în vederea 
diseminării 

Anual Directorul 
şcolii  
Responsabil 
Proiecte 
europene 
 

 Fonduri 
europene  
 

Vizite de studiu 
 
Interviuri 
Chestionare de satisfacţie 

6.4. Participarea la proiectul  Diseminarea Conform Diaconu LP Jean Baptiste Fonduri Vizite 
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     ”My work experience-
eTwinning” 

experienţelor termenelor 
din proiect 

Francesca 
Luţă 
Claudia 

Clément site de 
Vivier au Court, 
FRANŢA 
3rd Vocational 
School of Tavros, 
GRECIA 
CIPFP La Costera, 
SPANIA 
Drottning Blankas 
gymnasieskola , 
SUEDIA 
Çanakkale İMKB 
Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, TURCIA 

europene  
 

 
Parteneriate 
Prezentări 
 
Diseminări 
Întâlniri de lucru 
 
Întâlniri echipa proiect 

6.5. Publicarea semestrială de  
materiale şi broşuri împreună 
cu partenerii şcolilor TVET 
din UE 

Materiale, broşuri 
cu promovarea 
experienţelor de 
bună practică 

Semestrial  Directorul 
şcolii  
Responsabil 
Proiecte 
europene 

 Fonduri 
europene  
 

Număr broşuri 
Afişe  
Pliante 

6.6.  Continuarea colaborarea 
cu firma GARP Germania 

Dotarea 
laboratorului de 
mecatronică cu 
standuri de 
hidraulică 

An şcolar 
2015-2016 

Directorul 
şcolii, 
Director 
adjunct- 
tehnologii, 
Boroi L. 

S.C. GARP 
Germania 

Donaţii Număr standuri 
Număr lucrări de laborator 
Programe 

6.7.Continuarea 
parteneriatului 
”Descentralizarea 
învăţământului preuniversitar” 
cu  Direcţia Învăţământ 
Tineret şi Sport, Drochia,  
Republica Moldova 

Nr. întâlniri An şcolar 
2015-2016 

Directorul 
şcolii 
 

Direcţia 
Învăţământ 
Tineret şi Sport, 
Drochia,  
Republica 
Moldova 
ISJ Olt 

Venituri 
proprii, 
sponsoriz
ări 

Vizite  
Perteneriate 
Proiecte bilaterale 
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PLAN OPERAŢIONAL      

2016-2017 

PRIORITATEA 1: ADAPTAREA COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR LA CERINŢELE ANGAJATORILOR 
Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din perspectiva integrării UE şi a reformei educaţionale 
Ţinta: Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor  Colegiului Tehnic ”Alexe Marin” până în 2020 cu minim 30%  
Context: 
 inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar 
această stare se repercutează asupra învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii profesionale optime;  
 competenţele  şi abilităţile însuşite de elevi şi formate în timpul şcolarităţii nu corespund  întotdeauna cu cerinţele angajatorilor. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

 Identificarea partenerilor, 
agenţilor economici, pentru a 
asigura formarea conform 
ofertei şcolare  
 

12 contracte şi acorduri de 
colaborare încheiate  
 21 de parteneriate noi 
8 întâlniri lunare între elevi, 
părinţi agenţi economici 
parteneri 

 
24  

octombrie 
2016 

 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
catedre tehnice  
 

AJOFM Olt,  
 
Agenţi economici  
 

500 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Organizarea unei sesiuni de 
informare privind abilităţile 
cheie pentru agenţi economici-
parteneri  
 

25 chestionare acordate 
O întâlnire cu agenţii 
economici parteneri 

30 
octombrie 

2016 

Directori 
Responsabil aria 
curriculară 
tehnologii 

SC Altur SA  
SC Pirelli Tyres SA 
SC Prysmian SA 

200 RON Sponsorizare 
agenţi economici 

Implicarea  partenerilor  în  
alegerea  calificărilor  şi  
elaborarea curriculum-lui 

11 CDL-uri aprobate de către 
IŞJ şi CLDIPT 
24 fişe de lucru elaborate 
14 teste de evaluare 

30 
octombrie 

2016 

Director adjunct 
Comisia de 
curriculum 
Responsabili 
catedre tehnice 

SC Altur SA  
SC Pirelli Tyres SA 
SC Prysmian SA 
SC SCADT SA 

50 RON Catedra tehnică 

 Asigurarea locurilor de 180 locuri de practică 12 Echipa Agenţi economici  1000 RON Sponsorizări ale 
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PRIORITATEA  2: CREŞTEREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ELEVII  ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
Obiectiv: Creşterea ataşamentului faţă de şcoală, implicarea în activităţi motivante, atractive, de consiliere şi extraşcolare 
Ţinta: Egalizarea şanselor la educaţie şi îmbunătăţirea competenţelor de bază (comunicare, calcul matematic) 
Context: 
 rata abandonului şcolar este în creştere, părinţi cu posibilităţi materiale precare, lipsa motivaţiei pentru învăţare, neimplicarea părinţilor în educaţie; 
 fenomenul de absenteism generalizat la multe unităţi şcolare, dezinteres pentru procesul de învăţare; 
 absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ; 
 elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar, datorită situaţiei precare, tentaţiilor străzii, mediului 

social şi familial din care provin elevii. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Aplicarea chestionarelor pentru        200 chestionare aplicate;  Echipa Elevi, părinţi 300 RON Din încasarea 

practică şi condiţiilor de 
pregătire în întreprinderi pentru 
toţi elevii, în conformitate cu 
Standardele de pregătire 
profesională şi cerinţele 
învăţării centrate pe elev  

asigurate la agenţi economici 
80 % dintre elevi vor realiza 
lucrări practice 

octombrie 
2016 

 

managerială  
Responsabili 
aria curriculară 
tehnologii 

parteneri agenţilor 
economici 

Dezvoltarea parteneriatului   
CTAM –S.C. PIRELLI   
TYRES S. A.  – OBIETTIVO 
LAVORO 
 Continuarea  organizării  
stagiilor de pregătire  în 
domeniile electric şi  mecanic 
pentru  elevii din anii  
terminali, în vederea facilitării 
angajării după terminarea 
studiilor liceale la societatea 
PIRELLI 

45 elevi participanţi 
98% absolvenţi de curs 
formare 
45 portofolii 
15 absolvenţi angajaţi 
 
 

 
 
15 mai 2017 
 
 
 
 
 
 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
aria curriculară 
tehnologii 
 
 
 
 

SC Pirelli Tyres SA 
 
 

4500 RON Costuri integrale 
suportate de SC 
Pirelli Tyres SA 
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promovarea educaţiei incluzive 
şi        elaborarea unui plan de 
măsuri        pentru promovarea 
principiilor        incluziunii  

65% dintre elevii chestionaţi 
interesaţi de promovarea 
planului de măsuri proiectat; 
 

10 ianuarie 
2017 

managerială  a 
şcolii  
Cadre didactice  

CCD Olt 
CJRAE Olt 

unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Asistenţă specializată, 
consiliere şi sprijin oferite 
familiilor/elevilor cu risc de 
abandon  

Scădere număr elevilor care 
abandonează şcoala cu 30 % 
2 situaţii statistice 
45 fişe observare 

01 iunie 
2017 

Diriginţii 
Psiholog şcolar 
Consilier educativ 
 

Părinţi 
CJRAE Olt 

100 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Urmărirea săptămânală a 
rezultatelor la învăţătură şi a 
frecvenţei la cursuri, 
identificarea elevilor cu 
probleme de adaptare 

10 fişe de observaţie/s 
1 plan remedial pentru 
frecvenţa elevilor 

săptămânal Director adjunct 
Diriginţi 
Profesori de 
serviciu 
Comisia pentru 
monitorizarea 
frecvenţei elevilor 

Psihopedagog 
 

400 RON 
Fonduri 
extrabugetare 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Adoptarea  unui program de 
măsuri  privind monitorizarea  
absenţelor 

Scăderea numărului de 
absenţe cu 10% 
1 plan de măsuri 
1 grafic monitorizare absenţe 

 
01 iunie 

2017 

Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 
Comisia pentru 
monitorizarea 
frecvenţei elevilor 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Activităţi remediale pentru 
elevii aparţinând grupurilor 
dezavantajate şi cu risc de 
abandon şcolar 

Plan remedial 
Fişe de observaţie 
Situaţii statistice 

 
Lunar 

Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Activităţi sportive de formare a 
abilităţilor competiţionale, prin 
jocuri sportive individuale şi de 
echipă 

Campionat fotbal 
Campionat baschet 
Campionat volei 
Campionat şah 

 
2016 - 2017 

Diriginţi 
Profesori educaţie 
fizică şi sport 

Părinţi 
IŞJ Olt 

200 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Activităţi artistice pentru 
descoperirea şi conştientizarea 
propriilor talente, prin 
organizare de spectacole, 

Concursuri de ziua şcolii, 
pentru sărbătorile legale, etc. 
Concursuri organizate în 
perioada ”Şcoala altfel” 

 
2016 - 2017 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Psihologi şcolari 

Părinţi 
IŞJ Olt 

500 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 
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concursuri de talente Consilier educativ 
Organizarea unor întâlniri cu 
agenţii economici din zonă, 
excursii tematice şi vizite de 
lucru la universităţile din 
municipiu, la sediile unor firme 
importante din judeţ 

Întâlniri cu agenţi economici 
Excursii cu elevii 
Vizite de lucru la universităţi 
Vizite de lucru la firme  

 
 

2016 - 2017 

Director 
Director adj. 
Diriginţi  
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

Venituri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 
Sponsorizări  

Consiliere psihopedagogică pe 
modulele: autocunoaştere şi 
dezvoltare personală, 
comunicare interpersonală, 
managementul informaţiei şi al 
învăţării, stil de viaţă sănătos 

Fişe individuale ale elevilor  
Procese verbale 
Teste de personalitate, de 
autocunoaştere 
Fişe de observaţie 

 
2016 - 2017 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON 
 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Activităţi de îndrumare şi 
dezvoltare în carieră 

Fişe individuale ale elevilor  
Procese verbale 
Fişe de informare a elevilor 
Teste de personalitate, de 
autocunoaştere 

 
2016 - 2017 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

 
PRIORITATEA  3: ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII ÎN SOCIETATE 
Obiectiv: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat 
Ţinta: Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în vederea creşterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat 
Context: 
 elevi care aparţin unor grupuri dezavantajate: elevi care provin din familii cu venituri mici, elevi care trăiesc în zone rurale; elevi care provin din familii 

cu un părinte sau ambii părinţi aflaţi la muncă în străinătate; 
 elevi cu cerinţe educaţionale speciale (recunoscuţi şi nerecunoscuţi); 
 În urma evaluării iniţiale cadrele didactice vor propune planuri de remediere pentru elevi;  
 Scopul evaluării este de a optimiza învăţarea şi de a stabili planurile cele mai adecvate pentru fiecare elev în parte. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Centralizarea rezultatelor la 1 plan de măsuri pentru Octombrie Comisii metodice ISJ Olt Fonduri Din încasarea 
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testele iniţiale şi întocmirea 
raportului 

remedierea rezultatelor 
testelor iniţiale 
Rapoarte pe comisii metodice 
Analize periodice 
Baze de date cu rezultate 

2016 Director 
Director adj. 

proprii unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Întocmirea programului de 
pregătire suplimentară pe 
discipline, comunicarea lui 
către elevi şi părinţi, afişarea pe 
site-ul şcolii şi la avizierul 
destinat examenului de 
bacalaureat 

1 program de pregătire 
suplimentară  
Procese verbale 

Octombrie - 
Noiembrie 

2016 

Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Adaptarea programului de 
învăţare la particularităţile 
elevilor 

Creşterea cu 20% a 
rezultatelor obţinute la testele 
finale semestriale 
Rapoarte pe comisii metodice 
Analize periodice 
Baze de date cu rezultate 

Iulie 
2017 

Cadrele didactice 
Şefii de catedră 
Director adj. 

MENCŞ 
ISJ 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Întocmirea de către fiecare 
profesor care predă disciplinele 
de bacalaureat  unui portofoliu 
special care să conţină 
programe, metodologii, modele 
de subiecte, fişe de lucru, baze 
de date cu privire la situaţia 
şcolară a elevilor, progresul 
şcolar 

Portofoliu individual 
Procese verbale – pregătire 
suplimentară 

2016 - 2017 Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Convocarea periodică a 
părinţilor elevilor claselor a 
XII-a cu participarea conducerii 
şcolii şi a profesorilor care 
predau disciplinele de 
bacalaureat 

Număr de şedinţe/întâlniri 
formale/nonformale cu 
părinţii 
Procese verbale ale şedinţelor 

2016 - 2017 Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 
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Realizarea a două simulări ale 
examenului de bacalaureat 

Documente simulare 
bacalaureat 
Rapoarte  
Procese verbale 
Şedinţe informare a 
rezultatelor obţinute 

Decembrie 
2016 – 

martie 2017 

Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Analiza rezultatelor obţinute în 
urma simulării examenului de 
bacalaureat şi identificarea 
nevoilor de formare ale elevilor 

Rapoarte de activitate 
prezentate/analizate în 
consiliul profesoral 
Rapoarte de analiza ale 
profesorilor disciplinelor de 
bacalaureat 
Plan de măsuri reactualizat 

2016 - 2017 Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 
Responsabil 
CEAC 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Desfăşurarea activităţilor de 
pregătire suplimentară şi 
remedială la limba şi literatura 
română, matematică şi biologie 
şi dobândire de competenţe de 
comunicare 

Plan pregătire suplimentară 
Portofoliu individual 
Procese verbale 
Teste iniţiale şi finale 
Fişe de observaţie 
Situaţii statistice 
Rapoarte  

 
2016 - 2017 

 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 

Părinţi 
IŞJ Olt 

100 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Activitate de recunoaştere a 
meritelor şi progresului elevilor, 
prin organizarea de excursii şi 
vizite de studiu pentru elevii cu 
rezultate foarte bune la 
evaluările organizate 

Excursii cu elevii premianţi 
Vizite de studiu 
Premii  
 

 
 

2016 - 2017 

Director 
Director adj. 
Diriginţi  
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

Venituri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 
Sponsorizări 

 
PRIORITATEA 4: CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 
Obiectiv: Elaborarea unei oferte educaţionale motivantă, în acord cu cerinţele angajatorilor, ţinând cont de recomandările părinţilor şi comunităţii locale 
Ţinta: Creşterea numărului de absolvenţi de nivel 3 şi 4, diversificarea calificărilor şi o mai bună inserţie profesională a absolvenţilor, accent pe 
învăţământul dual 
Context: 

 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund locurilor de muncă prezente şi viitoare;  
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 accentul este pus pe cunoştinţe şi nu pe abilităţi;  
 pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi; 
 insuficienta cunoaştere a condiţiilor necesare ocupării unui loc de muncă.  

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Analiza tendinţelor de 
dezvoltare regională ca bază 
pentru fundamentarea ofertei 
educaţionale şi un accent pe 
dezvoltarea învăţământului dual 

2 studii locale 
6 acorduri de parteneriat 
1 bază de date 

 
15 ianuarie 

2017 

Director 
Echipa de 
revizuire  PAS 

AJOFM Olt,  IŞJ Olt 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 
Consiliul elevilor 

50 RON Surse proprii 

Realizarea  unei 
infrastructuri de       comunicaţii 
şi achiziţionarea softului pentru 
administrarea bazei de date  

1 soft de specialitate 
1 bază de date 

1 
decembrie 

2016 

Director  
Profesori 

informatică 

AJOFM Olt 
SC Prysmian SA 

300 RON Sponsorizare 
SC Prysmian 
SA 

Cadre didactice instruite 
pentru  utilizarea sistemului 
informaţional  şi a bazei de 
date. 

50 % dintre cadre didactice 
pregătite să lucreze cu 
sistemul informatic 
2 cursuri de formare gratuite 

15 
decembrie 

2016 

Directori 
Informatic

ian 

CCD Olt 
SC Clio 54 
IŞJ Olt 

400 RON Sponsorizare 
SC Clio 54 
SRL 
2% 

Intensificarea activităţii 
comisiei de lucru pentru 
promovarea imaginii şcolii. 

300 pliante cu oferta şcolii 
100 afişe 
1 site al şcolii 

15 
mai  

2017 

Director 
Comisie 
promovare şcoală 

Editura Hoffman 500 RON Sponsorizare 
SC Hoffman 
SRL 

 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PARTENERIATELOR PROFESIONALE ŞI SOCIALE 
Obiectiv: Formarea unei culturi organizaţionale în vederea identificării şi realizării de parteneriate profesionale şi educaţionale 
Ţinta: Stabilirea unei noi strategii  colaborarea instituţională şi perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare managerială a parteneriatelor 
Context: 

 insuficienta preocupare a angajatorilor de a investi în formarea profesională; 
 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
 insuficienta implicare a angajatorilor în stabilirea planului de şcolarizare; 
 insuficienta implicare a angajatorilor în angajarea absolvenţilor. 

Acţiuni  pentru atingerea Rezultate Data până Persoana/ Parteneri Resurse/ Sursa de 
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obiectivului aşteptate la care vor 
fi finalizate 

Persoanele 
responsabile 

 Costuri finanţare 

Realizarea unor relaţii de 
parteneriat cu celelalte colegii 
tehnice, licee tehnologice şi 
şcoli gimnaziale din municipiu, 
judeţ şi ţară  

7 parteneriate educaţionale 
regionale 
12 proiecte educative comune 

15 
noiembrie 

2016 

Directori 
Şefi catedre 
tehnice 
 

Colegii tehnice, licee 
tehnologice din Olt, 
Gorj, Dolj, Caraş 
Severin, Mehedinţi  

100 RON Venituri 
proprii 

Îmbunătăţirea relaţiilor de 
parteneriat cu părinţii în 
vederea antrenării acestora în 
întregul proces instructiv-
educativ din şcoală 
 

1 forum on-line 
140 contracte educaţionale  
5 şedinţe periodice 
120 chestionare aplicate 
părinţilor 

01 februarie 
2017 

 
01 iunie 

2017 

Directori, diriginţi 
Psihologi şcolari  
Şefi catedre 
tehnice 
Informatician 

Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 
CJRAE Olt 

300 RON Donaţii firme 
private 
Venituri 
proprii 

Constituirea în cadrul şcolii a  
grupului de lucru privind 
parteneriatele care să 
stabilească direcţiile de acţiune 
în funcţie de politica economică 
a zonei şi municipiului 

25 parteneriate încheiate 
11 vizite de studiu la agenţi 
economici 
3 dezbateri 
1 plan de acţiune 
1 grup de lucru funcţional 
 

 
 

25 
decembrie 

2016 

Echipa 
managerială 
Responsabil grup 
de lucru 
Catedra tehnică 

Pirelli, Altur, 
Prysmian, Vimetco 
Extrusion, Transbuz, 
Rusoil, Maridan 
Service, Mobil Taxi, 
Auto Cris, Capital 
auto, Total market, 
Novel, Autocom, 
Volanul de aur, 
Cartop Service  

400 RON Sponsorizare 
parteneri 
 

Participarea la Târgurile de 
locuri  
de muncă, olimpiade de profil, 
vizite la agenţii  
economici, mese rotunde etc. 

50 absolvenţi angajaţi 
100 elevi participanţi la 
târguri regionale 
2 expoziţii în incinta şcolii 
6 premii la olimpiadele 
judeţene şi naţionale 
 

 
mai 2017 

Echipa 
managerială  
Responsabil aria 
curriculară 
tehnologii 
 

Pirelli, Altur, 
Prysmian, Vimetco 
Extrusion, Transbuz, 
Rusoil, Maridan 
Service, Mobil Taxi, 
Auto Cris, Capital 
auto 
IŞJ Olt 

1000 RON Sponsorizare 
parteneri 
Donaţii firme 
locale 
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PLAN OPERAŢIONAL     2017-2018 

PRIORITATEA 1: ADAPTAREA COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR LA CERINŢELE ANGAJATORILOR 
Obiectiv: Formarea unor abilităţi şi deprinderi în concordanţă cu noua societate a cunoaşterii 
Ţinta: Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor  Colegiului Tehnic ”Alexe Marin” până în 2020 cu minim 30%  
Context: 
 inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a familiilor acestora, iar această 
stare se repercutează asupra învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei traiectorii profesionale optime;  
 competenţele  şi abilităţile însuşite de elevi şi formate în timpul şcolarităţii nu corespund  întotdeauna cu cerinţele angajatorilor. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

 Identificarea partenerilor, agenţilor 
economici, pentru a asigura 
formarea conform ofertei şcolare  
 

12 contracte şi acorduri de 
colaborare încheiate  
 21 de parteneriate noi 
8 întâlniri lunare între 
elevi, părinţi agenţi 
economici parteneri 

 
24  

octombrie 
2017 

 

Echipa 
managerială  
Responsabili 
catedre tehnice  
 

AJOFM Olt,  
 
Agenţi economici  
 

500 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Organizarea unei sesiuni de 
informare privind abilităţile cheie 
pentru agenţi economici-parteneri  
 

25 chestionare acordate 
O întâlnire cu agenţii 
economici parteneri 

30 
octombrie 

2017 

Directori 
Responsabil aria 
curriculară 
tehnologii 

SC Altur SA  
SC Pirelli Tyres SA 
SC Prysmian SA 

200 RON Sponsorizare 
agenţi 
economici 

Implicarea  partenerilor  în  
alegerea  calificărilor  şi  
elaborarea curriculum-lui 

11 CDL-uri aprobate de 
către IŞJ şi CLDIPT 
24 fişe de lucru elaborate 
14 teste de evaluare 

30 
octombrie 

2017 

Director adjunct 
Comisia de 
curriculum 
Responsabili 
catedre tehnice 

SC Altur SA  
SC Pirelli Tyres SA 
SC Prysmian SA 
SC SCADT SA 

50 RON Catedra 
tehnică 

 Asigurarea locurilor de practică şi 
condiţiilor de pregătire în 
întreprinderi pentru toţi elevii, în 
conformitate cu Standardele de 

180 locuri de practică 
asigurate la agenţi 
economici 
80 % dintre elevi vor 

12 
octombrie 

2017 
 

Echipa 
managerială  
Responsabili aria 
curriculară 

Agenţi economici  
parteneri 

1000 RON Sponsorizări 
ale agenţilor 
economici 
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pregătire profesională şi cerinţele 
învăţării centrate pe elev  

realiza lucrări practice tehnologii 

Dezvoltarea parteneriatului   
CTAM –S.C. PIRELLI   TYRES S. 
A.  –OBIETTIVOLAVORO 
 Continuarea  organizării  stagiilor 
de pregătire  în domeniile electric 
şi  mecanic pentru  elevii din anii  
terminali, în vederea facilitării 
angajării după terminarea studiilor 
liceale la societatea PIRELLI 

45 elevi participanţi 
98% absolvenţi de curs 
formare 
45 portofolii 
15 absolvenţi angajaţi 
 
 

 
 
15 mai 2018 
 
 
 
 
 
 

Echipa 
managerială  
Responsabili aria 
curriculară 
tehnologii 
 
 
 
 

SC Pirelli Tyres SA 
 
 

4500 RON Costuri 
integrale 
suportate de 
SC Pirelli 
Tyres SA 

PRIORITATEA  2: CREŞTEREA ACCESULUI EGAL LA EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ELEVII  ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
Obiectiv: Creşterea ataşamentului faţă de şcoală, implicarea în activităţi motivante, atractive, de consiliere şi extraşcolare 
Ţinta: Egalizarea şanselor la educaţie şi îmbunătăţirea competenţelor de bază (comunicare, calcul matematic) 
Context: 
 rata abandonului şcolar este în creştere, părinţi cu posibilităţi materiale precare, lipsa motivaţiei pentru învăţare, neimplicarea părinţilor în educaţie; 
 fenomenul de absenteism generalizat la multe unităţi şcolare, dezinteres pentru procesul de învăţare; 
 absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi reprezintă un prim pas spre abandonul şcolar şi părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ; 
 elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentru prevenirea abandonului şcolar, datorită situaţiei precare, tentaţiilor străzii, mediului 
social şi familial din care provin elevii. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Aplicarea chestionarelor pentru        
promovarea educaţiei incluzive şi        
elaborarea unui plan de măsuri        
pentru promovarea principiilor        
incluziunii  

200 chestionare aplicate; 
65% dintre elevii chestionaţi 
interesaţi de promovarea 
planului de măsuri proiectat; 
 

 
10 ianuarie 

2018 

Echipa 
managerială  a 
şcolii  
Cadre didactice  

Elevi, părinţi 
CCD Olt 
CJRAE Olt 

300 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Asistenţă specializată, consiliere 
şi sprijin oferite familiilor/elevilor 
cu risc de abandon  

Scădere număr elevilor care 
abandonează şcoala cu 30 % 
2 situaţii statistice 

01 iunie 
2018 

Diriginţii 
Psiholog şcolar 
Consilier educativ 

Părinţi 
CJRAE Olt 

100 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 
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45 fişe observare  
Urmărirea săptămânală a 
rezultatelor la învăţătură şi a 
frecvenţei la cursuri, identificarea 
elevilor cu probleme de adaptare 

10 fişe de observaţie/s 
1 plan remedial pentru 
frecvenţa elevilor 

săptămânal Director adjunct 
Diriginţi 
Profesori de 
serviciu 
Comisia pentru 
monitorizarea 
frecvenţei elevilor 

Psihopedagog 
 

400 RON 
Fonduri 
extrabuget
are 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Adoptarea  unui program de 
măsuri  privind monitorizarea  
absenţelor 

Scăderea numărului de 
absenţe cu 10% 
1 plan de măsuri 
1 grafic monitorizare absenţe 

 
01 iunie 

2018 

Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 
Comisia pentru 
monitorizarea 
frecvenţei elevilor 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Activităţi remediale pentru elevii 
aparţinând grupurilor 
dezavantajate şi cu risc de 
abandon şcolar 

Plan remedial 
Fişe de observaţie 
Situaţii statistice 

 
Lunar 

Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Activităţi sportive de formare a 
abilităţilor competiţionale, prin 
jocuri sportive individuale şi de 
echipă 

Campionat fotbal 
Campionat baschet 
Campionat volei 
Campionat şah 

 
2017 - 2018 

Diriginţi 
Profesori educaţie 
fizică şi sport 

Părinţi 
IŞJ Olt 

200 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Activităţi artistice pentru 
descoperirea şi conştientizarea 
propriilor talente, prin organizare 
de spectacole, concursuri de 
talente 

Concursuri de ziua şcolii, 
pentru sărbătorile legale, etc. 
Concursuri organizate în 
perioada ”Şcoala altfel” 

 
2017 - 2018 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

500 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Organizarea unor întâlniri cu 
agenţii economici din zonă, 
excursii tematice şi vizite de lucru 
la universităţile din municipiu, la 
sediile unor firme importante din 
judeţ 

Întâlniri cu agenţi economici 
Excursii cu elevii 
Vizite de lucru la universităţi 
Vizite de lucru la firme  

 
2017 - 2018 

Director 
Director adj. 
Diriginţi  
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

Venituri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 
Sponsorizări  
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PRIORITATEA  3: ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII ÎN SOCIETATE 
Obiectiv: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat 
Ţinta: Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în vederea creşterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat 
Context: 
 elevi care aparţin unor grupuri dezavantajate: elevi care provin din familii cu venituri mici, elevi care trăiesc în zone rurale; elevi care provin din familii cu 

un părinte sau ambii părinţi aflaţi la muncă în străinătate; 
 elevi cu cerinţe educaţionale speciale (recunoscuţi şi nerecunoscuţi); 
 În urma evaluării iniţiale cadrele didactice vor propune planuri de remediere pentru elevi;  
 Scopul evaluării este de a optimiza învăţarea şi de a stabili planurile cele mai adecvate pentru fiecare elev în parte. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Centralizarea rezultatelor la testele 
iniţiale şi întocmirea raportului 

1 plan de măsuri pentru 
remedierea rezultatelor 
testelor iniţiale 
Rapoarte pe comisii metodice 
Analize periodice 
Baze de date cu rezultate 

Octombrie 
2017 

Comisii metodice 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Întocmirea programului de pregătire 1 program de pregătire Octombrie - Cadrele didactice ISJ Olt Fonduri Din încasarea 

Consiliere psihopedagogică pe 
modulele: autocunoaştere şi 
dezvoltare personală, comunicare 
interpersonală, managementul 
informaţiei şi al învăţării, stil de 
viaţă sănătos 

Fişe individuale ale elevilor  
Procese verbale 
Teste de personalitate, de 
autocunoaştere 
Fişe de observaţie 

 
2017 - 2018 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON 
 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 

Activităţi de îndrumare şi 
dezvoltare în carieră 

Fişe individuale ale elevilor  
Procese verbale 
Fişe de informare a elevilor 
Teste de personalitate, de 
autocunoaştere 

 
2017 - 2018 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Psihologi şcolari 
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

50 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri proprii) 
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suplimentară pe discipline, 
comunicarea lui către elevi şi părinţi, 
afişarea pe site-ul şcolii şi la avizierul 
destinat examenului de bacalaureat 

suplimentară  
Procese verbale 

Noiembrie 
2017 

disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

proprii unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Adaptarea programului de învăţare la 
particularităţile elevilor 

Creşterea cu 20% a 
rezultatelor obţinute la testele 
finale semestriale 
Rapoarte pe comisii metodice 
Analize periodice 
Baze de date cu rezultate 

Iulie 
2018 

Cadrele didactice 
Şefii de catedră 
Director adj. 

MENCŞ 
ISJ 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Întocmirea de către fiecare profesor 
care predă disciplinele de bacalaureat  
unui portofoliu special care să conţină 
programe, metodologii, modele de 
subiecte, fişe de lucru, baze de date cu 
privire la situaţia şcolară a elevilor, 
progresul şcolar 

Portofoliu individual 
Procese verbale – pregătire 
suplimentară 

2017 - 2018 Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Convocarea periodică a părinţilor 
elevilor claselor a XII-a cu 
participarea conducerii şcolii şi a 
profesorilor care predau disciplinele 
de bacalaureat 

Număr de şedinţe/întâlniri 
formale/nonformale cu 
părinţii 
Procese verbale ale şedinţelor 

2017 - 2018 Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Realizarea a două simulări ale 
examenului de bacalaureat 

Documente simulare 
bacalaureat 
Rapoarte  
Procese verbale 
Şedinţe informare a 
rezultatelor obţinute 

Noiembrie 
2017 – 

martie 2018 

Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Analiza rezultatelor obţinute în urma 
simulării examenului de bacalaureat şi 
identificarea nevoilor de formare ale 
elevilor 

Rapoarte de activitate 
prezentate/analizate în 
consiliul profesoral 
Rapoarte de analiza ale 
profesorilor disciplinelor de 

2017 - 2018 Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 
Director 
Director adj. 

ISJ Olt 
Părinţii elevilor din 
clasele a XII-a 

Fonduri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 
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bacalaureat 
Plan de măsuri reactualizat 

Responsabil 
CEAC 

Desfăşurarea activităţilor de pregătire 
suplimentară şi remedială la limba şi 
literatura română, matematică şi 
biologie şi dobândire de competenţe 
de comunicare 

Plan pregătire suplimentară 
Portofoliu individual 
Procese verbale 
Teste iniţiale şi finale 
Fişe de observaţie 
Situaţii statistice 
Rapoarte  

 
2017 - 2018 

 

Director 
Director adj. 
Diriginţi 
Cadrele didactice 
disciplinele de 
bacalaureat 

Părinţi 
IŞJ Olt 

100 RON Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 

Activitate de recunoaştere a meritelor 
şi progresului elevilor, prin 
organizarea de excursii şi vizite de 
studiu pentru elevii cu rezultate foarte 
bune la evaluările organizate 

Excursii cu elevii premianţi 
Vizite de studiu 
Premii  
 

 
 

2017 - 2018 

Director 
Director adj. 
Diriginţi  
Consilier educativ 

Părinţi 
IŞJ Olt 

Venituri 
proprii 

Din încasarea 
unor chirii 
(venituri 
proprii) 
Sponsorizări 

 
 

PRIORITATEA 4: CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII OFERTEI EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 
Obiectiv: Elaborarea unei oferte educaţionale motivantă, în acord cu cerinţele angajatorilor, ţinând cont de recomandările părinţilor şi comunităţii locale 
Ţinta: Creşterea numărului de absolvenţi de nivel 3 şi 4, diversificarea calificărilor şi o mai bună inserţie profesională a absolvenţilor şi accent pe învăţământul 
dual 
Context: 

 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund locurilor de muncă prezente şi viitoare;  
 accentul este pus pe cunoştinţe şi nu pe abilităţi;  
 insuficienta cunoaştere a condiţiilor necesare ocupării unui loc de muncă.  

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Analiza tendinţelor de 
dezvoltare regională ca bază pentru 
fundamentarea ofertei educaţionale şi 
un accent pe dezvoltarea 
învăţământului dual 

2 studii locale 
6 acorduri de parteneriat 
1 bază de date 

 
15 

ianuarie 
2018 

Director 
Echipa 

de revizuire  
PAS 

AJOFM Olt,  IŞJ Olt 
Consiliul 
reprezentativ al 
părinţilor 
Consiliul elevilor 

50 RON Surse proprii 
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Realizarea  unei infrastructuri 
de       comunicaţii şi achiziţionarea 
softului pentru administrarea bazei de 
date  

1 soft de specialitate 
1 bază de date 

1 
decembrie 

2017 

Director  
Profesori 

informatică 

AJOFM Olt 
SC Prysmian SA 

300 RON Sponsorizare 
SC Prysmian 
SA 

Cadre didactice instruite pentru  
utilizarea sistemului informaţional  şi a 
bazei de date. 

50 % dintre cadre didactice 
pregătite să lucreze cu 
sistemul informatic 
2 cursuri de formare gratuite 

15 
decembrie 

2017 

Directori 
Informati

cian 

CCD Olt 
SC Clio 54 
IŞJ Olt 

400 RON Sponsorizare 
SC Clio 54 
SRL 
2% 

Intensificarea activităţii 
comisiei de lucru pentru promovarea 
imaginii şcolii. 

300 pliante cu oferta şcolii 
100 afişe 
1 site al şcolii 

15 mai  
2018 

Director 
Comisie 
promovare 
şcoală 

Editura Hoffman 500 RON Sponsorizare 
SC Hoffman 
SRL 

 
PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PARTENERIATELOR PROFESIONALE ŞI SOCIALE 
Obiectiv: Formarea unei culturi organizaţionale în vederea identificării şi realizării de parteneriate profesionale şi educaţionale 
Ţinta: Stabilirea unei noi strategii  colaborarea instituţională şi perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare managerială a parteneriatelor 
Context: 

 insuficienta preocupare a angajatorilor de a investi în formarea profesională; 
 insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 
 insuficienta implicare a angajatorilor în stabilirea planului de şcolarizare. 

Acţiuni  pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate 
aşteptate 

Data până 
la care vor 
fi finalizate 

Persoana/ 
Persoanele 

responsabile 

Parteneri 
 

Resurse/ 
Costuri 

Sursa de 
finanţare 

Realizarea unor relaţii de parteneriat 
cu celelalte colegii tehnice, licee 
tehnologice şi şcoli gimnaziale din 
municipiu, judeţ şi ţară  

7 parteneriate educaţionale 
regionale 
12 proiecte educative comune 

15 
noiembrie 

2017 

Directori 
Şefi catedre 
tehnice 
 

Colegii tehnice, licee 
tehnologice din Olt, 
Gorj, Dolj, Caraş 
Severin, Mehedinţi  

100 RON Venituri 
proprii 

Îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat 
cu părinţii în vederea antrenării 
acestora în întregul proces instructiv-
educativ din şcoală 
 

1 forum on-line 
140 contracte educaţionale  
5 şedinţe periodice 
120 chestionare aplicate 
părinţilor 

01 februarie 
2018 

 
01 iunie 

2018 

Directori, diriginţi 
Psihologi şcolari  
Şefi catedre 
tehnice 
Informatician 

Comitetul 
reprezentativ al 
părinţilor 
CJRAE Olt 

300 RON Donaţii firme 
private 
Venituri 
proprii 
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Constituirea în cadrul şcolii a  
grupului de lucru privind 
parteneriatele care să stabilească 
direcţiile de acţiune în funcţie de 
politica economică a zonei şi  
municipiului 

25 parteneriate încheiate 
11 vizite de studiu la agenţi 
economici 
3 dezbateri 
1 plan de acţiune 
1 grup de lucru funcţional 
 

 
 

25 
decembrie 

2017 

Echipa 
managerială 
Responsabil grup 
de lucru 
Catedra tehnică 

Pirelli, Altur, 
Prysmian, Vimetco 
Extrusion, Transbuz, 
Rusoil, Maridan 
Service, Mobil Taxi, 
Auto Cris, Capital 
auto, Total market, 
Novel, Autocom, 
Volanul de aur, 
Cartop Service  

400 RON Sponsorizare 
parteneri 
 

Participarea la Târgurile de locuri  
de muncă, olimpiade de profil, vizite 
la agenţii  
economici, mese rotunde etc. 

50 absolvenţi angajaţi 
100 elevi participanţi la 
târguri regionale 
2 expoziţii în incinta şcolii 
6 premii la olimpiadele 
judeţene şi naţionale 
 

 
mai 2018 

Echipa 
managerială  
Responsabil aria 
curriculară 
tehnologii 
 

Pirelli, Altur, 
Prysmian, Vimetco 
Extrusion, Transbuz, 
Rusoil, Maridan 
Service, Mobil Taxi, 
Auto Cris, Capital 
auto 
IŞJ Olt 

1000 RON Sponsorizare 
parteneri 
Donaţii firme 
locale 
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PARTEA a IV-a 

 

CONSULTARE, MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE 
cu perspective până în 2020 

 
4.1.  Consultare  

 
Reuniuni lunare ale Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii din şcoală (CEAC)  
Rapoartele CEAC (Evaluare internă de proces şi de sistem)  
Reuniuni lunare ale Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente pentru a analiza 
modul de implementare şi progresul realizat  
Discuţii în cadrul şedinţelor lunare ale Consiliului Elevilor. Aplicarea unor chestionare  
Discuţii şi aprecieri ale părinţilor cu ocazia lectoratelor lunare sau semestriale; Aplicarea unor 
chestionare părinţilor.  
Discuţii şi soluţii oferite de agenţii economici parteneri pentru adaptarea CDL-urilor la 
fluctuaţiile pieţei de muncă (reuniuni de lucru).  
Rapoartele semestriale de activitate  

 
 
4.2. Plan de acţiune pentru elaborarea PAS 
 

CE ACTIVITĂŢI 
TREBUIE DESFĂŞURATE 

COORDONATOR PERSOANE 
IMPLICATE 

ORIZONT 
DE 

TIMP 
* Consultarea cadrelor didactice asupra 
dezvoltării instituţionale a şcolii până în 
2020 

Directori C.P. Septembrie 
2015 

* Discutarea şi consultarea cadrelor 
didactice  în C.A. şi C..P în vederea 
stabilirii etapelor  de urmat în elaborarea 
PAS 

Directori C.P. ,C.A. Septembrie 
2015 

* Stabilirea echipei de elaborare a PAS în 
C.A. 

Directori C.A. Octombrie  
2015 

* Consultarea de către echipa de lucru a 
PLAI şi PRAI, întâlniri cu reprezentanţi ai 
agenţilor economici, A.J.O.F.M., I.S.J. OLT 

Directori Echipa de elaborare 
a PAS 
A.J.O.F.M.; C.C.I., 
agenţi economici  

Octombrie  
2015 

* Stabilirea priorităţilor, formularea 
obiectivelor şi a ţintelor  

Directori Echipa de elaborare 
a PAS 

Octombrie  
2015 

* Stabilirea acţiunilor specifice fiecărei 
priorităţi pentru atingerea obiectivului 

Directori Echipa de elaborare 
a PAS 

Octombrie  
2015 

* Consultarea factorilor responsabili pentru 
îndeplinirea acţiunilor şi a termenelor 
stabilite 

Directori Echipa de elaborare 
a PAS 
 

Octombrie  
2015 
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4.3. Monitorizarea şi evaluarea la nivel de echipă 
 
CE ACTIVITĂŢI 

TREBUIE 
DESFĂŞURATE 

Responsabil Persoane implicate 
Termen 

de 
realizare 

Rezultate 
înregistrate 

Evaluarea calităţii 
activităţii instructiv 
educative  din anul şcolar 
2016-2017 

Directori 
CEAC 
Membrii CA 

Septembrie 
2017 

Calificative 
acordate 

Elaborarea ofertei 
educaţionale 

Directori CA, CP 
 

Noiembrie. 
2017 

Realizarea 
planului de 
şcolarizare 

Colaborarea cu partenerii 
sociali 

Directori Boaţă Niculae 
Chiş Gabriela 
Comisia pentru 
elaborarea programelor 
de parteneriat ţi relaţii 
cu comunitatea locală 

Semestrial  Număr de acorduri 
de parteneriat 
Nr. elevi care îşi 
desfăşoară practica 
la agenţi 
economici 

Continuarea dotării 
laboratoarelor tehnologice 
şi a atelierelor cu noi 
echipamente 

Directori Catedra tehnică Oct. 2017- 
iunie 2018 

Dotarea 
laboratoarelor 

Respectarea  graficului de 
utilizare a laboratoarelor de 
informatică, a laboratorului 
CAD, a laboratoarelor 
tehnologice şi a atelierelor 
şcolare 

Directori Cadrele didactice Conform 
planificării 

Nr. ore efectuate în 
laboratoare 

Monitorizarea cadrelor 
didactice şi elevilor în 
vederea păstrării bazei 
materiale  

Directori C.A. Permanent  Întreţinerea 
spaţiului şcolar 

Monitorizarea selecţiei şi a 
modului de pregătire a 
elevilor pentru olimpiadele 
şcolare, concurs pe meserii 

Directori Şefii de catedră Anual  
Noiembrie 
– 
Decembrie 

Nr. premii 

Monitorizarea numărului de 
absenţe şi aplicarea 
măsurilor prevăzute de ROI  
de prevenire a abandonului 
şcolar 

Directori Comisia pentru 
frecvenţa şi disciplina 
elevilor 
Diriginţii  
Consilier psihopedagog 
Tiţa Mirabela 

lunar Nr. absenţe 

Urmărirea respectării 
programului de activităţi 
educative 

Directori Tot colectivul de cadre 
didactice şi elevi 
Consilierul educativ 

Conform 
planificării 

Nr. acţiuni 
realizate 
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4.4. Monitorizare realizată de către management 
 

CE ACTIVITĂŢI 
TREBUIE DESFĂŞURATE 

Responsabili 
Persoane 
implicate 

Termen de 
realizare 

Monitorizarea implementării acţiunilor propuse Directori C.P. Lunar 
Evaluarea rezultatelor obţinute Directori C.P.,C.A. Lunar 
Revizuirea acţiunilor conform progresului realizat Directori C.P,C.A. Semestrial 
Sărbătorirea progresului înregistrat şi învăţarea din 
greşeli 

Directori 
C.P.,C.A. 

15 iulie 
2018 
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului 
de deţinere 

Număr 
spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Săli de clasă /grupă HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 21 1125,67 
2. Laboratoare HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 7 411,87 
3. Ateliere HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 4 201,21 
4. Cabinet psihopedagogic HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 15,1 
5. Sală şi teren de educaţie 

fizică şi sport 
HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 + 2 424,5 + 787,3 

TOTAL 36 2965,65 
 
Unitatea  funcţionează  cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ 

activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 
minute. 
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 
documentului de deţinere  

Numă
r 
spaţii 

Suprafaţa 
(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / 
centru de informare 
şi documentare 

HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 
 

72,10 

2. Sală pentru servit 
masa 

HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 240 

3. Dormitor  HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 57 1224,88 
4. Bucătărie  HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 150 
5. Spălătorie HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 82,96 
6. Spaţii sanitare şcoală HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 5 80,08 
7. Spaţii sanitare 

internat 
HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 6 186,14 

8. Spaţii depozitare 
materiale didactice 

HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 3 70,34 

9. Cabinet medical HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 76 
10. Cabinet stomatologic HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 88 

11. Sală festivităţi HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 198,9 
12. Cabinet CEAC HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 16,7 
13. Atelier tâmplărie HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 71,2 

TOTAL 29 2557,30 
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului 
de deţinere  

Număr 
spaţii 

Suprafaţa (mp) 

1. Secretariat HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 2 53,16 
2. Spaţiu destinat 

echipei manageriale 
HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 2 61,79 

3. Contabilitate HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 14,2 
4. Casierie   HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 9,4 
5. Birou administraţie HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 18,1 
6. Arhiva HCL Slatina nr. 186/17.08.2011 1 61,2 

TOTAL 8 217,85 
 

Curriculum  utilizat pentru nivelurile / specializările / calificările profesionale 
existente în unitatea de învăţământ este aprobat prin: 
 

Nivel Forma Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare 
profesională 

Clasa Nr. OM/an 

4 zi Tehnologică Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice a IX-a 
 

OMECI 
3411/2009 
OMECTS 
3331/2010 

4 zi Tehnologică Tehnic/ Mecanic Tehnician mecatronist 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

Tehnician în telecomunicaţii  
 

a X-a 
 

 
OMECTS 
3081/2010 

 
OMECTS 
3331/2010 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician electrician electronist 
auto 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician electrotehnist 
4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician proiectant CAD 
4 zi Tehnologică Tehnic/Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice 
Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

Tehnician în automatizări  
 
 
 

a XI-a 
 

 
 

OMECI 
3412/2009 

 
OMECI 

3423/2009 

4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecatronist/Tehnician 
transporturi 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician electrician electronist 
auto 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician în instalaţii electrice 
4 zi Tehnologică Servicii/Estetică şi igiena 

corpului omenesc 
Coafor stilist 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

Tehnician operator tehnică de 
calcul 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

Tehnician în automatizări  
 
 
 
 
 
 
 

a XII-a 
 
 
 
 

 
OMECI 

3412/3009 
 

OMECI 
3423/2009 

 
 
 
 
 
 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

Tehnician operator tehnică de 
calcul 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi 
automatizări 

Tehnician în telecomunicaţii 

4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 
4 zi Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 
4 zi Tehnologică Tehnic/Electric Tehnician electrician electronist 

auto 
4 zi Tehnologică Servicii/Estetică şi igiena 

corpului omenesc 
Coafor stilist 

4 zi Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări 
publice/Mecanică 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice/Tehnician prelucrări pe 
maşini cu comandă numerică 

4 zi Tehnologică Tehnic/Electronică şi Tehnician operator tehnică de 
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automatizări calcul 
4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 
 

a IX-a 
OMECI 

3411/2009 
OMECTS 
3331/2010 

4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

 
a X-a 

 

OMECTS 
3081/2010 
OMECTS 
3331/2010 

4 seral Tehnologică Tehnic/ 
Mecanic 

Operator la maşini cu comandă 
numerică 

4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

 
a XI-a 

 
 
 

OMECTS 
3081/2010 

 
OMECTS 
3331/2010 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic  Tehnician mecatronist 
4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic  Tehnician mecatronist  

 
 

a XII-a 
 

 
OMEC 

4051/2006 
 

OMECI 
3313/2009 

4 seral Tehnologică Servicii/Comerţ Tehnician în achiziţii şi contractări 
4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice 
Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

4 seral Tehnologică Tehnic/ Electric Tehnician în instalaţii electrice 
4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice 
Tehnician în construcţii şi lucrări 
publice 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecatronist  
 

a XIII-a 
 

 
OMEC 

4051/2006 
 

OMECI 
3313/2009 

4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

4 seral Tehnologică Tehnic/Construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice 

Tehnician desenator pentru 
construcţii şi instalaţii 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician mecanic pentru 
întreţinere şi reparaţii 

 
a XIV-a 

OMEC 
4051/2006 

0MECI 
3313/2009 

4 seral Tehnologică Tehnic/Mecanic Tehnician transporturi 

3 zi Tehnologică Tehnic/ 
Mecanic 

Operator la maşini cu comandă 
numerică/Strungar 

Anul I OMEN 
3152/2014 

 
OMEN 

3731/2014 

3 zi Tehnologică Tehnic/ 
Mecanic 

Sculer - matriţer Anul I 

3 zi Tehnologică Tehnic/ 
Construcţii 

Zidar – pietrar – tencuitor/Zugrav – 
ipsosar – vopsitor - tapetar 

Anul I 

3 zi Tehnologică Tehnic/ 
Mecanic 

Tinichigiu vopsitor auto – 2 ani Anul II OMECTS 
3168/2012 

OMEN 
3548/2013 
OMECTS 
4681/2012 

3 zi Tehnologică Tehnic/ 
Construcţii 

Zidar – pietrar – tencuitor – 2 ani Anul III 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician diagnostic auto an I OMECT 
1847/2007 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician electroenergetician an I OMEdC 
4760/2006 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician tehnolog mecanic an I 
an II 

OMEdC 
4760/2006 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician operator la maşini cu 
comandă numerică - 3 clase 

an I OMECT 
1847/2007 

5 zi Tehnologică Tehnic Topograf în construcţii an I OMECT 
1847/2007 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician devize şi măsurători în 
construcţii 

An I 
an II 

OMEdC 
4760/2006 

5 zi Tehnologică Tehnic Maistru maşini şi aparate electrice an I 
an II 

OMECT 
1847/2007 
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5 zi Tehnologică Tehnic Maistru construcţii civile, 
industriale şi agricole 

an I 
an II 

OMECT 
5173/2008 

 
 

Nivel Forma Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare 
profesională 

Clasa Nr. OM/an 

4 zi Vocaţională Artistic Desenator tehnic pentru 
arhitectură şi design 

a IX-a 
 

OMECI 
3411/2009 
OMECI 
3609/2009 

5 zi Tehnologică Tehnic Laborant pentru construcţii an I  
postlice
al 

OMECT 
1847/2007 

5 zi Tehnologică Tehnic Tehnician proiectant în urbanism 
şi amenajări teritoriale 

an I  
postlice
al 

OMECT 
1847/2007 

 
DISTRIBUŢIA PE GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT 

 
Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu 
doctorat 

gradul I gradul 
II 

cu 
definitivat 

fără 
definitivat 

Necalificat 

2 55 8 7 8 0 
   
DISTRIBUŢIA PE GRUPE DE VECHIME A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT 

 
0 - 3 ani 3-5 ani 5 - 10 ani 10 - 15 ani 15 - 20 ani peste 20 ani 

1 - 6 9 12 52 

 
DISTRIBUŢIA PE TRANŞE DE VECHIME 

 
0 - 2 2 - 6 6 - 10 10 - 14 14 - 18 18 - 22 22 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 peste 40 

7 1 4 7 11 10 6 12 11 5 6 
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PLANUL  DE ŞCOLARIZARE  2015 – 2016 
 

LICEU ZI – CLASA a  - IX –a    - 5  CLASE 
DOMENIUL   MECANIC :   
 

 1 CLASĂ -  Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică  - 28 elevi 
 1 CLASĂ – Tehnician transporturi  -  28 elevi 
 

DOMENIUL  ELECTRIC : 
  1 CLASĂ – Tehnician electrician electronist auto – 28 elevi 

 
DOMENIUL  ELECTRONICĂ  ŞI AUTOMATIZĂRI 

 1 CLASĂ  - Tehnician în automatizări  - 28 elevi 
 

FILIERĂ – VOCAŢIONALĂ  - PROFIL  ARTE  VIZUALE 
 1 CLASĂ - Desenator tehnic pentru arhitectură şi design -  28 elevi 

 
LICEU  SERAL  - CLASA a IX – a   -   2  CLASE  
DOMENIUL   MECANIC: 

 1 CLASĂ - Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii -  28 elevi 
 

DOMENIUL  CONSTRUCŢII  INSTALAŢII   ŞI   LUCRĂRI   PUBLICE 
 1 CLASĂ – Tehnician în construcţii şi lucrări publice – 28 elevi 

 
LICEU  SERAL  - CLASA a XI – a   -   3  CLASE  
DOMENIUL MECANIC :    
 

 1 CLASĂ  - Tehnician mecatronist  - 28 
 

DOMENIUL  ELECTRIC:   
 

 1 CLASĂ -  Tehnician în instalaţii electrice – 28 elevi 
 
PROFIL  SERVICII: 

 1 CLASĂ  - Tehnician achiziţii şi contactări – 28 elevi 
 
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ    - 3  ani  - 4  CLASE  
 
DOMENIUL  MECANIC :    
 

 0,5 CLASĂ -   Sculer matriţer  + 0,5 CLASĂ – Operator pe maşini cu comandă numerică  – 28 
elevi 

 0,5 CLASĂ  - Mecanic auto + 0,5 CLASĂ – Tinichigiu vopsitor auto – 28 elevi 
 

DOMENIUL  ELECTRIC : 
 

 0,5 CLASĂ -  Electrician  în construcţii + 0,5 CLASĂ – Electrician exploatare joasă tensiune 
– 28 elevi  

DOMENIUL  CONSTRUCŢII  INSTALAŢII  ŞI  LUCRĂRI  PUBLICE : 
 

 0,5 CLASĂ – Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de  gaze  + 0,5 CLASĂ – Instalator  
instalaţii de ventilare şi de condiţionare –  28 elevi  

 
ŞCOALĂ  DE MAIŞTRI – NIVEL  5  -  2  CLASE  
 
DOMENIUL ELECTRIC:   
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 1 CLASĂ – Maistru maşini şi aparate electrice 

 
DOMENIUL  CONSTRUCŢII  INSTALAŢII  ŞI  LUCRĂRI  PUBLICE : 
 

  1 CLASĂ  -  Maistru construcţii civile, industriale şi agricole – 28 elevi 
 
ŞCOALĂ POSTLICEALĂ – NIVEL 5   - 8  CLASE  
 
DOMENIUL   MECANIC:   
 

 1 CLASĂ  -    Tehnician tehnolog mecanic  -28 elevi  
 1 CLASĂ  -    Tehnician operator pe  maşini cu comandă numerică  - 28 elevi 

 
DOMENIUL  TRANSPORTURI: 
 

 1  CLASĂ   – Tehnician diagnostic auto – 28 elevi 
 

DOMENIUL ENERGETICĂ:    
 

 1 CLASĂ  - Tehnician electroenergetician – 28 elevi 
 

DOMENIUL  CONSTRUCŢII  INSTALAŢII  ŞI  LUCRĂRI  PUBLICE : 
 

 1 CLASĂ  - Topograf  -  28 elevi 
  1 CLASĂ – Tehnician devize şi măsurător în construcţii – 28 elevi 
  1 CLASĂ -  Laborant în construcţii  - 28 elevi 
  1 CLASĂ  - Tehnician proiectant urbanism şi amenajări  teritoriu 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
2016/2017 

 

FORMA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

FILIERA PROFIL 
DOMENIUL 
PREGĂTIRII 

DE BAZĂ 

CALIFICAREA 
PROFESINALĂ 

Nr. 
CLASE 

Nr. 
ELEVI 

LICEU ZI 
CLASA a IX-a 

Tehnologică  
 

Tehnic  Electric Tehnician electrician 
electronist auto 

1 28 

Tehnician în 
instalaţii electrice 

1 28 

Mecanică Tehnician în 
transporturi 

1 28 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFESIONAL  
CU DURATA 

DE 3 ANI 
 

CLASA a IX-a 
 

 Tehnic Mecanică Mecanic auto 0,5 14 

Tinichigiu vopsitor 
auto 

0,5 14 

Operator la maşini 
cu comandă 
numerică 

0,5 14 

Sculer – matriţer 0,5 14 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Zidar – pietrar - 
tencuitor 

0,5 14 

Instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi 
de gaze 

0,5 14 

LICEU SERAL 
 CLASA a IX-a 

Tehnologică  Tehnic  Mecanică Tehnician 
mecatronist 

1 28 

LICEU SERAL  
CLASA a XI-a 

Tehnologică  Tehnic  Mecanică Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi 
reparaţii 

1 28 

ŞCOALA 
POSTLICEALĂ 

  Energetică Tehnician 
electroenergetician 

1 28 

Transporturi Tehnician 
diagnostic-auto 

1 28 

Mecanică Tehnician operator 
maşini cu comandă 
numerică 

1 28 

Mecanică Tehnician tehnolog 
mecanic 

1 28 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Laborant în 
construcţii 

1 28 

ŞCOALA DE 
MAIŞTRI 

  Electric Maistru maşini şi 
aparate electrice 

1 28 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Maistru construcţii 
civile, industriale 
şi agricole 

1 28 
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PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 
2017/2018 

 

FORMA DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

FILIERA PROFIL 
DOMENIUL 
PREGĂTIRII 

DE BAZĂ 

CALIFICAREA 
PROFESINALĂ 

Nr. 
CLASE 

Nr. 
ELEVI 

LICEU ZI 
CLASA a IX-a 

Tehnologică  
 

Tehnic  Electric Tehnician 
electrician 
electronist auto 

1 28 

Electronică şi 
telecomunicaţii 

Tehnician  
operator tehnică 
de calcul 

1 28 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROFESIONAL  
CU DURATA 

DE 3 ANI 
 

CLASA a IX-a 
 

 Tehnic Mecanică Mecanic auto 1 28 

Tinichigiu 
vopsitor auto   

0,5 14 

Lăcătuş mecanic 
prestări servicii 

0,5 14 

Operator la  
maşini cu 
comandă numerică 

0,5 14 

Sculer matriţer 0,5 14 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Zidar, pietrar, 
tencuitor 

0,5 14 

Fierar, betonist, 
montator 
prefabricate 

0,5 14 

LICEU SERAL 
 CLASA a IX-a 

Tehnologică  Tehnic  Mecanică Tehnician 
proiectant CAD 

1 28 

LICEU SERAL  
CLASA a XI-a 

Tehnologică  Tehnic  Electric Tehnician 
electrotehnist 

1 28 

ŞCOALA 
POSTLICEALĂ 

  Energetică Tehnician 
electroenergetician 

1 28 

Transporturi Tehnician 
diagnostic-auto 

1 28 

Mecanică Tehnician operator 
maşini cu 
comandă numerică 

1 28 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Topograf în 
construcţii 

1 28 

ŞCOALA DE 
MAIŞTRI 

  Electric Maistru maşini şi 
aparate electrice 

1 28 

Construcţii, 
instalaţii şi 
lucrări publice 

Maistru construcţii 
civile, industriale 
şi agricole 

1 28 
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