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PARTEA I 

1.1. 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. 

 

Liceul Tehnologic „Aexe Marin” din Slatina îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii 

oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate . Prin acţiuni de înaltă responsabilitate vom urmări 

satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze 

activităţi performante, compatibile cu cele din UE. Vom asigura elevilor o dimensiune europeană, o 

realizare în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, a performanţei şi spiritului de 

echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Unitatea şcolara îşi propune să asigure dezvoltarea carierei, creşterea gradului de ocupabilitate şi 

autonomie, promovându-se următoarele valorii: 

• Egalitatea de şanse 

• Dialogul 

• Responsabilitate 

• Integritate 

• Colegialitate 

 

        1.1.b. VIZIUNEA  ŞCOLII 

 
       Educația, munca și perseverența asigură succesul. 

 

În vederea realizării acestei viziuni, vom continua să promovăm un management de calitate și 

performant, să realizăm un climat educaţional incluziv, să respectăm principiul egalizării şanselor în 

scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale, oferind elevilor noștri posibilitatea de a-și dezvolta 

abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul 

unor activităţi de instruire şi învăţare practică, atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic. 
  

1.2.   PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII  

         Dezvoltarea industriei constructoare de maşini în Slatina anilor  '70 a impus extinderea 

învăţămâtului tehnic profesional  în domeniul mecanic şi electric la nivelul oraşului. 

         În 1978 apar primele clase de şcoală profesională cu profil mecanic care au funcţionat iniţial în 

clădirea Liceului Industrial de Construcţii  din Str. Drăgăneşti nr. 25. 

În anul 1979, prin Ordinul Nr. 102/1 august 1979 al Ministerului Industriei Construcţiilor de Mașini, a 

luat ființă pe lângă Intreprinderea de Piese Turnate din Aluminiu și Pistoane Auto, S.C. ALTUR S.A. 

de azi, Școala Profesională nr. 2 IPTAPA cu un număr de 12 clase profil mecanic și metalurgic de 

școală  profesională, 4 clase  de liceu profil  mecanic – treapta I-a. 
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 Școala și-a început activitatea la 1 septembrie 1979 în localul Școlii Generale  nr. 4  Slatina, aflat pe 

strada Pitești nr. 165. 

În 1982, prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România  Nr. 220/15 iunie 

1982, a fost înființat Liceul  Industrial nr. 3, Slatina, care preia clasele terminale ale Liceului 

Pedagogic Slatina, acesta din  urmă fiind desființat. 

 Conform  punctului  2 al Ordinului 109/1982 al M.I.C.M., Liceul Industrial Nr.3 preia şi clasele Școlii 

profesionale  Nr. 2 IPTAPA, cheltuielile cu şcoala profesională fiind suportate de către I.P.T.A.P.A. şi 

I.U.A. (Intreprinderea de Utilaj Alimentar) Slatina, pentru care liceul pregăteşte cadre prin şcoala 

profesională. 

În septembrie 1983, liceul și-a mutat sediul în actuala clădire din strada  Cireașov  Nr. 10 din Slatina. 

 În perioada 1982-1990 liceul a cunoscut o diversificare a formelor de  învățământ: liceu curs de zi și 

seral, școală profesională, școală de maiștri, școală postliceală, dar și a specializărilor în domeniul 

mecanic și electric, ceea   ce a condus la creșterea numărului de elevi și al cadrelor didactice: profesori, 

ingineri și maiștri instructori. 

              În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 521/1990 privind 

organizarea şi funcţionarea învăţământului în România şi în temeiul Hotărârii CPUN nr. 12/1990,  prin 

Dispoziţia Nr. 34/12.06.1991, Inspectoratul Şcolar al judeţului Olt dispune înfiinţarea Grupului Școlar 

Industrial de Construcții de Mașini, Slatina, începând cu anul şcolar 1990/1991. 

              În perioada 2001-2006 școala beneficiază  de fonduri prin Programul PHARE TVET 2001 - 

Coeziune Economică și Socială prin care s-au reabilitat atelierele școală și clădirea principală și s-au 

dotat cu echipamente laboratoarele și atelierele. 

 În 2005 prin Ordinul 4368/21.06.2005 Ministerul Educației și Cercetării a aprobat schimbarea 

denumirii Grupului Școlar Industrial Construcții de Mașini în Colegiul Tehnic “Alexe Marin”. 

          În  anul şcolar 2014 - 2015, Colegiul Tehnic "Ion Mincu"  prin Hotărârea Nr. 559/19.12.2013 

a Consiliului Local al Municipiului Slatina, nu mai are personalitate juridică şi funcţionează  în str. 

Drăgăneşti nr. 25,  ca structură a Colegiului Tehnic "Alexe Marin". 

Conform Hotărârii Nr. 28/03.02.2015 a Consiliul Local al Municipiului Slatina, în anul şcolar 2015-

2016, ne regăsim în Reţeaua  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu 

personalitate juridică,   sub  denumirea de Colegiul Tehnic "Alexe Marin", cu sediul în str. Cireaşov 

nr.10, Slatina, devenind astfel colegiul tehnic cu  cea mai variată ofertă educaţională de calificare din 

domeniile: electronică şi automatizări, electric, mecanic, construcţii, instalaţii şi lucrări publice. 

În data de 28.08.2018 se emite Ordinul MEN nr.4497 de revocare a titlului de Colegiu Tehnic 

"Alexe Marin"și de numire ca Liceul Tehnologic "Alexe Marin". 

Liceul Tehnologic "Alexe Marin" are următoarele niveluri de învăţământ, în anul școlar 2020 - 

2021: 

• liceal cu clasele IX – XII – învăţământ de zi; 

• liceal cu clasele IX-XIII - învăţământ seral; 

• profesional dual / profesional cu durata de 3 ani, după clasa a VIII-a 

• postliceal, școală de maiștri – anul I-II 

Niveluri de învățământ 

Total elevi la începutul anului școlar 2019-2020:  1023 de elevi 

Efective de elevi pe nivel, la începutul anului şcolar 2019-2020 

La începutul anului şcolar anului școlar 2019-2020, au fost formate 38 clase, 7 liceu zi, 12 liceu 

seral, 5 școală profesională de stat, 4 școală profesională duală, 9 școală postliceală și 1 clasă școală de 

maiștri. 

Efective de elevi pe nivel, la sfârșitul anului școlar 2019-2020 
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          La sfârșitul anului școlar 2019-2020, au rămas înscriși 972 elevi, din care au promovat 952, din 

care 19  neșcolarizați și repetenți, 0  elevi cu situație școlară neîncheiată şi 15 elevi exmatriculaţi. 

          Datorită diversificării ofertei locurilor de muncă de pe platforma industirală Slatina se urmărește 

adaptarea ofertei educaționale la cerințele agenților economici . Din acest motiv Liceului Tehnologic 

„Alexe Marin” oferă școlarizare pentru nivelul 5 - școală postliceală și școală de maiștrii,nivelul 4 - 

studii liceale și nivelul 3 - școală profesională. 

       Astfel Liceului Tehnologic „Alexe Marin” are în planul de învățământ următoarele domenii și 

calificări profesionale de nivel 3,școală profesională: 

1. Mecanică-Mecanic auto – Calificarea asigură absolventului  capacitatea de a dobândii 

o serie de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care îi vor permite să realizeze operaţii, cu grad redus de 

complexitate, de întreţinere, reparare şi verificare a stării de funcţionare a autovehiculelor. Totodată, 

absolvenţii vor acumula cunoştinţe specifice şi îşi vor forma abilităţile necesare conducerii în siguranţă 

a automobilului în interiorul unităților de reparații auto precum și pe drumurile publice.  

2. Mecanică -Tinichigiu vopsitor auto – Calificarea asigură absolventului  capacitatea de 

a repara şi  vopsii caroseriile autovehiculului. Absolvenții acestei calificări profesionale trebuie să aibă 

cunoştinţe temeinice de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistenţele şi punctele critice) 

şi cunoaşterea diverselor tipuri de caroserii. De asemenea aceștia trebuie să dea dovadă de operativitate 

şi să aibă o bună colaborare cu clienţii oferind sfaturi competente în domeniul mentenanţei 

autovehiculului. Absolvenții vor dobândi cunoștințele și abilităţile necesare conducerii automobilului. 

3. Mecanică- Lăcătuş mecanic prestări servicii - Calificarea asigură absolventului  

capacitatea de a confecţiona produse de artizanat şi de uz casnic și deasemenea întreţine şi repară 

accesoriile şi bunurile gospodăreşti. ”Lăcătuşul mecanic prestări servicii” execută şi repară confecţii 

metalice artizanale, de uz casnic şi gospodăresc. 

4. Mecanică -Operator la mașini cu comandă numerică- Calificarea asigură 

absolventului  capacitatea de a executa repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea şi 

deservirea specifică a maşinilor-unelte cu comandă numerică. Activităţile desfăşurate implică 

cunoaşterea maşinilor semiautomate şi automate destinate operaţiilor specifice, atât din punct de vedere 

funcţional cât şi a instrucţiunilor şi procedurilor de lucru aferente acestora, conform prevederilor din 

documentaţia tehnică. Activitatea implică atât primirea şi transmiterea de informaţii de specialitate, 

realizarea pieselor finite care să se încadreze în parametrii de calitate prevăzuţi cât şi lucrul în echipă, 

respectarea normelor de prevenire a riscurilor profesionale privind sănătatea şi securitatea muncii, a 

regulilor de protecţia mediului şi modul de acţionare pentru situaţii de urgenţă. 

5. Mecanică- Strungar- Calificarea asigură absolventului cunoștințe teoretice de 

specialitate și deprinderi practice în vederea deservirii strungurilor și reglării parametrilor regimului de 

așchiere, precum și de executare, prin strunjire, a unor repere de complexitate medie, ținând seama de 

cerințele de precizie și calitate. 

6. Mecanică -Sculer matriţer- Calificarea Sculer-matriţer asigură absolventului 

capacitatea de a executa lucrări specifice de sculărie (ajustare, găurire, filetare, tușare, finisare) și 

asamblează componentele de diferite complexităţi ale dispozitivelor, matriţelor, ștanţelor, modelelor 

metalice. Sculerul matriţer cunoaște elementele ce concură la realizarea operaţiilor în sine, 

interdependenţa lor, prin pregătirea sa profesională, este capabil să execute conform documentaţiei 

tehnologice lucrările solicitate astfel încât piesele finite să se încadreze în parametrii de calitate 

prevăzuţi. 

7. Mecanică -Frezor - rabotor – mortezor- Calificarea profesională asigură absolventului 

abilitatea de a executa operaţii de prelucrare pe maşini de frezat, rabotat şi mortezat în scopul obţinerii 

unor piese cu suprafeţe plane, suprafeţe profilate, canale, caneluri, filete, danturi, ţinând seama de 

cerinţele de precizie impuse. Absolvenţii care dobândesc această calificare vor demonstra abilitatea de 
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a respecta tehnologiile de prelucrare, legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul 

de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului, asumare, în cadrul echipei a 

responsabilităţilor pentru sarcina de lucru primită. 

8. Electric- Electrician exploatare joasă tensiune-  calificarea asigură dobândirea de 

deprinderi şi abilităţi care permit punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor 

şi maşinilor electrice din instalaţiile electrice de joasă tensiune, aplicând legislaţia şi reglementările 

privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă,prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi 

responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a 

rezolva probleme specifice locului de muncă, consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, 

încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul bine făcut. 

9. Electronică, automatizări- Electronist aparate şi echipamente - Calificarea asigură 

dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit asamblarea, verificarea, punerea în funcţiune, 

exploatarea şi mentenanţa aparatelor, echipamentelor şi sistemelor electronice şi a reţelelor de 

comunicaţie prin cablu, precum şi capacitatea de a măsura, conduce şi supraveghea funcționarea 

sistemelor automate, aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de 

muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în 

echipă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, 

consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru lucrul 

bine făcut. 

 Astfel Liceului Tehnologic „Alexe Marin” are în planul de învățământ următoarele domenii și 

calificări profesionale de nivel 4, studii liceale: 

1. Mecanică - Tehnician transporturi - este capabil să opereze cu documente de 

transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării şi depozitării, să realizeze operaţii specific 

planificării şi derulării unor activităţi de transport, să planifice reviziile tehnice în conformitate cu 

legislaţia în vigoare, să coordoneze şi să monitorizeze activităţi de reparare a mijloacelor de transport. 

2. Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații -  îndeplinesc sarcini 

cu caracter tehnic în activitatea de construcţii maşini: 

- concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare si 

instalatii mecanice; 

- asigură functionarea masinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor 

acestora sau încercarea prototipurilor; 

- asamblează maşini, motoare si instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; 

- estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei; 

- asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al exploatării, intreţinerii şi reparaţiei maşinilor, 

motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; 

- aplică prevederile legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ ; 

3. Mecanică - Tehnician mecatronist - Absolvenții nivelului patru, liceu tehnologic, 

calificarea Tehnician mecatronist, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, 

punere în funcțiune, întreținere, exploatare și reparare a sistemelor mecatronice. Testează prototipurile, 

concep și realizează scheme de montaj ale echipamentelor mecatronice, contribuie la estimarea 

cantităților și costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al 

instalațiilor, întreține sistemele mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și 

reglementărilor. 

4. Mecanică - Tehnician proiectant CAD - îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de 

proiectare, desenare, verificare, exploatare şi punere în execuţie a desenelor specifice domeniului 

tehnic. Testează programele, concep şi realizează scheme ale componentelor tehnice în domeniu, 

contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. 
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Asigură controlul tehnic al desenelor, corectează şi întreţine bibliotecile de programe aplicative în 

concordanţă cu specificaţiile şi reglementările în vigoare. 

5. Electric - Tehnician electrician electronist auto - analizează starea de funcţionare a 

sistemelor electrice, electronice, mecanice, pneumatice şi hidraulice ale automobilului. Îndeplineşte 

sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare şi punere în funcţiune a mijloacelor de transport rutier. 

Urmăreşte realizarea activităţilor de testare, de întreţinere şi intervenţie asupra automobilelor. 

6. Electronică și automatizări - Tehnician în automatizări - sunt capabili să 

îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere şi reparare 

a sistemelor de automatizare. 

Tehnicienii în automatizări testează prototipurile, concep şi realizează scheme de 

automatizare, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă 

necesare. Asigură controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării conform 

specificaţiilor şi reglementărilor date. 

7. Electronică și automatizări - Tehnician  operator tehnică de calcul - este capabil să 

îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi depanare a 

sistemelor de calcul. De asemenea, asigură suport tehnic pentru utilizatori, instalează și configurează 

sisteme de operare, drivere, aplicații, antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele de 

calculatoare de mici dimensiuni. 

8. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice - Tehnician în construcţii şi lucrări publice 

- contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări publice, evaluare lucrări. 

Reprezintă arhitecții și inginerii pe șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea lucrărilor în 

conformitate cu specificațiile din planuri și schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a 

materialelor. Contribuie potrivit planurilor și schițelor pe care le primesc, la estimarea detaliată a 

cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor. Organizează 

întreținerea și reparațiile utilajelor. Se ocupă în principal cu planificarea și raportarea activității de la 

punctul de lucru, organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea 

activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formării 

profesionale și gestionării performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare 

la sănătatea și securitatea muncii (SSM) și în domeniul situațiilor de urgență, coordonarea aplicării 

normelor de protecție a mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor de executare, coordonarea 

întreținerii echipamentelor de lucru. 

Conform propunerilor privind Cadrul european al calificǎrilor şi în corelaţie cu descrierile 

nivelurilor de calificare în sistemul din România , învǎţǎmîntul postliceal asigurǎ formarea de 

tehnicieni specialişti  care sǎ lucreze într-o calificare profesionalǎ de nivel 5. Argumente pentru 

nivelul 5 obţinut prin învǎţǎmîntul postliceal: 

▪ oportunitate pentru schimbarea rutei profesionale pentru absolvenţii liceului tehnologic; 

▪ o mai mare adaptabilitate la cerinţele imediate ale pieţei muncii; 

▪ posibilitatea recunoaşterii achiziţiilor anterioare; 

▪ posibilitatea progresului elevilor în formarea continuǎ. 

       Astfel Liceului Tehnologic „Alexe Marin” are în planul de învățământ următoarele domenii și 

calificări profesionale de nivel 5,școală postliceală: 

1. Construcţii,  instalaţii şi lucrări publice - Laborant pentru construcții - Cerintele 

de pe piata muncii pun in evidenta diversitatea laboratoarelor pentru incercari in constructii: 

laboratoare centrale, laboratoare de santier, laboratoare de studii si cercetari, echipe mobile pentru 

incercari "in  situ ". Se impune pregatire unor specialisti capabili sa lucreze in oricare din aceste tipuri 

de laboratoare.  
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2. Construcţii,  instalaţii şi lucrări publice -Topograf în construcții- Ocupaţia se aplică 

personalului de specialitate în domeniul activităţilor de măsuratori terestre, cât şi de cadastru funciar. Ei 

vor lucra în unităţi de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel de unităţi cadastrale, sau în 

alte asemenea unităţi, unde vor executa lucrari topografice curente precum şi lucrări de cadastru funciar 

tehnic şi cadastru funciar economic.  

3. Construcţii,  instalaţii şi lucrări publice - Tehnician devize și măsurători în 

construcții . Informații despre calificare : 

- realizează măsuratori ale lucrărilor, atât pe teren, la locul de punere in operă cât și pe baza 

documentelor de execuție 

- intocmește baze de prețuri, caiete de măsurători 

- incadrează cantitățile de lucrări în articole de deviz 

- intocmește devize și situații de plată 

- calculează costul final al investiției, consumurile specifice ale acesteia 

- stabilește în timp real încadrarea în graficele de lucrări a investiției 

- monitorizează stadiul de realizare a lucrărilor de construcţii sau instalații 

4. Construcţii,  instalaţii şi lucrări publice - Maistrul construcţii civile industriale şi 

agricole  este îndrumătorul activităţilor care se desfăşoară în şantierul de construcţii.  

Atribuții: 

- coordonează toate activităţile de la punctele de lucru  

- respectă documentele şi graficele de activitate 

- asigură planificarea operaţilor de desfăşurare a lucrărilor şi consumurile specifice de materiale 

şi forţă de muncă,  

- urmăreşte respectarea  calităţii la lucrările executate 

5. Energetică-Tehnician electroenergetician. Tehnicienii electroenergeticieni indeplinesc 

sarcini cu caracter tehnic care ajuta in activitatea de cercetare din domeniul electricitatii, precum si in 

domeniul proiectarii, fabricarii, asamblarii, construirii, actionarii, intretinerii si repararii echipamentelor 

electrice, instalatiilor si sistemelor de distributie. Astfel tehnicianul electroenergetician trebuie sa fie 

capabil sa desfasoare o activitate de calitate in instalatiile electroenergetice ale domeniului energetic, 

corespunzator locurilor de munca pe care le poate ocupa, prezentate in standardul ocupational si al 

unitatilor de competenta cerute de agentii economici. 

6. Electric - Maistru maşini şi aparate electrice, reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ 

necesarǎ unei persoane calificate, pentru a îndeplini sarcini cu caracter tehnic şi organizatoric de 

montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a maşinilor şi aparatelor electrice din instalaţiile 

tehnice, precum şi verificări metrologice ale aparatelor electrice. 

7. Mecanică-Tehnician operator mașini cu comandă numerică. Tehnicianul va fi capabil 

să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de supraveghere, monitorizare, punere în funcţiune, 

întreţinere, reparare a instalaţiilor conform reglementărilor şi standardelor din domeniu, dar şi 

efectuarea unor prelucrări mecanice pe mașini cu comandă numerică. 

8. Mecanică-Tehnician tehnolog mecanic. Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu 

caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcții mașini: concepție, construcție, 

montaj, utilizare, întreținere și reparații mașini, motoare și instalații mecanice; asigură funcționarea 

mașinilor, motoarelor și instalațiilor mecanice și a elementelor acestora sau incercarea prototipurilor; 

concep și asambleaza mașini, motoare și instalații mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează 

cantitățile și costurile materialelor și forței de muncă necesare fabricației; asigură controlul tehnic al 

fabricației, al utilizării întreținerii și reparației mașinilor, motoarelor și instalațiilor; identifică și rezolvă 

problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupați cu 

curățarea, vopsirea și repararea utilajelor. 
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9. Transporturi- ,,Tehnician diagnostic auto”, reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi practicǎ 

necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de 

diagnosticare a automobilelor.  

Atribuții: 

- coordonarea/ supervizarea lucrarilor din atelier din punct de vedere tehnic 

- diagnosticarea automobilelor (computerizata, mecanica, electrica) 

- verificare/ studiu documentatie tehnica  

             

 

 

1.3.   ANALIZA REZULTATELOR  

1.3.1 Rezultatele învățării  

- Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 pe niveluri de învăţământ/an de studiu: 

96,87 % liceu zi, 99 % liceu seral, 95% profesională și 100% la nivelul 5. 

 

 

 
 

- Rezultatele Examenului de Bacalaureat în învăţământul liceal:  
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- Rezultatele Examenului de certificare a calificării profesionale: 

• în învăţământul profesional : 100 % 

• în învăţământul postliceal : 100% 

• în învăţământul de maiştri : 100% 

 

 

 

 

 

1.3.2.Premii obţinute la olimpiade și concursuri școlare / extraşcolare  

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Concursulu

i 

Nume Elev(i) Clasa 
Disciplina/ 

Tema 

Etapa/Anul 

 

Locul 

Obtinut 

Coordonator

(i) 

 

1 

Concurs pe 

meserii 

 

MILITARU M. 

MARIUS 

CĂTĂLIN 

Anul 

III 

Mecanic 

auto 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
I 

Miulescu Elena, 

Popa Cornel,  

Iosim Niculița, 

Croitoru Marian 

2 
CIULIN D. 

DANIEL 

FLORINEL 

Anul 

III 

Mecanic 

auto 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
I 

Miulescu Elena, 

Popa Cornel,  

Iosim Niculița, 

Croitoru Marian 

3 

Olimpiada 

Tehnologii 

 
 

PAVEL M. 

ROLANDO 

ALEXANDRU 
11 Electric 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
III 

Boaţă Niculae, 

Gheorghe Crina, 

Savu Cristina 

4 
ILIUȚĂ M. 

GIGI ALIN 
11 Electric 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
M 

Boaţă Niculae, 

Gheorghe Crina, 

Savu Cristina 

5 
ILIE M. 

GEORGE 

MARIAN 
12 Electric 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
I 

Boaţă Niculae, 

Gheorghe Crina, 

Dina Marian 

6 
STROIULEASA 

ANDREI 

LUCIAN 
12 Mecanică 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
I 

Diaconu Valeria,  

Chiș Gabriela, 

Voica Maria 

Sidonia, Croitoru 

Marian,  

Popa Cornel, 

Becheanu Corina 

7 

STANCU 

ALEXANDRU 

GEORGE 

MARIUS 

12 Mecanică 
JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
II 

8 
FLOREA  

ANDREI 

FLAVIUS 
12 Mecanică 

JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
III 

9 
RACHERU M. 

RADU 

GEORGE 
11 

Electronică, 

Automatizări 
JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
II 

Boaţă Niculae, 

Valu Paula, Neag 

Mircea 

10 
NICOLAE F. 

FLORIN 

COSMIN 
11 

Electronică, 

Automatizări 
JUDEȚEANĂ 

2019-2020 
III 

Boaţă Niculae, 

Valu Paula, Neag 

Mircea 
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11 

Concurs 

interjudetea

n 

“Știință și 

cultură – 

Noaptea 

Cercetătoril

or” 

Vasile Ionuț 

Mădălin 
11 Științe 

INTERJUDEȚ

EAN 

27 septembrie 

2019 

II Mailat Costinela 

12 

Iordache 

Valentin 

Constantin 

11 Științe 

INTERJUDEȚ

EAN 

27 septembrie 

2019 

III Mailat Costinela 

13 
Vasile Ionuț 

Mihai Andrei  
11 Științe 

INTERJUDEȚ

EAN 

27 septembrie 

2019 

Mențiun

e 
Mailat Costinela 

14 Iliuță Gigi Alin  11 Științe 

INTERJUDEȚ

EAN 

27 septembrie 

2019 

Mențiun

e 
Mailat Costinela 

15 

Concurs 

Național 

 „Chimia 

verde-

chimia 

durabilă”, 

Toma  Ionela-

Eugenia + 

Săcuiu Florina-

Nicoleta-Laura 

10 

 

Creme 

cosmetice 

naturale  

Națională 

20 august 2020 

I 

PPT 

Bădoi  Maria , 

Zamfirache 

Nicoleta- Ela 

16 
Joița  Alin - 

Marian 

Anul 

I 

Reciclarea 

automobilelor 

uzate 

Națională 

20 august 

2020 

II 

PPT 
Iosim Niculița 

17 

Floarea 

Nicoleta-

Georgiana+ 

Geantă Alin-

Mircea 

9 

Recondițion

area 

obiectelor 

ruginite 

Națională 

20 august 

2020 

I 

Fotomo

ntaj 

Bădoi  Maria 

Croitoru Marian 

18 
Ciobanu Irina-

Narcisa 
10 

2020-Anul 

Internațional 

Al Chimiei! 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 

Bădoi Maria 

Trăsnea 

Magdalena 

19 
Pătru Rareș-

Ionuț 
9 

Reciclează!!!

! Schimbarea 

începe cu 

tine!!!! 

Națională 

20 august 

2020 

III 

Grafică 

Bădoi Maria 

Voica Sidonia 

20 

Concurs 

Național 

 „Chimia 

verde-

chimia 

durabilă” 

Cioponea 

Cătălin-

Dumitru 

10 
Nu uita să 

reciclezi! 

Națională 

20 august 

2020 

M 

Grafică 

Zamfirache 

Nicoleta-Ela 

Vălu Paula 

21 
Ene Ana-

Florentina 
10 

Să protejăm 

planeta! 

Națională 

20 august 

2020 

I 

Grafică 

Zamfirache 

Nicoleta-Ela 

Vălu Paula 

22 
Dominte 

Florin-Dani 

Anul 

II 
Casa verde 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Boroi Ludmila 

23 
Tolea Nicușor-

Ionuț 

Anul 

II 
Mâna verde 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Miulescu Elena 

24 Cocărăscu Anul Natura Națională III Miulescu Elena 



PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2020-2025 

 

 

 

 

Pag | 14 – Liceul Tehnologic “Alexe Marin” Slatina - 

 

 

 

Ionuț-Valentin II 20 august 

2020 

Grafică  

25 

Mirea Aurel-

Ștefan 

 

Anul 

II 
Eco schools. 

Iubim natura 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 

Mitrache Elena 

Puiu Nicoleta 

26 

Bănicioiu 

Florin+ 

Secetă 

Alexandru 

Anul 

II 
Eco-planeta 

Națională 

20 august 

2020 

M 

Grafică 
Miulescu Elena 

27 
Bălan Ionuț-

Eduard 

Anul 

II 
Ecology 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Zanfirescu Elena 

28 

Gheorghe 

Andrei-

Cristian 

Anul 

II 
Plămânii 

afectați 

Națională 

20 august 

2020 

M 

Grafică 
Zanfirescu Elena 

29 
Chiriță Ionuț-

Robert 

Anul 

II 
Ecologie 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Chiș Gabriela 

30 
Epure Ovidiu-

Nicolae 

Anul 

II 
Natură  

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Dobre Gheorghița 

31 
Pană Răzvan-

Cosmin 

Anul 

II 
În natură  

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Costache Florina 

32 
Vasile Ionuț-

Mihai-Andrei 
11 Natura verde 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Mailat Costinela 

33 

Burcea 

Georgiana+ 

Șerban Roxana 

11 
Protejarea 

naturii 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Bujgoi Anișoara 

34 
Dindirică 

Radu-Valerică 
11 Cubul 

Națională 

20 august 

2020 

M 

Grafică 

Bujgoi Anișoara 

Bădoi Maria 

35 

Băceală 

Andreea-

Cătălina 

9 Pomul vieții 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 
Boroi Simona 

36 
Vasile Ionuț-

Mădălin 
11 

Pământul 

arde.  

Salvați-l 

Națională 

20 august 

2020 

I 

Postere 

Rafael Elena-

Rodica 

Voica Sidonia 

37 

Pavel Rolando-

Alexandru+ 

Rada Florin  

12 Chimia verde 

Națională 

20 august 

2020 

I 

Postere 

Trăsnea 

Magdalena 

Iliescu Madi 

Elena 

38 

Budan 

Alexandru-

Darius 

12 

Doar noi 

putem repara 

ce tot noi 

distrugem! 

Națională 

20 august 

2020 

I 

Postere 

Rafael Elena 

Rodica 

Croitoru Marian 
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39 

Concurs 

Național 

 „Chimia 

verde-

chimia 

durabilă” 

Iliuță Gigi-

Alin 
12 

Fii verde 

pentru 

viitorul tău 

Națională 

20 august 

2020 

M 

Postere 

Mailat Costinela 

 

40 
Stancu Marian-

Florian 
12 

Fiți 

ecologiști! 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Poster 
Luță Claudia 

41 
Bîscoveanu 

Ionuț 
12 Chimia verde 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Postere 

Rafael Elena 

Rodica 

Popa Violeta 

42 

Stancu 

Alexandru-

George-

Marius+ 

Stancu Marian-

Florian 

12 

 

 

11 

În loc să 

poluați, mai 

bine 

reciclați! 

Națională 

20 august 

2020 

I 

Colaj 

Diaconu Valeria 

Diaconu Maria 

43 

Nica 

Constantin-

Valentin 

10 
Poluarea 

planetei 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Postere 

Popa Maria-

Doina 

44 

Iordache 

Georgiana-

Alexandra 

Anul 

I 

Poluarea 

mediului 

Națională 

20 august 

2020 

II 

Grafică 

Simion 

Gheorghița 

 

45 
Ionică Andrei-

Marius 

Anul 

I 

Poluarea 

apelor 

Națională 

20 august 

2020 

M 

Grafică 

Simion 

Gheorghița 

 

46 

Concursul 

Internațion

al 

”Călătorie 

prin 

Toamnă în 

91 de Zile” 

Ciuiu 

Daniela-

Florina  

Anul 

I 

Toamna vs. 

Primăvara 

Internațională 

septembrie - 

noiembrie 

2019, 

III Bădoi Maria 

 

         1.3.3. Parteneriate pentru dezvoltarea instituțională și pentru formarea 

profesională  

 

În vederea creșterii gradului de dezvoltare instituțională și a formării profesionale a elevilor și 

cadrelor didactice, Liceul Tehnologic „Alexe Marin” a adoptat strategii educaționale de dezvoltare, 

coordonare și colaborare, prin încheierea unor parteneriate importante. 

Au fost încheiate protocoale și convenții privind obligațiile și răspunderile pe perioada 

desfășurării activităților de instruire practică a elevilor cu agenții economici: S.C. PRISMYAN SRL, 

S.C. ALTUR SA, S.C. POP INDUSTRY,S.C. DELTA ALUMINIU SRL ,S.C. AUTOCRISEVI SRL, 

S.C.AUTO-COM S.R.L. , SC TAMSIRA CXV SERVICE SRL, S.C. MOBIL TAXI,S.C. MARPRYS 

TESTER S.R.L, S.C. NEW-AGRO-SERV 2000 SRL, LARRY AUTOGILMAR SRL, S.C. SCADT 

SA, S.C. COMPANIA DE APA SLATINA. 

Parteneriate importante au fost încheiate şi cu instituții de cultură, cu instituții de învățământ 

superior, cu alte instituții semnificative: CCD Olt, Palatul Copiilor "Adrian Băran" Slatina, Centrul 
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Cultural "Eugen Ionescu" Slatina, Muzeul Județean, Junior Achievement, Poliția Municipiului Slatina, 

Agenția pentru Protecția Mediului Olt, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

,Olt Universitatea din Craiova, Universitatea "Valahia" din Târgoviște, Universitatea Tehnică "Gh. 

Asachi" din Iași, Universități din Târgu Jiu, Timișoara, Reșița,Petroșani, București, Pitești şi Sibiu. 

Prin participarea cadrelor didactice și a elevilor la diverse simpozioane regionale sau naționale, 

la sesiuni de comunicări științifice, au fost încheiate protocoale de colaborare și proiecte de parteneriat 

cu instituții de învățământ din  toate regiunile de dezvoltare din România: 

 

Denumirea instituției de învățământ Tema proiectului derulat 

Liceul De Artă "Ștefan Luchian", Botoșani Sesiunea Regională De Comunicări Științifice Și 

Metodice"Incursiune În Curriculum", Ediía A XI-A 

Liceul "Gh. Ruset Roznovanu", Jud. Neamț Simpozionul "Gheorghe Ruset Roznovanu", Ediía A 

VIII-A 

Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea Concursul Interjudețean "Chimia Vieții", Ediția A VIII-

A 

Liceul Teoretic "Axente Sever", Mediaș, Jud. Sibiu Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări 

Științifice "Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A 

VI-A 

Liceul Teoretic "Axente Sever", Mediaș, Jud. Sibiu Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A Vi-A 

Colegiul Național "Iulia Hașdeu", București, Sector 2 Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări 

Științifice "Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A 

VI-A 

Colegiul Național "Iulia Hașdeu", București, Sector 2 Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A Vi-A 

Liceul Teoretic Internațional De Informatică, 

București, Sector 3 

Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări Științifice 

"Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A VI-A 

Liceul Teoretic Internațional De Informatică, 

București, Sector 3 

Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A Vi-A 

Colegiul Național „Radu Negru”, Făgăraș, Jud. 

Brașov 

Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări 

Științifice "Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A 

VI-A 

Colegiul Național „Radu Negru”, Făgăraș, Jud. 

Brașov 

Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A Vi-A 

Colegiul Tehnic “Ana Aslan”, Cluj-Napoca, Jud. 

Cluj 

Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări 

Științifice "Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A 

VI-A 

Colegiul Tehnic “Ana Aslan”, Cluj-Napoca, Jud. 

Cluj 

Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A Vi-A 

Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu”, 

Constanța, Jud. Constanța 

Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări 

Științifice "Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A 

VI-A 

Şcoala Gimnazială „Ciprian Porumbescu”, 

Constanța, Jud. Constanța 

Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A Vi-A 

Liceul Teoretic “Miron Costin”, Pașcani, Jud. Iași Sesiunea Națională De Referate Și Cominicări 

Științifice "Chimia Verde -Chimia Durabilă", Ediția A 

VI-A 

Liceul Teoretic “Miron Costin”, Pașcani, Jud. Iași Concursul Național "Chimia Verde-Chimia Durabilă", 

Ediția A VI-A 
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Liceul Teoretic " St.L.Roth"Mediaș Proiectul Eduvcativ "Violența Nu Te Face Mare" 

Școala Gimnazială Nr.1,Negomir, Jud. Gorj 

 Concursul Național "Chimia Verde -Chimia Durabilă", 

Ediția A V-A,  

Liceul Tehnologic Pătârlagele, Oraș Pătrâlagele, Jud. 

Buzău 

 Concursul Național "Chimia Verde -Chimia Durabilă", 

Ediția A V-A,  

Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila", Slatina Cultură și Educație Sanitară Pentru Generația De Mâine 

Liceul Tehnologic "Ferdinand I", Râmnicu Vâlcea Concursul și Simpozionul Național "Misterele Terrei 

între Mit Și Realitate" 

Colegiul Național"Ioniță Asan" Caracal ,Olt Simpozion Interjudețean "Rolul Științelor Exacte În 

Educarea Elevilor În Contextul Dezvoltării Durabile" 

Colegiul Național"Traian Doba" Caransebeș  Proiect Regional "Viața În Verde Viu" - Ediția A III-A 

Liceul "Ștefan Diaconescu" Potcoava ,Olt Proiect Educativ - "Să Ne Unim Forțele Împotriva 

Violenței" 

Colegiul Național  "A.I.Cuza",Alexandria,jud. 

Teleorman 

Proiect educațional "Cine știe câștigă" - ediția a VII-a  

Colegiul Tehnic "Costin D.Nenițescu" Pitești  Proiect educativ Stil de viață sănătos 

Liceul Tehnologic Ion Bănescu, Mangalia Proiect educativ Automobilul între DA și NU 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Craiova, Dolj Concursul interjudețean de matematică aplicată 

Grigore Moisil -ediția a XII-a 

Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Craiova, Dolj Concursul regional de informatică aplicată INFO-

PRACTIC -ediția a XI-a 

  

 

Din diseminările realizate în cadrul comisiilor metodice şi din discuțiile avute în diferite 

întâlniri informale, a reieșit faptul că parteneriatele încheiate au avut un rol extrem de important în 

dezvoltarea instituțională și în formarea profesională continuă. 

 

         1.3.4. Activități extrașcolare   

Activităţile educative extrașcolare 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. 

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 2019-2020, sunt menţionate în 

calendarele celor două semestre, astfel: 

 
Semestrul I 

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

proiectului/ 

programului 

 

Tema Activităţii 

 

Ziua/ 

Săptămâna 

Responsabili/ 

Colaboratori 

1 
Program  educativ 

 

Ziua  limbilor  Europei Luni 26 

Septembrie 

Catedra de Limbi 

moderne 
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2 

Campanie de alegere a 

Biroului executiv al 

Consiliului elevilor 

Votarea Preşedintelui 

Consiliului elevilor 

Joi 29 

Septembrie 

 

Resp. Consiliului 

elevilor 

Consilier educativ 

Diriginţi  

3 
Program  educativ 

 

Ziua Internaţională a 

Educaţiei 
Miercuri 05 

Octombrie  

Consilier educativ 

Profesori colaboratori 

Cadre didactice 

4 
Comerţ cu suflete 

 

Ziua Mondială pentru 

reducerea dezastrelor 

naturale 

Vineri 14 

Octombrie  

Psiholog, Tiţa 

Mirabela 

Psiholog Stancu Fanel 

 

5 

 

Program  

cultural-artistic 

Ziua Europeană împotriva 

traficului de persoane 
Marţi 18 

Octombrie 

 

Consilier educativ 

Diriginţii claselor a 

IX-a 

Profesori 

6 

 

Acţiune  SNAC 

 
Balul Bobocilor 2016 

Luni 28 

Noiembrie 

Resp. Mitrache Elena 

Profesori 

7 

 

Pagini de istorie 

Program educativ 

Săptămâna legumelor şi a 

fructelor 

14 – 18 

Noiembrie 

Catedra de Istorie 

Consilier educativ 

 

8 

 

Program artistic 

“1  Decembrie” 

Ziua Naţională a 

României 

Vineri 29 

Noiembrie 

Consilier educativ 

Prof. Iordache Remus 

Diriginţii claselor 

Profesori 
 

 

Semestrul al II -lea 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/ 

Programului 

educativ 

 

Tema  Activităţii 

Ziua/ 

Săptămâna 

 

Responsabili/ 

Colaboratori 

1 Program cultural-

artistic 

Poetul nepereche 

Eminescu – zbor către 

stele- 

Ianuarie Aria curriculară ”Limbă și 

comunicare” 

2 Program cultural-

artistic 

Iubeşte româneşte şi 

Zvon de primăvară! 

Februarie 

Martie 

Aria curriculară ”Limbă și 

comunicare” 

3 Program de activităţi 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

Şcoala altfel! 

 

3-7 februarie Conducerea liceului  

Cadrele didactice 

Consiliul elevilor 

4 Program de activități 

în vederea 

promovării imaginii 

școlii 

Săptămâna meseriilor 

-Ziua porților 

deschise- 

24 februarie 

- 

3 martie 

Conducerea liceului  

Cadrele didactice 

Consiliul elevilor 

 

5 

 

Program artistic 

 

Balul 

 majoratului!!! 

 

Aprilie 

Diriginţii claselor  

a XII-a 

Conducerea liceului 

Cadre didactice 
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6 

 

 

Pagini de Istorie 

Ziua Europei,  

Ziua victoriei împotriva 

Fascismului,  

Ziua proclamării 

Independenţei de stat a 

României 

 

 

08 Mai 

 

Catedra de Istorie 

 

Consilier educativ 

 

7 

 

Natură și mediu 

Ziua Mondială a 

Protecţiei Naturii şi a 

Mediului Înconjurător 

 

Iunie 

 

Catedra de Geografie 

 

 

8 

Informare a elevilor 

şi părinţilor 

 

Situaţia şcolară finală 

 

Iunie 

 

Diriginţii 

 

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 2019-2020, denumirea acestor proiecte reieşind din tabelele următoare: 

 

Calendarul concursurilor județene școlare an școlar 2019 - 2020 
DENUMIRE  PROIECT Nr. PERIOADA 

Asta vreau eu (AVE) 83 anul școlar 2019- 2021 

Puzzelul viitorului 84 octombrie 2019 - iunie 2020 

 

Calendarul activităţilor educative naţionale 2019-2020 
DENUMIRE  PROIECT Nr. PERIOADA 

Concurs  Naţional  de  ecologie și protecția mediului  

 “ Chimia verde-chimia durabilă” 
77 

Octombrie 2019 -

iunie 2020 

 
     1.3.5.RESURSE UMANE- ELEVI 

 

a) intrări - ieşiri din sistem 

 

Nivel studiu 2019-2020 

Înscrişi Veniţi 

prin 

transfer 

Plecaţi 

prin 

transfer 

Exmatriculaţi 

sau abandon 

Alte 

situații 

Repetenţi 

 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

anului 

Liceu zi  195 - 4 1 6 2 182 

Liceu seral 345 4 1 4 24 - 320 

Școala 

profesională 

221 1 1 7 1 7 206 

Şcoala de 

maiștri 

22 - - - - - 22 

Şcoala 

postliceală 

240 - - - 15 - 225 

TOTAL 1023 5 6 12 46 9 972 

b) evoluţia şcolarizării 
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Total, 

pe toate nivele de 

învăţământ, sexe 

  

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 
2019/ 

2020 
Total populaţie şcolară, din 

care: 
1173 986 974 952 1023 

- pe sexe 
masculin 886 745 732 714 744 

feminin 287 241 242 235 279 

 

CLASE ŞI EFECTIVE DE ELEVI PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, LA ÎNCEPUTUL 

ANULUI ŞCOLAR 2018/2019: 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(ciclul inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 2 56 zi Română 

cl. a  X-a 1 32 zi Română 

Total 3 88 zi Română 

cl. a  IX-a 1 27 seral Română 

cl. a  X-a 1 40 seral Română 

Total 2 67   

Liceal, 

(ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 2 54 zi Română 

cl. a  XII-a 3 57 zi Română 

Total 5 111   

cl. a  XI-a 4 101 seral Română 

cl. a  XII-a 2 58 seral Română 

cl. a  XIII-a 2 55 seral Română 

Total 8 214   

Învățământ 

profesional 

din care 

an I 3 72 zi Română 

an II 2 51 zi Română 

an III 3 81 zi Română 

Total 8 204   

Maiştri, 

din care 

an I - - zi Română 

an II 2 45 zi Română 

an III - - zi Română 

Total 2 45   

Postliceal, 

din care 

an I 5 117 zi Română 

an II 4 106 zi Română 

Total 9 223   
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare 

profesională  

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare 

/ calificare 

profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  199 
 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a IX-a 1 28 

 Liceal zi Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Tehnician în automatizări a IX-a 1 28 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a X-a 0,5 20 

 Liceal zi Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Tehnician operator tehnicș 

de calcul 

a X-a 0,5 12 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XI-a 0,5 18 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician  în instalaţii 

electrice 

a XI-a 0,5 14 

 Liceal zi Tehnologică Mecanică Tehnician transporturi a XI-a 1 22 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XII-a 1 18 

 Liceal zi Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Tehnician în automatizări a XII-a 0,5 13 

 Liceal zi Tehnologică Mecanică Tehnician prelucrări pe 

masini cu comandă 

numerică 

a XII-a 0,5 14 

 Liceal zi Vocațională Arte Vizuale Desenator tehnic pentru 

arhitectură și design 

a XII-a 1 12 

2. Liceal seral      281 
 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a IX a 1 27 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician proiectant CAD a X-a 1 40 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecatronist a XI-a 2 41 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XI-a 1 30 

 Liceal seral Tehnologică Construcţii, 

inslaţii şi lucrări 

publice 

Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice 

a XI-a 1 30 

 Liceal seral Tehnologică Electric Tehnician electronist  a XII-a 1 28 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XII-a 1 30 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XIII-a 2 55 

3 Profesional       204 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Mecanic auto Anul I 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Anul I 0,5 13 

 Profesional  Tehnologică Electric Electrician exploatare joasă 

tensiune 

Anul I 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente 

Anul I 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

Anul I 1 17 
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 Profesional  Tehnologică Mecanică Mecanic auto Anul II 1 29 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Operator la mașini cu 

comandă numerică 

Anul II  0,5 13 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Anul II  0,5 9 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Operator la mașini cu 

comandă numerică 

Anul III 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Sculer matrițer Anul III 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Mecanic auto  Anul III 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Anul III 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Instalator instalații tehnico 

sanitare și de gaze  

Anul III 0,5 13 

 Profesional  Tehnologică Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Zidar, pietrar, tencuitor  Anul III 0,5 12 

4 Postliceal  223 

 Postliceal Tehnologică Mecanică Tehnician operator mașini 

cu comandă numerică 

PL1 O 1 26 

 Postliceal Tehnologică Transporturi Tehnician diagnostic auto PL1 DA 1 24 

 Postliceal Tehnologică Energetică Tehnician 

electroenergetician 

PL1 EEN 1 20 

 Postliceal Tehnologică Mecanică Tehnician tehnolog mecanic PL1 TM 1 19 

 Postliceal Tehnologică  Construcţii,  

instalaţii şi 

lucrări publice 

Tehnician devize și 

măsurători în construcții 

PL1 D 1 28 

 Postliceal Tehnologică Transporturi Tehnician diagnostic-auto PL2 DA 1 30 

 Postliceal Tehnologică Energetică Tehnician 

electroenergetician 

PL2 EEN 1 20 

 Postliceal Tehnologică  Construcţii,  

instalaţii şi 

lucrări publice 

Laborant pentru construcții PL2 L 1 29 

 Postliceal Tehnologică  Construcţii,  

instalaţii şi 

lucrări publice 

Topograf în construcții PL2 T 1 27 

5 Maiştri      45 

 Maștri Tehnologică Electric Maistru maşini şi aparate 

electrice 

SM2 

MAEI 

1 22 

 Maiştri Tehnologică Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Maistru construcţii civile, 

industriale şi agricole 

SM2 

CCIA 

1 23 

CLASE ŞI EFECTIVE DE ELEVI PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, LA ÎNCEPUTUL 

ANULUI ŞCOLAR 2019/2020: 

  

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Liceal 

(ciclul inferior), 

cl. a  IX-a 2 56 zi Română 

cl. a  X-a 2 50 zi Română 
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din care  Total 4 106 zi Română 

cl. a  IX-a 1 30 seral Română 

cl. a  X-a 1 30 seral Română 

Total 2 60   

Liceal, 

(ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 1 40 zi Română 

cl. a  XII-a 2 49 zi Română 

Total 5 89   

cl. a  XI-a 4 128 seral Română 

cl. a  XII-a 4 105 seral Română 

cl. a  XIII-a 2 52 seral Română 

Total 8 285   

Învățământ 

profesional 

din care 

an I 4 108 zi Română 

an II 3 69 zi Română 

an III 2 44 zi Română 

Total 8 221   

Maiştri, 

din care 

an I 1 22 zi Română 

Total 2 22   

Postliceal, 

din care 

an I 5 142 zi Română 

an II 4 98 zi Română 

Total 9 240   

 

Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare 

profesională  

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / 

calificare profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  195 
 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a IX-a 1 28 

 Liceal zi Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Tehnician în automatizări a IX-a 1 28 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a X-a 1 26 

 Liceal zi Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Tehnician în automatizări a X-a 1 24 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XI-a 0,5 20 

 Liceal zi Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Tehnician operator tehnică de 

calcul 

a XI-a 0,5 20 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician electrician 

electronist auto 

a XII-a 0,5 17 

 Liceal zi Tehnologică Electric Tehnician în instalații 

electrice 

a XII-a 0,5 13 

 Liceal zi Tehnologică Mecanică Tehnician transporturi a XII-a 1 19 

2. Liceal seral      345 
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 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a IX a 1 30 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a X-a 1 30 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a XI-a 1 28 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician proiectant CAD a XI-a 2 72 

 Liceal seral Tehnologică Construcţii, 

inslaţii şi lucrări 

publice 

Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice 

a XI-a 1 28 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a XII-a 1 29 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecatronist a XII-a 2 49 

 Liceal seral Tehnologică Construcţii, 

inslaţii şi lucrări 

publice 

Tehnician în construcţii şi 

lucrări publice 

a XII-a 1 27 

 Liceal seral Tehnologică Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

a XIII-a 1 26 

 Liceal seral Tehnologică Electric Tehnician electrotehnist a XIII-a 1 26 

3 Profesional       221 

 Profesional  Tehnologică Electric Electrician exploatare joasă 

tensiune 

Anul I 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente 

Anul I 0,5 14 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Frezor – rabotor - mortezor Anul I 0,34 11 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Sculer matriţer Anul I 0,33 10 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Strungar Anul I 0,33 10 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Operator la mașini cu 

comandă numerică 

Anul I 0,5 10 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

Anul I 0,5 11 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Mecanic auto Anul I 0,5 15 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Anul I 0,5 13 

 Profesional  Tehnologică Electric Electrician exploatare joasă 

tensiune 

Anul II  0,5 11 

 Profesional  Tehnologică Electronică și 

automatizări 

Electronist aparate și 

echipamente 

Anul II  0,5 13 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

Anul II 1 17 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Mecanic auto Anul II 0,5 15 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Anul II 0,5 13 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Operator la mașini cu 

comandă numerică  

Anul III 0,5 12 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Tinichigiu vopsitor auto Anul III 0,5 5 

 Profesional  Tehnologică Mecanică Mecanic auto Anul III 1 27 

4 Postliceal  240 

 Postliceal Tehnologică Mecanică Tehnician operator mașini cu 

comandă numerică 

Anul I 1 28 

 Postliceal Tehnologică Transporturi Tehnician diagnostic auto Anul I 1 28 

 Postliceal Tehnologică Energetică Tehnician electroenergetician Anul I 1 28 

 Postliceal Tehnologică Mecanică Tehnician tehnolog mecanic Anul I 1 29 

 Postliceal Tehnologică  Construcţii,  Laborant pentru construcții Anul I 1 29 
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instalaţii şi 

lucrări publice 

 Postliceal Tehnologică Transporturi Tehnician diagnostic-auto Anul II 1 27 

 Postliceal Tehnologică Energetică Tehnician electroenergetician Anul II 1 20 

 Postliceal Tehnologică  Construcţii,  

instalaţii şi 

lucrări publice 

Technician devize și 

măsurători 

Anul II 1 29 

 Postliceal Tehnologică Mecanică Tehnician tehnolog mecanic Anul II 1 22 

5 Maiştri      22 

 Maștri Tehnologică Electric Maistru maşini şi aparate 

electrice 

Anul I 1 22 

 

 

1.3.6.RESURSE UMANE - CADRE DIDACTICE 

 

 

 

➢ În anul şcolar 2019-2020 au funcţionat în şcoala noastră 60 de cadre didactice, din care 17 

bărbaţi, 43 femei, 50 profesori, 10 maiştri instructori. Personal didactic auxiliar 12. Personal 

nedidactic 22. 

➢ În anul şcolar 2020-2021 au funcţionat în şcoala noastră 56 de cadre didactice, din care 14 

bărbaţi, 42 femei, 45 profesori,6 profesori de instruire practică,  3 maiştri instructori,2 consilieri 

psihopedagogi. Personal didactic auxiliar 12. Personal nedidactic 22. 
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Programe de formare continuă   acreditate  efectuate  

 în anul  școlar 2018-2019     

Nume și prenume 

cadru didactic 

Denumire curs de formare Nr. 

ore 

Nr. 

credite 

Iosim Niculița Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Voica Maria 

Sidonia 

Competențe antreprenoriale  90   

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Dobre Gheorghita Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

MASTER LB. ENGLEZĂ    90 

Competențe antreprenoriale  90   

Popa Cornel Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Competențe antreprenoriale  90   

Bădoi Maria Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

LEADERSCHOOL: Management, Leadership, 

Comunicare, categoria 130 

  30 

JOBS-Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a 

elevilor 

  15 

Metode inovative de pregătire suplimentară pentru 

bacalaureat prin dezvoltarea de competențe cheie 

40   

Mailat Costinela Metode europene de progres și inovare în educație prin 

management și leadreship performant 

  30 

Devenim creativi învățând fizica prin experiment 6   

Invățarea științelor- abordări metodologice moderne   20 

TIC în procesul educațional   15 

Dezvoltarea competențelor de facilitare - comisii metodice 8   

Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Devenim creativi învățând fizica prin experiment 7   

Turcu  Teodora Competențe antreprenoriale  90   

Ungureanu Ileana Educatia de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Răduț Maria Educație nonformală pentru o școală altfel   15 

Competențe antreprenoriale  90   

Luță Claudia Metode inovative de pregătire suplimentară pentru 

bacalaureat prin dezvoltarea de competențe cheie 

40   

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 24   
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absenteismului 

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Eșec și abandon școlar 24   

Miulescu Elena Competențe antreprenoriale  90   

TIC în procesul educațional   15 

Diaconu Maria Educatia de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Eșec și abandon școlar 24   

Ciobanu 

Georgiana-Jeni 

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Metode inovative de pregӑtire suplimentarӑ pentru 

Bacalaureat prin dezvoltarea de competențe cheie 

40   

Parteneriatele şcolare Etwining, mijloace de eficientizare a 

procesului didactic 

24   

Iordache Remus 

Alexandru 

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Educatia de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Vălu Paula  Gradul I   90 

Marcu Cristian Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Eșec și abandon școlar 24   

Educație de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Diaconu 

Francesca 

Metode inovative de pregătire suplimentară pentru 

bacalaureat prin dezvoltarea de competențe cheie 

40   

Educatia de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Boata Niculae Profesor în mileniul III   22 

Leadership și management pentru învățământ performant   30 

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Resurse umane pentru un management performant   25 

Roșu  Gherghina  Competențe antreprenoriale  90   

Ghiță Florina Lori Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Parteneriatele şcolare Etwining, mijloace de eficientizare a 

procesului didactic 

24   

Radulescu Tehnici de educație nonformala privind reducerea 24   
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Camelia absenteismului 

MASTER -SPORT,TURISM ȘI ACTIVITATI DE TIMP 

LIBER 

90   

Boroi Simona Eșec și abandon școlar 24   

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Competențe antreprenoriale  90   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Chis Gabriela Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Boroi Ludmila Eșec și abandon școlar 24   

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Caramizoiu Anca Eșec și abandon școlar 24   

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Competențe antreprenoriale  90   

Gheorghe Crina Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Eșec și abandon școlar 24   

Competențe antreprenoriale  90   

Dina Marian Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Puiu Nicoleta Competențe antreprenoriale  90   

Zamfirache 

Nicoleta Ela 

Competente antreprenoriale  90   

Educatia parintilor in avantajul elevilor   15 

Profesor in mileniul III   22 

Resurse umane in managementul educational   15 

Esec si abandon scolar 24   

Parteneriatele scolare Etwinning, mijloace de eficientizare a 

procesului didactic 

24   

Balaceanu Liliana Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Enache Adrian Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Eșec și abandon școlar 24   

Tehnici de educație nonformală pentru reducerea 

absenteismului 

24   

Nicolaescu Nicolae Tehnici de educație nonformală pentru reducerea 24   
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absenteismului 

Zanfirescu Elena Competențe antreprenoriale  90   

Educația de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Gugilă Camelia Competențe antreprenoriale  90   

Stancu Fanel Tehnici de educație nonformală pentru reducerea 

absenteismului 

24   

Mitrache Elena Competențe antreprenoriale  90   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Bujgoi Anisoara Competențe antreprenoriale  90   

Dumitru Virginia Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Corcau Ilie Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Tita Mirabela Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

Simion 

Gheorghita 

Competențe antreprenoriale  90   

Croitoru Marian Eșec și abandon școlar 24   

Competențe antreprenoriale  90   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Popa Maria Doina Competențe antreprenoriale  90   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Popa Violeta 

Mirela 

Eșec și abandon școlar 24   

Educația de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Rafael Rodica  Eșec și abandon școlar 24   

Educația incluzivă prin metode de educație nonformală 24   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Diaconu Valeria Competențe antreprenoriale  90   

Eșec și abandon școlar 24   

Educația de calitate pentru copiii care provin din medii 

dezavantajate 

  25 

Iliescu Elena Madi Educația incluzivă prin metode de educație nonformală 24   

Consolidarea competențelor necesare abordării 

interdisciplinare a activităților didactice universitare 

24   

Eșec și abandon școlar 24   
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Cotigă Marius Tehnici de educație nonformala privind reducerea 

absenteismului 

24   

 
TOTAL 4069 824 

 

Programe de formare continuă   acreditate  efectuate  

 în anul  școlar 2019-2020     

Nume și prenume 

cadru didactic 

Denumire curs de formare Nr. 

ore 

Nr. 

credite 

Iosim Niculița 

Reconversie profesională -Electronică și Automatizări 
 

90 

Tehnologia în educație - Modulul Google Suite(online) 4   

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft  365(online) 4   

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă(online) 2  

Susține lecții online aproape fără efort (webinarul online) 2  

Cum devenim mentori pentru elevii noștri (online) 2  

Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță (online) 

2  

Bădoi Maria 

Master: Știința mediului, SPECIALIZAREA: Calitatea 

mediului  

 90 

Programul de formare continuă pentru experți evaluatori de 

manuale – CEEM (cu participare directă și evaluare online) 

 15 

Porfesor în online (online) 30  

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24  

Instrumente digitale pentru planificare, predare la distanță și la 

clasă (sincronă și asincronă) și evaluare (online) 

10  

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Tehnologia în educație - Modulul Google Suite (online) 4  

Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță (online) 

2  

Secretele Lecțiilor Captivante folosind Jocuri Wordwall 

(online) 

2  

Susține Lecții Online aproape fără efort 2  

Savu Cristina 

Tehnologia în educație - Modulul Google Suite(online) 4  

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft  365(online) 4  

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare  25 

Leadership bazat pe valori (webinar) 1  

Miulescu Elena 

Reconversie profesională -Electronică și Automatizări  90 

Tehnologie in educatie-Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie in educatie-Modulul Microsoft 365 4  

Captiveaza-ți elevii in online mai ceva ca-n clasă (on line) 2  

Cum devenim mentori pentru elevii noștri  2  

Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare 2  

Puiu  Nicoleta 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Atelierul de formare online ,,WORK Shop ON Erasmus+ 2  
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LTAM 

Gestionarea schimbării-transformarea crizelor în oportunități 

(webinar 

1  

Leadership bazat pe valori (webinar) 1  

Mindful leadership pentru situații de criză(webinar) 1  

 

Ciobanu Georgiana 

Social and Emotional Learning” prin proiectul Erasmus +  KA 

101 

20  

Platforme de învățare de la distanță. Google Classroom și 

Zoom (online) 

1  

Modulul Microsoft  365 –Tehnologia în educație(online) 4  

Modulul Suita Google –Tehnologia în educație (online) 4  

Profesor în Online” (online) 30  

 Leadership bazat pe valori (online) 2  

Mindful leadership pentru situații de criză II (online) 2  

Vălu Paula 

Tehnologia în educație - Modulul Google (online) 4  

Modulul Microsoft  365 –Tehnologia în educație(online) 4  

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare  25 

Gheorghe Crina 

Tehnologia în educație - Modulul Google (online) 4  

Modulul Microsoft  365 –Tehnologia în educație(online) 4  

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare  25 

Managementul clasei de elevi  20 

 

Turcu Teodora 

Tehnologia în educație - Modulul Google (online) 4  

Tehnologia în educație -  Modulul Microsoft  365 (online) 4  

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă(online) 2  

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare  25 

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24  

Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii 

diferențiate 

 21 

Voica Maria 

Sidonia          

Reconversie profesională -Electronică și Automatizări  90 

Tehnologia în educație - Modulul Google (online) 4  

Modulul Microsoft  365 –Tehnologia în educație(online) 4  

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă(online) 2  

Susține lecții online aproape fără efort (webinarul online) 2  

Cum devenim mentori pentru elevii noștri (online) 2  

Folosește manualele 3D și instrumentele ihnteractive pentru a 

susține lecții la distanță (online) 

2  

Profesor în online (online) 30  

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24  

Reconversie profesională -Transporturi  90 

Ghiță Florina Lori 

Tehnologia  în educație - Modulul  Suita Google (online) 4  

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Profesor în online (online) 30  

Diaconu Francesca 

Luciana Irina 

Platforme de învățare de la distanță. Google Classroom și 

Zoom (online) 

1  
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 Modulul Microsoft  365 – Tehnologia în educație(online) 4  

Modulul Suita Google – Tehnologia în educație (online) 4  

” Profesor în Online” (online) 30  

Nicolaescu Nicolae Managementul clasei de elevi  25 

Popa Maria-Doina 

” Leadership și management educațional ”  24 

”Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii 

diferențiate” 

 21 

”Crearea activităților cu ajutorul platformei Wordwall”(online) 2  

”Planificarea activității didactice cu ajutorul pachetului GSuite 

for Education”(online) 

12  

”Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea 

didactică”(online) 

2  

”Aplicații pentru comunicare sincronă în grup: Zoom ”(online) 3  

„Predare – învățare - evaluare în mediul on-line”(online) 24  

”Condiții pedagogice de optimizare a învățării în criză 

pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice” 

 2 

”Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare ” 2  

 ”Managementul clasei de elevi”  20 

”Ce trebuie să știm despre predarea de tip hibrid ” 3  

”Cum implementăm un proiect internațional pas cu pas” 3  

”Crearea unui website cu ajutorul platformei Weebly ” 3  

Utilizarea tablei interactive iDROO” 3  

”Crearea fișelor interactive cu ajutorul cu ajutorul platformei 

QUIZLET” 

3  

”Învățarea la distanță în baza site-ului interactiv al 

profesorului” 

2  

”7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor” 2  

”Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare” 2  

”LEADERSHIP în Educație” 2 
 

”Cum devenim mentori pentru elevii noștri” 2 
 

”Educația Viitorului” 2 
 

”Platforme de învățare la distanță.Google Classrrom și 

ZOOM” 

2 
 

”5 pași pentru a fi pregătiți de 1 septembrie” 2 
 

” Captivează-ți elevii în online mai în ceva  ca în clasă ” 2 
 

”Profesor în online” 30 
 

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 4 
 

Tehnologia în educație - Modulul Google Suite (online) 4 
 

”Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță (online)” 

2 
 

”Cum devenim mentori pentru elevii noștri” 2 
 

Gugilă Camelia 

Educatia de calitate pentru copiii care provin din medii 

defavorizate  

 25 

Tehnologia în educație - Modulul Google Suite(online) 4 
 

 Leadership bazat pe valori” (online) 2 
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Popa Violeta 

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Oportunitati egale în educație prin valorizarea instruirii 

diferențiate 

 21 

Radu Doina 

Tehnologia  în educație - Modulul  Google  Suite (online) 4 
 

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4 
 

Profesor în online (online) 30 
 

Iordache Remus 

Educatia de calitate pentru copiii care provin din medii 

defavorizate 

  25 

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Mitrache Luminița 

Tehnologia  în educație - Modulul  Google  Suite (online) 4 
 

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4 
 

Atelierul de formare online ,,WORK Shop ON Erasmus+ 

LTAM 

2 
 

Marcu Cristian 
Leadership și management educațional  24 

Profesor în mileniul III  22 

Luță Claudia 

Reconversie profesională- MATEMATICĂ  90 

“Ict as a tool for intercultural and media education”-curs 

Erasmus+ 

40 
 

Introducere în Scratch pentru profesori de gimnaziu  42 
 

Programul Acceleratorul Predau Viitor 40 
 

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4 
 

Leadership in educatie(online) 2 
 

Răduț Maria 

GRADUL DIDACTIC I  90 

Tehnologia  în educație - Modulul  Google  Suite (online) 4 
 

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Profesor în online (online) 30  

Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță (online) 

2  

Crearea activităților cu ajutorul platformei Wordwall (online) 2  

Ungureanu Ileana 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Gestionarea schimbării-transformarea crizelor în oportunități 

(webinar) 

1  

Leadership bazat pe valori (webinar) 1  

Mindful leadership pentru situații de criză(webinar) 1  

Bujgoi Anișoara 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Profesor în online (online) 30  

Atelierul de formare online ,,WORK Shop ON Erasmus+ 

LTAM 

2  

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare   25 

Gestionarea schimbării-transformarea crizelor în oportunități 

(webinar) 

1  

Leadership bazat pe valori (webinar) 1  
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Mindful leadership pentru situații de criză(webinar) 1  

Radulescu  Camelia 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Profesor în online (online) 30  

Simion Gheorghita 

Reconversie profesionala-Educatie Tehnologica  90 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

“Cum imi gestionez ingrijorarile ?Cum reusim sa fim impreuna 

cand nu suntem impreuna?”(Webinar) 

2  

Boroi Ludmila 

Cum gestionez impactul crizei asupra familiei mele? (webinar) 2  

„Gestionarea schimbării – transformarea crizelor în 

oportunități” (webinar) 

2  

„Mindful leadership pentru situații de criză II”. (webinar) 2  

 „Leadership bazat pe valori”( webinar) 2  

Impactul tehnologiilor online în formarea inginerilor(webinar) 2  

Enache Adrian 

 

Cum gestionez impactul crizei asupra familiei mele? (webinar) 2  

„Gestionarea schimbării – transformarea crizelor în 

oportunități” (webinar) 

2  

„Mindful leadership pentru situații de criză II”. (webinar) 2  

 „Leadership bazat pe valori”( webinar) 2  

Impactul tehnologiilor online în formarea inginerilor(webinar) 2  

Mailat Costinela 

Porfesor în online (online) 30  

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24  

Instrumente digitale pentru planificare, predare la distanță și la 

clasă (sincronă și asincronă) și evaluare (online) 

10  

Tehnologia în educație - Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Tehnologia în educație - Modulul Google Suite (online) 4  

Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a 

susține lecții la distanță (online) 

2  

Secretele Lecțiilor Captivante folosind Jocuri Wordwall 

(online) 

2  

Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică 

(online) 

2  

Crearea activităților cu ajutorul platformei Wordwall (online) 1  

Susține lecții online aproape fără efort (online) 2  

Educația viitorul (online) 2  

Atelierul de formare online ,,WORK Shop ON Erasmus+ 

LTAM (online) 

1  

Invățarea la distanță în baza site-ului interactiv al profesorului 

(online) 

2  

Public Speaking (online) 1,5  

Cum integrăm povestea în activitatetea didactică (online) 1  

Resursele Red oferite de biblioteca digitală ”Educație online” 

(online) 

8  

Pedagogul –model de cultură și comunicare (online) 8  

https://facebook.us19.list-manage.com/track/click?u=e73b88bf7313a9a8b923abc9f&id=3664ca62f6&e=bce8e1601a
https://facebook.us19.list-manage.com/track/click?u=e73b88bf7313a9a8b923abc9f&id=3664ca62f6&e=bce8e1601a
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Dăm culoare lumii prin parteneriatele educaționale (online) 8  

Secretele ZOOM-ului și utilizarea GOOGLE SITES ca 

instrument de prezentare a proiectelor educaționale (online) 

8  

Accesul la educație în condiții pandemice (online) 8  

Diaconu Maria 

 

Srategii de eficiență personală și profesională 16   

Profesor în online (online) 30   

Noțiuni de bază în utilizarea aplicațiilor google și a 

platformelor educaționale 

8   

Planificarea activității didactice cu ajutorul pachetul GSuite for 

Education 

12   

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă(online) 2   

7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor 

(online) 

2   

Școala în aer liber : un mit, o realitate sau o necesitate (online) 8   

Scrisoare de motivație- cheia de succes pentru angajare într-un 

proiect (online) 

8   

Clasa Viitorului – Centrul Național de Inovații Digitale în 

Educație (online) 

8   

Dăm culoare lumii prin parteneriatele educaționale (online) 8   

Secretele ZOOM-ului și utilizarea GOOGLE SITES ca 

instrument de prezentare a proievtelor educaționale (online) 

8   

Accesul la educație în condiții pandemice (online) 8   

Curriculum actualizat în contextul noului an de studiu (online) 8   

Susține lecții online aproape fără efort (online) 2   

Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor 

profesionale didactice și a inspecției  școlare 

  30 

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24   

Diaconu Valeria 

Srategii de eficiență personală și profesională 16   

Profesor în online (online) 30   

Noțiuni de bază în utilizarea aplicațiilor google și a 

platformelor educaționale 

8   

Planificarea activității didactice cu ajutorul pachetul GSuite for 

Education 

12   

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă(online) 2   

7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor 

(online) 

2   

Școala în aer liber : un mit, o realitate sau o necesitate (online) 8   

Scrisoare de motivație- cheia de succes pentru angajare într-un 

proiect (online) 

8   

Clasa Viitorului – Centrul Național de Inovații Digitale în 

Educație (online) 

8   

Dăm culoare lumii prin parteneriatele educaționale (online) 8   

Secretele ZOOM-ului și utilizarea GOOGLE SITES ca 

instrument de prezentare a proievtelor educaționale (online) 

8   

Accesul la educație în condiții pandemice (online) 8   
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Curriculum actualizat în contextul noului an de studiu (online) 8   

Susține lecții online aproape fără efort (online) 2   

Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor 

profesionale didactice și a inspecției  școlare 

  30 

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24   

Rafael Elena 

Rodica 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4   

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4   

Reconversie Profesională -Transporturi    90 

Reconversie profesională –Educatie Tehnologica    90 

Rachina Vera 

Georgeta 

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor 16  

Strategii de eficiență personală și profesională 16  

Atelierele de învățare online (6-20 mai 2020) 10  

Mentoring în sistemul educațional  30 

Zanfirescu Elena 

Dezvoltarea și promovarea organizației școlare    25 

Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii 

diferențiate  

 21 

Predare-invatare-evaluare în mediul online  24  

Dina Marian Predare-invatare-evaluare în mediul online  24  

Chiș Gabriela 

Srategii de eficiență personală și profesională 16  

Profesor în online (online) 30  

Noțiuni de bază în utilizarea aplicațiilor google și a 

platformelor educaționale 

8  

Planificarea activității didactice cu ajutorul pachetul GSuite for 

Education 

12  

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă(online) 2  

7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor 

(online) 

2  

Școala în aer liber : un mit, o realitate sau o necesitate (online) 8  

Scrisoare de motivație- cheia de succes pentru angajare într-un 

proiect (online) 

8  

Clasa Viitorului – Centrul Național de Inovații Digitale în 

Educație (online) 

8  

Dăm culoare lumii prin parteneriatele educaționale (online) 8  

Secretele ZOOM-ului și utilizarea GOOGLE SITES ca 

instrument de prezentare a proievtelor educaționale (online) 

8  

Accesul la educație în condiții pandemice (online) 8  

Curriculum actualizat în contextul noului an de studiu (online) 8  

Susține lecții online aproape fără efort (online) 2  

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24  

Boroi Simona 

Profesor în online 30  

Noțiuni de bază în utilizarea aplicațiilor google și a 

platformelor educaționale 

8 

 

 

Școala în aer liber: un mit, o realitate sau o necesitate 8  

Scrisoarea de motivație - cheia de succes pentru angajare într-

un proiect 

8  
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Strategii de eficiență personală și profesională 16  

Cărămizoiu Anca 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Profesor în online 30  

Planificarea activității didactice cu ajutorul pachetului  G Suite 

for education 

12  

Instrumente Web pentru a preda cu video 4  

Popa Cornel 

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Bălăceanu Oana 

Liliana 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Dobre Gheorghița 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Cum îmi gestionez îngrijorările. Cum reușim să fim împreună 

când nu suntem împreună. (webinar) 

1  

Cum îți dai seama de stresul tău. Când devine acesta anxietate? 

(webinar) 

1  

Cum ajungi să te descoperi și să te înțelegi pe tine din criză? 1  

Ce impact au îngrijorările financiare asupra mea? Care este 

relația mea cu banii acum? (webinar) 

1  

Roșu Gherghina 

 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (on line) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Dumitru Virginia 

 

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Zamfirache 

Nicoleta-Ela 

 

Predare-învățare-evaluare în mediul online (online) 24  

Conferința și atelierele Școala pe Net (online) 2  

Captivează-ți elevii în online mai ceva ca-n clasă (online) 2  

Perspectiva transdisciplinară în educație (online) 2  

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (online) 4  
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Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Dezvoltarea și promovarea organizației scolare  25 

Cotigă Marius Dezvoltarea și promovarea organizației școlare    25 

Croitoru Marian 

Managementul clasei de elevi  25 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (online) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Tiţa  Mirabela                   

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (online) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

Boață Nicolae 

Tehnologie în educație- Modulul Google Suite (online) 4  

Tehnologie în educație-Modulul Microsoft 365 (online) 4  

Comunicare pentru dezvoltarea relațiilor - Edu Nerwork (on 

line) 

16  

Strategii de eficiență personală și profesională - Edu Nerwork 

(online) 

16  

 TOTAL   

 

 

     1.3.7.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. 66/30.08.1999 21 1088,1 

2. Cabinet (fizică) HCL Slatina nr. 66/30.08.1999 1 40 

3. Laboratoare (construcţii,  instalaţii şi 

lucrări publice ; electric, electronica, 

energetica; transporturi; informatică 1; 

informatică 2; CAD) 

HCL Slatina nr. 66/30.08.1999 6 215 

4. Ateliere ( electric, mecanic-auto, 

lăcătușerie, mecatronică, prelucrări 

mecanice) 

HCL Slatina nr. 66/30.08.1999 5 162 

5. Sală şi teren de educaţie fizică şi sport HCL Slatina nr. 66/30.08.1999 1+1 532,06 + 

861 

TOTAL 35 2898,16 
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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.. 

 
     

 1.3.8.INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE  

 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Tipul  şi numărul documentului 

de deţinere 

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară  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 80 2557,3 

 

1.3.9.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 
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1.3.10.LISTA PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A PROGRAMELOR ŞCOLARE 

    AN ŞCOLAR 2019 - 2020  
An de 

studiu 

Forma de 

învățământ 

Nivel Profil  Specializarea / calificarea 

profesională 

Disciplina Plan / Ordin Programe 

Clasa      a 

IX-a 
Zi 4 Tehnic 

Tehnician electrician electronist 

auto 
Cultură generală 

OMECI 

3411/16.03.2009 

OMECT 3458/09.03.2004 

Tehnician in automatizări OMECT 5230/01.09.2008 

  OMECI 5099/09.09.2009 

  Cultură de 

specialitate 

OMENCS 

4457/05.07.2016 

OMENCS 4457/05.07.2016 

Clasa      a  

X-a 
Zi 4 Tehnic 

Tehnician electrician electronist 

auto Cultură generală 

OMECTS 

3081/27.01.2010 

OMEC 4598/31.08.2004 

Tehnician in automatizări   OMECI 5099/09.09.2009 

  Cultură de 

specialitate 

OMEN 3915/18.05.2017 OMEN 3915/18.05.2017 

Clasa   a   

XI-a 
Zi 4 Tehnic 

Tehnician operator tehnica de 

calcul 

  Cultură generală 

OMECI  

3412/16.03.2009 

OMEC 3252 / 13.02.2006 

 
OMEC 3488 / 23.03.2006 

Tehnician electrician electronist 

auto 

 

OMECI 5099/09.09.2009 

  Cultură de 

specialitate 
OMEN 3500/29.03.2018 OMEN 3501/29.03.2018 

Clasa  a   

XII-a 
Zi 4 Tehnic 

Tehnician electrician electronist 

auto 
Cultură generală 

OMECI  

3412/16.03.2009 OMEC 5959 / 22.12.2006 

Tehnician in instalații electrice   OMEC 3488 / 23.03.2006 

Tehnician transporturi     OMECI 5099/09.09.2009 
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  Cultură de 

specialitate OMEN 3500/29.03.2018 OMEN 3501/29.03.2018 

Clasa     a 

IX-a 
Seral 4 Tehnic 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii        Cultură generală 
OMECI 

3411/16.03.2009 

OMECT 3458/09.03.2004 

      OMECI 5099/09.09.2009 

  Cultură de 

specialitate 

OMENCS 

4457/05.07.2016 

OMENCS 4457/05.07.2016 

Clasa      a 

X-a 
Seral 4 Tehnic 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii        Cultură generală 
OMECTS 

3081/27.01.2010 

OMEC 4598/31.08.2004 

      OMECI 5099/09.09.2009 

  Cultură de 

specialitate 
OMEN 3915/18.05.2017 

OMEN 3915/18.05.2017 

Clasa       a 

XI-a 
Seral 4 Tehnic 

Tehnician proiectant CAD Cultură generală OMECTS 

3081/27.01.2010 

OMEC 4598/31.08.2004 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

OMEC 4051/24.05.2006 OMECI 5099/09.09.2009 

Tehnician in constructii si 

lucrari publice 

  OMEC 3252 / 13.02.2006 

    OMEC 3488 / 23.03.2006 

  Cultură de 

specialitate 
OMEN 3915/18.05.2017 

OMEN 3915/18.05.2017 

Clasa   a  

XII-a 
Seral 4 Tehnic 

Tehnician mecatronist Cultură generală OMEC 4051/24.05.2006 OMEC 3252 / 13.02.2006 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 

    OMEC 3488 / 23.03.2006 

Tehnician in constructii si 

lucrari publice 

    
OMECI 5099/09.09.2009 
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  Cultură de 

specialitate OMEN 3500/29.03.2018 OMEN 3501/29.03.2018 

Clasa  a   

XIII-a 
Seral 4 Tehnic 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii        

Cultură generală OMEC 4051/24.05.2006 
OMEC 5959 / 22.12.2006 

Tehnician electrotehnist   OMEC 3488 / 23.03.2006 

    OMECI 5099/09.09.2009 

  Cultură de 

specialitate 
OMECI 3313 / 02.03. 

2009 

OMEdC  3172/30.01.2006 

  
 

  OMEdC 1847/ 29.08.2007 

  
 

  OMECI 4857/ 31.08.2009 

Clasa       a 

IX-a 

Zi 3 Tehnic 

Electronist aparate și 

echipamente/Electrician 

exploatare joasă tensiune 

Cultură de 

specialitate 
OMEN 3152/24.02.2014 

OMEN 4437/29.08.2014// 

OMECI 5099/09.09.2009// 

OMECT 3458/09.03.2004// 

OMEC 4598/31.08.2004// 

OMECT 5230/01.09.2008// 

OMEC 3552/08.04.2004// 

OMEC 3872/13.04.2005 

Școală 

profesională 

3 ani 

Strungar/Frezor-rabotor-

mortez/Sculer-matriter 

    

Operator la mașini cu comandă 

numerică/Lăcătuș mecanic 

prestări servicii 

    

  Mecanic auto/Tinichigiu 

vopsitor auto 

    

  
  

Cultură de 

specialitate 

OMENCS 

4457/05.07.2016 OMENCS 4457/05.07.2016 

Clasa a X-a 

Zi 3 Tehnic 

Electronist aparate și 

echipamente/Electrician 

exploatare joasă tensiune 
Cultură generală 

OMEN 3152/24.02.2014 

OMEN 4437/29.08.2014// 

OMECI 5099/09.09.2009// 

OMECT 3458/09.03.2004// 

OMEC 4598/31.08.2004// 

OMECT 5230/01.09.2008// 

OMEC 3552/08.04.2004// 

Școală 

profesională 

Mecanic auto/Tinichigiu 

vopsitor auto 
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3 ani 
Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

  OMEC 3872/13.04.2005 

  
        

Cultură de 

specialitate 

OMECTS 

3915/18.05.2017 

OMECTS 3915/18.05.2017 

Clasa a XI-

a 

Zi 3 Tehnic 

Mecanic auto 

Cultură generală 

OMEN 3152/24.02.2014 
OMEN 4437/29.08.2014// 

OMECI 5099/09.09.2009// 

OMECT 3458/09.03.2004// 

OMEC 4598/31.08.2004// 

OMECT 5230/01.09.2008// 

OMEC 3552/08.04.2004// 

OMEC 3872/13.04.2005 

Școală 

profesională 

3 ani 

Operator la mașini cu comandă 

numerică/Tinichigiu vopsitor 

auto 

  

  

  
Cultură de 

specialitate 
OMEN 3500/29.03.2018 OMEN 3501/29.03.2018 

Școală 

postliceală 
ZI 5 Tehnic Tehnician tehnolog mecanic 

Cultură de 

specialitate 
OMEC 4760/26.07.2006 OMEC 4760/26.07.2006 

Școală 

postliceală 
ZI 5 Tehnic 

Tehnician operator pe maşini 

cu comandă numerică 

Cultură de 

specialitate 

OMECT 

1847/29.08.2007 
OMECT 1847/29.08.2007 

Școală 

postliceală 
ZI 5 Tehnic Tehnician diagnostic auto 

Cultură de 

specialitate 

OMECT 

1847/29.08.2007 
OMECT 1847/29.08.2007 

Școală 

postliceală 
ZI 5 Tehnic Tehnician electroenergetician 

Cultură de 

specialitate 
OMEC 4760/26.07.2006 OMEC 4760/26.07.2006 
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Școală de 

maiștri 
ZI 5 Tehnic 

Maistru mașini și aparate 

electrice 

Cultură de 

specialitate 
OMEC 1847/29.08.2007 OMEC 1847/29.08.2007 

Școală 

postliceală 
ZI 5 Tehnic Laborant in constructii 

Cultură de 

specialitate 
OMEC 1847/29.08.2007 OMEC 1847/29.08.2007 

Școală 

postliceală Zi 5 Tehnic 
Tehnician devize și măsurători 

în construcții 

Cultură de 

specialitate 

OMEC 4760/26.07.2006 OMEC 4760/26.07.2006 
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1.4.   PRIORITĂŢI   EUROPENE ŞI NAŢIONALE 

 

CONTEXTUL EUROPEAN 

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

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate şi coeziune socială. 

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

2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. 

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;  

• 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 
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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 unei participări mai 

bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilor să ofere locuri pentru stagii 

şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prin etichete 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; 

- 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.  
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- 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  

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru 

educaţia şi formarea profesională, se numără: 

▪ Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020; Strategia 

națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 

▪ Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; Strategia națională pentru 

învățământ terțiar 2015-2020; 

▪ Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; Strategia națională de cercetare, 

dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

▪ Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia 

naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 

▪ Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi 

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

▪ Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

▪ Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2014-2020; 

▪ Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; Strategia Naţională a României 

privind Schimbările Climatice 2013-2020; Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-

2020; 

▪ Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030; 

Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

▪ Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 2011-2020; 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are 

următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii, 

având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în 

educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare 

profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional 

la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014. 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul profesional 

la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014; 

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2014. 
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Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 

profesionale, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014; 

b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2014. 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile menţionate 

mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

 CONTEXTUL  REGIONAL ŞI LOCAL 

În regiunea Sud Vest Oltenia, educația și formarea profesională se dezvoltă în contextul larg al 

dezvoltării regionale și locale, ale căror direcții sunt date de documentele strategice pentru perioada actuală 

de programare. 

Planul de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 este un instrument care susține includerea 

în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la dezvoltarea socio- economică a 

regiunii, fundamentează domeniile de intervenție și necesarul de finanțare din fonduri europene în perioada 

de programare 2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local. PDR 

reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept 

cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de 

regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic, 

social etc., reprezentând în același timp contribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de 

Dezvoltare 2014-2020. 

Aspectele cele mai importante privind educația și formarea profesională, sunt abordate din punctul de 

vedere al resurselor umane implicate în proces și din punctul de vedere al infrastructurii de învățământ și 

de cercetare-dezvoltare. 

Prioritățile 2014-2020 ale regiunii sunt stabilite astfel încât să se asigure dezvoltarea durabilă și 

echilibrată a regiunii, punând accent pe avantajele competitive, în centru aflându-se resursa umană. 

Pornind de la orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020, aceea că societatea spre 

care ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere, sunt stabilite domeniile de 

intervenție și operațiunile/activitățile indicative (Anexa Rezumat PDR SV Oltenia 2014-2020). 

Strategia de dezvoltare a județului Olt pentru perioada 2014-2020 

Principiul central al strategiei este principiul dezvoltării durabile, cu respectarea celor trei dimensiuni 

(ecologică, economică şi socială) cu toate implicațiile: atingerea performanţelor de mediu impuse de 

Uniunea Europeană şi de strategia naţională privind dezvoltarea durabilă, creşterea competitivităţii 

administraţiei judeţene şi a celor locale în scopul maximizării aportului lor la accelerarea progresului 

economic şi social prin stabilirea de noi obiective şi identificarea unor oportunităţi adaptate la noile 

condiţii şi exigenţe, pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare 

generator de valoare adăugată înaltă, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a 

relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Pornind de la analiza situației actuale a județului Olt în context regional, au fost identificate principalele 

domenii de intervenție în perspectiva anului . 

 

Obiectivele specifice planului managerial al inspectorului școlar Olt pentru Învățământul 

profesional și tehnic 

▪ Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii; 

▪ Dezvoltarea spiritului antreprenorial; 
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▪ Centrarea procesului de predare – învăţare pe elev; 

▪ Formarea competenţelor cheie conform standardelor de pregătire profesională; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor; 

▪ Realizarea unei baze de date operaţionale; 

▪ Optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei 

socio- economice; 

▪ Proiectarea reţelei de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-202„; 

▪ Promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile 

de învăţământ; 

▪ Stimularea dezvoltării CDL – urilor în conformitate cu metodologiile în vigoare; 

▪ Diversificarea metodelor de predare şi evaluare şi armonizarea lor cu cerinţele de dezvoltare şi 

instruire ale colectivelor de elevi; 

▪ Aplicarea instrucţiunilor MEC cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe 

specifice şcolilor; 

▪ Verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate, concordanţa acestora cu 

specialitatea cadrelor didactice şi maiştrilor instructori; 

▪ Orientarea inspecţiei şcolare spre asigurarea şi menţinerea calităţii în educaţie; 

▪ Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător desfăşurării în condiţii optime a tuturor 

fazelor olimpiadelor şcolare; 

▪ Instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind 

modernizarea / reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice ; 

▪ Elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; 

▪ Implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe 

baza metodologiilor existente; 

▪ Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 

▪ Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională; 

▪ Organizarea în vederea bunei desfăşurări a examenelor naţionale pentru elevi:testări iniţiale, 

evaluări pe parcurs, examen de competenţe profesionale, înscrierea elevilor în vederea 

continuării studiilor; 

▪ Implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor 

tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; 

▪ Antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor 

partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, organizaţii ale societăţii 

civile; 

▪ Monitorizarea   strategiilor   şi   procedurilor   de   evaluare internă  a calităţii în 

educaţie, cunoaşterea şi interpretarea corectă a metodologiilor elaborate de ARACIP; 

▪ Încurajarea autorizării și acreditării a cât mai multor calificări profesionale la nivel 3, 4 și 5. 

▪ Încurajarea unei comunicări deschise, transparente, în interiorul sistemului cât şi cu 

elevii, părinţii, parteneri; 

▪ Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea actorilor şcolari a 

apartenenţei la grup, în vederea consolidării simţului civic; 

▪ Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcolii: ofertă educaţională, pliante, 

site-ul şcolii, revista şcolară; 

▪ Fundamentarea ofertei educaţionale şi restructurarea reţelei şcolare având în 

vedere raţionalizarea resurselor prin implementarea descentralizării instituţionale. 

 

PARTEA a II-a 
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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.  

 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.  
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- 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;  

- 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  
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 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 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:  
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 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 și orientarea elevilor din grupuri dezavantajate (elevi cu risc de abandon crescut, elevi 

care trăiesc în zone rurale izolate, elevi de etnie romă, elevi cu cerințe educaționale speciale recunoscuți și 

nerecunoscuți, elevi care provin din familii cu venituri mici, cu unul sau ambii părinți aflați la muncă în 

străinătate); 

 creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea rezultatelor la examenul de bacalaureat; 

 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 unității școlare 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.  
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 Atragerea de fonduri extrabugetare prin implementarea unor proiecte cu finanțare națională și 

internațională. 

 Atragerea de sponsorizări prin derularea unor contracte cu agenți 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 aflați 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; 

 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 creștere a  mediei de vârstă în rândul cadrelor didactice și, în această situație, 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 și 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  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. 
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 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 legislației specifice în vigoare, 

pe participarea la dezbaterile privind anumite inițiative legislative în domeniul educați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ANALIZA SWOT 
 

AXA PUNCTE TARI – PUNCTE SLABE 

C U R R I C U L U M
 

Puncte tari Puncte slabe 
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Existenţa în şcoală a tuturor 

documentelor curriculare elaborate la 

nivel de trunchi comun, C.D.L. 

Elaborarea curriculum-ului de dezvoltare 

locală (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 

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 ,pentru anumite module/calificari. 

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. 

Insuficienta dezvoltare a sistemului de 

evidenţă a progresului elevului pe perioada 

şcolarizării. 

 Atitudinea unor elevi 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. 

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. 

Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, 

directori-profesori, profesori-profesori, profesori-

părinţi) favorizează un climat educaţional deschis 

şi stimulativ. 

Competenţele dobândite de elevi le permit 

acestora o adaptare rapidă la schimbări, precum  

şi accesul pe piaţa europeană a muncii. 

Adaptarea  planului de școlarizare pentru 

învăţământul profesional de 3 ani la cerințele 

agenților 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, în contextul pandemiei 

de COVID-19. 

Insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice pentru realizarea unor 

proiecte de colaborare europeană; 

Existenta unor elevi cu nivel redus de 

instruire.  

Abandon şcolar datorită mai ales 

veniturilor materiale modeste ale 

familiilor din care provin elevii. 

Insuficienta colaborare a unor părinţi 

cu şcoala; 

Familiile elevilor noştri nu au 

posibilităţi materiale deosebite pentru 

achiziționarea de dispozitive necesare 

învățării online. 

Plecarea în străinătate a părinţilor 

elevilor în găsirea unui loc de muncă . 

Neimplicarea corespunzătoare a 

părinţilor în educarea propriilor copii. 

Procentul foarte mare de elevi care nu 

au promovat examenul de bacalaureat 
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Liceul Tehnologic „Alexe Marin” , Slatina 

dispune de o bază materială deschisă 

dezvoltării prin echipamentele şi dotările 

obţinute prin proiectul finanţat  din fonduri 

locale 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) prin 

proiectul ROSE , POCU si primaria Slatina. 

Cadrele   didactice   utilizează   auxiliare 

curriculare cu valoare instructiv-educativă 

care favorizează învăţarea. 

Colaborare eficientă cu Comitetul 

reprezentativ al părinţilor. 

Fond insuficient de carte actuală de 

specialitate.  

Distrugerea unor  bunuri de către unii 

elevi din şcoală. 
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Colaborarea cu C.L.D.P.S. Olt . 

Incheierea de parteneriate educaţionale  cu 

agenții economici în funcție de calificarile 

prevăzute în planul de școlarizare al 

instituției, pentru formarea profesională a 

elevilor. 

Parteneriate viabile cu comunitatea locală 

pentru asigurarea unui climat propice 

desfăşurării procesului instructiv – educativ; 

 

Refuzul unor agenți economici de a 

încheia parteneriate pentru stagiile de 

practică, în perioada pandemiei de 

Covid-19. 

AXA OPORTUNITĂŢI – AMENINŢĂRI 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 

Oportunităţi Ameninţări 

Legătura cu agenţi economici 

interesaţi în formarea profesională a 

elevilor în vederea angajării . 

Reorganizarea curriculumului pe 

unități de rezultate ale învățării 

începând cu anul școlar 2016 – 

2017. 

Efectuarea instruirii practice în anii 

terminali la agenţii economici care 

utilizează tehnologii moderne  

Ofertă de inserţie profesională la 

majoritatea meseriilor care se 

derulează prin planul de şcolarizare 

Organizarea activităţilor practice cu clasa 

întreagă la nivel liceal. 

 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  

 

 

R
E

S
U

R
S

E
 

U
M

A
N

E
 

Toate cursurile de formare se fac în 

mediul online în contextul pandemiei. 

Existenţa standardelor ocupaţionale 

pentru cadrele didactice 

Scăderea numărului de comisii 

metodice și  de lucru la nivelul școlii, 

conform ROFUIP 5447/31.08.2020. 

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 

Nerealizarea planului de şcolarizare în 

perspectiva anilor viitori 

R
E

S
U

R
S

E
  

F
IN

A
N

C
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R
E

 

Ş
I 

 

M
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L
E

 Evaluarea instituţională  

Utilizarea rapoartelor de analiză şi 

autoevaluare  

Accesul la programe europene, 

naţionale sau judeţene de dezvoltare 

Încheierea de parteneriate cu agenţii 

economici 

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, ONG 

uri, 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 

profesional 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 
 

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 

- Scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale 

- La nivel regional analiza situației actuale a identificat o scădere semnificativă a populației totale, 

determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea 

unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone 

- Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentru educație, 

arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente, scăderi care sunt reflectate în mod direct planul de 

școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în perioada analizată, 

mai ales la învățământul profesional și tehnic. 

- Tendința de scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 ani a constituit și una din 

cauzele de diminuare a cifrelor de școlarizare în învățământul superior și cel postliceal, atât în regiune, cât 

și la nivel național. 

- Nu poate fi ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate la nivel naţional, în special 

în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu. 

 

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. 

- Înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în 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” 
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- 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) 

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 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 3 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 TVET 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) 

- Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – presupune creşterea 

nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, 

procesarea primară a produselor agro-alimentare) 

- Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea 

agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi 

dezvoltarea serviciilor 
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- 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 

Concluzii : 

• Populaţia şcolară din învăţământul preuniversitar judeţean a înregistrat o scădere, în perioada 2000 

– 2016, dar în perioada 2016-2019 populația școlară este relativ constantă, urmând oscădere ușoară urmată 

de o creștere ușoară pentru următorii ani (2022-2025). 

• 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 calificări noi pentru domeniile: agricultură/zootehnie, gaze, apă; colectarea, 

depozitarea, reciclarea deşeurilor; 

- introducerea de calificări noi, de nivel 3 şi 4 în domeniile de 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 

PARTEA a III-a 

EVALUAREA ACŢIUNILOR 
 

3.1. Consideraţii generale 
 

Evaluarea /monitorizarea PAS 2020 – 2025 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 5 priorităţi 

identificate la nivelul şcolii 

• corelarea planului de şcolarizare cu domeniile prioritare identificate în PLAI şi PRAI 

• revizuirea şi actualizarea PAS. 
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    3.2.  Ținte strategice pentru 2020 – 2025, la nivelul Licelui Tehnologic ”Alexe 

Marin” Slatina 
 

T.1. Planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu dezvoltarea economică şi socială a judeţului 

Olt, în vederea creşterii gradului de absorbţie a absolvenţilor din sistemul TVET, adaptată 

contextului actual al pandemiei de COVID-19. 

 

•  scăderea numărului de elevi resimțit la nivelul L.T.A.M., ca efect al scăderii demografice din 

ultimii ani, sesizate în analiza mediului extern (conform P.L.A.I. Olt / P.R.A.I. S-V Oltenia); 

•  realizarea convenţiilor de colaborare cu agenţii economici în vederea desfăşurării instruirii practice 

comasate; 

• atragerea  elevilor din mediul rural în învăţământul TVET la L.T.A.M.; 

• atragerea unui număr mai mare de elevi din mediul urban în învăţământul TVET la L.T.A.M.; 

• adaptarea competențelor profesionale ale absolvenților de nivel 3, 4 sau 5 la cerințele actuale de pe 

piața muncii; 

• adaptarea activității comisiei pentru relații publice și promovarea școlii, adaptată contextului actual 

al pandemiei de COVID-19; 

• realizarea convențiilor de colaborare cu agenții economici în vederea proiectării/realizării planului 

de şcolarizare şi corelarea acestuia cu cerințele actuale de pe piața muncii, adaptată contextului actual al 

pandemiei de COVID-19; 

• colaborarea cu: A.J.O.F.M Olt, compartimentele de recrutare a resursei umane ale agenților 

economici de pe platforma industrială a municipiului Slatina și participarea la Bursa locurilor de muncă 

pentru facilitarea integrării absolvenților LTAM pe piața muncii,  adaptată contextului actual al pandemiei 

de COVID-19. 

 

T.2. Dezvoltarea resurselor umane și materiale din cadrul L.T.A.M. în raport cu priorităţile locale şi 

regionale 

 

• pregătirea 100% a personalului didactic și didactic auxiliar din LTAM prin sistemul de formare 

continuă, adaptată contextului actual al pandemiei de COVID-19; 

• pregătirea în procent de 50% a personalului nedidactic din LTAM, adaptată contextului actual al 

pandemiei de COVID-19; 

• realizarea de acorduri de parteneriat cu unitățile de învățământ  din regiunea S-V OLTENIA;  

• dotarea atelierelor şcoală cu echipamente în vederea obținerii performanțelor școlare și 

îmbunătățirea rezultatelor învățării; 

• amenajarea, întreținerea/reabilitarea cantinei și a camerelor din căminul-internat L.T.A.M.; 

• Achiziționarea de noi mijloace de învățământ audio-video pentru învățământul la distanță, din 

fonduri publice, sponsorizări, donații, necesare desfășurării activităților  formale, informale și nonformale, 

adaptate contextului actual al pandemiei de COVID-19. 

   

T.3. Îmbunătățirea performanțelor școlare și obținerea rezultatelor învățării prin activități formale, 

informale și nonformale 

 

• îmbunătățirea performanțelor școlare prin reducerea absenteismului, prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

• prevenirea actelor de bullying în școală; 
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• elaborarea CDL - urilor în parteneriat cu agenţii economici; 

• creșterea motivaţiei  pentru studiu a elevilor, în scopul creșterii  procentului de promovabilitate; 

• implicarea familiilor/tutorilor elevilor în programele educaţionale ale şcolii, în contextul actual al 

pandemiei de COVID-19;    

• organizarea și/sau desfășurarea activităţilor tehnico-științifice, culturale, sportive, a unor 

parteneriate educaţionale, adaptate contextului actual al pandemiei de COVID-19. 

 

T.4.  Asigurarea calităţii  în educaţie 

 

• creșterea accesului egal la educație pentru toți elevii și reducerea abandonului școlar; 

• îmbunătățirea performanței școlare în vederea facilitării integrării în societate; 

• respectarea indicatorilor și standardelor de performanță A.R.A.C.I.P. 

 

T.5. Inițierea, menținerea și dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor scolare și extrașcolare la nivel 

național și European Obiectivul strategic 4 

• dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, 

având ca ținte strategice: 

✓ creşterea numărului de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 35 în 2025, de la 20 în 2019; 

✓ creșterea numărului de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 36 în 2025, 

de la 0 în 2019. 

✓ creșterea numărului de profesori implicaţi în programe de mobilitate internațională la 20 în 

2025, de la 10 în 2019. 

• participarea în ”Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)”, Schema de Granturi pentru 

Licee, titlul subproiectului ”Bacalaureatul, o șansă în carieră (EDUPROBAC)”, Acord de grant nr. 

520/SGL/RII din 01.10.2018, perioada de implementare 2018 – 2022, având ca scop creșterea 

promovabilității la bacalaureat, reducerea absenteismului  școlar și inserția absolvenților LTAM pe piața 

muncii; 

• participarea în proiectul Erasmus+ KA202 - Erasmobility Platform (II), 2019-1-ESO1-KA202-

063824, în parteneriat cu instituții din Spania, România, Irlanda, Ţara Galilor, Franţa, Portugalia, Anglia şi 

Grecia, având ca scop principal implicarea şi sprijinirea centrelor de formare profesională, ce doresc să 

dezvolte mobilități în domeniul proiectelor Erasmus+ KA1, împreună cu alte centre şcolare europene; 

• participarea în proiectul „Raising teaching quality to reduce early school leaving”, finanțat de 

Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Mobilități de formare a cadrelor 

didactice, domeniul Educație școlară, având ca scop participarea a 10 profesori la cursuri de formare 

pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de utilizare a unor metode şi tehnici de predare inovatoare, centrate pe 

elevi, care să încurajeze rezolvarea sarcinilor din lumea reală şi dezvoltarea competenţelor transversale;  

• participarea la proiectul ”Practica – primul pas spre succes”, contract nr. 

POCU/633/6/14/132407, ca parteneriat cu Asociația pentru Politici Publice și Liceul Tehnologic 

”Constantin Nicolaescu” Plenița, perioada de implementare  2020 – 2022, având ca obiectiv crearea și 

dezvoltarea de sisteme de învățare la locul de muncă al elevilor prin stagii de practică și firme de exercițiu; 

• participarea la proiectul ”POVESTEA” împlementat de Asociația WELLBEING INSTITUTE, 

Transylvania COLLEGE și MIND EDUCATION, perioada de implementare 2020 – 2025, având ca 

obiectiv transformarea educațională a conducerii școlii, personalului didactic și nedidactic în vederea 

înțelegerii procesului de transformare a culturii organizaționale și a relațiilor cu elevii, colegii și părinții; 

• participarea la proiectul "EduNetworks” în parteneriat cu Asociația pentru Valori în Educație, 

având ca obiectiv aplicarea strategiilor de eficiență personală și profesională. 
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• participarea la proiectul "EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din 

categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială” Contract 

POCU/379/6/21/ cod proiect 125144, ca parteneriat cu Universitatea din Petroșani, având ca obiectiv 

organizarea și desfășurarea de Caravane Antreprenoriale cu scopul de a sprijini elevii în accesarea 

învățământului universitar terțiar prin conștientizarea importanței participării la învățământul terțiar și 

creșterea ratei de acces la învățământul terțiar. 

• participarea în proiectul Learning Mobility of Individuals ;KA102 - VET learner and staff 

mobility ,de pregătire practică în alte ţări europene pentru a creşte şansele la o carieră de succes.Prin 

participarea a 36 de elevi la stagii de practica insotiti de 4 profesori si prin participarea unui profesor la un 

stagiu de job shadowing oferite de acest proiect si prin transferul competentelor insusite catre elevii si 

cadrele didactice din scoala se vor acoperi nevoile prioritare identificate in  scoala noastră. 
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PARTEA a IV-a 

CONSULTARE, MONITORIZARE  ŞI  EVALUARE 2020-2021 

cu perspective până în 2025 

 

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  

Rapoarte trimestriale si de progres in cadrul proiectelor derulate in cadrul LTAM 

 

4.2. Plan de acţiune pentru elaborarea PAS 
 

CE ACTIVITĂŢI 
TREBUIE DESFĂŞURATE 

COORDONATO

R 
PERSOANE 
IMPLICATE 

ORIZONT 
DE 

TIMP 

* Consultarea cadrelor didactice asupra 

dezvoltării instituţionale a şcolii până în 

2025 

Directori C.P. Septembrie 

2020 

* 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. Octombrie 

2020 

* Stabilirea echipei de elaborare a PAS în 

C.A. 

Directori C.A. Octombrie  

2020 

* 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  

2020 

* Stabilirea priorităţilor, formularea 

obiectivelor şi a ţintelor  

Directori Echipa de 

elaborare a PAS 

Octombrie  

2020 

* Stabilirea acţiunilor specifice fiecărei 

priorităţi pentru atingerea obiectivului 

Directori Echipa de 

elaborare a PAS 

Octombrie  

2020 

* Consultarea factorilor responsabili pentru 

îndeplinirea acţiunilor şi a termenelor 

stabilite 

Directori Echipa de 

elaborare a PAS 

 

Octombrie  

2020 
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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 2019-2020 

Directori 

CEAC 

Membrii CA 

Septembrie 

2020 

Calificative 

acordate 

Elaborarea ofertei 

educaţionale 

Directori CA, CP 

 

Noiembrie. 

2020 

Realizarea 

planului de 

şcolarizare 

Colaborarea cu 

partenerii sociali 

Directori Comisia pentru proiecte 

și parteneriate; 

Comisia pentru relații 

publice și promovarea 

școlii; 

Semestrial  Număr de acorduri 

de parteneriat 

Nr. elevi care îşi 

desfăşoară practica 

la agenţi 

economici 

Continuarea dotării 

laboratoarelor şi 

atelierelor tehnologice 

cu noi echipamente; 

Directori Catedra tehnică 

 

Oct. 2020- 

iunie 2021 

Dotarea 

laboratoarelor 

Monitorizarea selecţiei şi 

a modului de pregătire a 

elevilor pentru 

concursuri si olimpiade 

şcolare 

Directori Comisia pentru 

curriculum 

Permanent Nr. premii 

Monitorizarea numărului 

de absenţe şi aplicarea 

măsurilor prevăzute de 

ROI  de prevenire a 

abandonului şcolar 

Directori Diriginţii , 

Consilier psihopedagog 

Tiţa Mirabela 

lunar Nr. absenţe 

Urmărirea respectării 

programului de activităţi 

educative 

Directori Consilierul educativ- 

Boroi Florina Simona 

Președintele consiliului 

elevilor -Balaceanu 

Liliana 

Conform 

planificării 

Nr. acţiuni 

realizate 
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4.4. Monitorizare realizată de către  SCIM  

 
CE ACTIVITĂŢI 

TREBUIE DESFĂŞURATE 
Responsabil 

Persoane 

implicate 

Termen de 

realizare 

Monitorizarea implementării acţiunilor propuse Director adjunct C.P. Lunar 

Evaluarea rezultatelor obţinute Director adjunct C.P.,C.A. Lunar 

Revizuirea acţiunilor conform progresului 

realizat 

Director adjunct C.P,C.A. Semestrial 

Urmărirea progresului înregistrat şi învăţarea 

din greşeli 

Director adjunct C.P.,C.A. 15 iulie 

2020 

 

        4.5. Monitorizarea realizată de către C.E.A.C. prin planul de măsuri  C.E.A.C. 
 

PUNCTE SLABE MĂSURI RESPONSABILI/ 

TERMENE 

CONTROL 

INTERN 
Nu s-a monitorizat constant 
activitatea CEAC și nu s-a 
elaborat o strategie eficientă 
de monitorizare internă a 
managementului calității 
unității școlare și a 

manualului 
calității. 

Monitorizarea permanentă a 
activității CEAC și 

elaborarea de strategii 

eficiente de monitorizare 

internă 

Conducerea şcolii/lunar 
CEAC/lunar 

Monitorizarea 
documentelor de 
proiectare a 
strategiilor de 
monitorizare internă 

Nu s-au dezvoltat suficiente 
parteneriate cu alte unităţi de 
ÎPT pentru îmbunătăţirea 
experienţei de învăţare. 

Încheierea unor contracte de 
parteneriat cu școli ÎPT,din 

județul Olt/sau alte județe, în 

vederea popularizării 

exemplelor de bune practici 

Conducerea școlii/ 
CEAC/ 
semestrial 

Evidența contractelor 
de parteneriat 
încheiate de la CEAC 

  

  

Pregătirea profesională a 
cadrelor didactice nu se 
reflectă în rezultatele școlare 
la sfârșitul anului școlar. 

-Oferirea de programe de 

sprijin şi recuperare, 

începând 
de la clasa a IX-a în urma 

evaluărilor iniţiale 
-Aplicarea de metode 

centrate pe elev, 

individualizarea demersului 

didactic la stilurile de 

învăţare, la nivelul și la 

feedback-ul elevilor 

Conducerea şcolii/ Monitorizarea 
programelor de sprijin 
şi a prezenţei elevilor 
la acestea discutată la 
nivel de Consiliul 
profesorilor clasei/ 
CM/ CP. 

lunar 

 
Fiecare profesor/ 

 săptămânal 

  

  

   

Cadrele didactice au 
diversificat în mod regulat 
metodele de evaluare dar 
rezultatele au evidențiat 
ineficiența acestora. 

Aplicarea unor metode 

moderne și eficiente de 

evaluare astfel încât 
acestea să se reflecte în 

rezultatele elevilor 

-Fiecare cadru didactic 
din şcoală la fiecare oră 
de curs 
-Responsabilii comisiilor 
metodice trebuie să 

efectueze asistenţe  pe 

semestru la fiecare 

membru al CM 

Rapoarte CEAC și 
rapoarte de analiză la 
nivelul comisiilor 
metodice 
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Evaluarea sumativă nu este 
folosită de către toate 

cadrele didactice pentru a 

monitoriza progresul 

elevilor şi pentru a-i 
informa în legătură cu 
progresul pe care l-au 

realizat şi cu modul în care 

îşi pot 
îmbunătăţi performanţa 

Monitorizarea progreselor 

făcute de elevi și 

organizarea unor sesiuni 
de informare a elevilor și 

părinților privind progresul 

elevilor și modul 
de îmbunătățire a 

performanțelor 
școlare 

-Fiecare cadru didactic 
din şcoală-/la fiecare 
oră de curs 
-Diriginţii vor organiza 
ședințe cu părinții/lunar 
și lectorate cu părinţii 
/semestrial 

Rapoarte de 
monitorizare a 
progresului 

Nu toate evaluările unor 

cadre 
Evaluări obiective,corecte și -FIecare cadru didactic Rapoarte ale comisiei 

didactice sunt rigurose, 
corecte și efectuate 

riguroase din şcoală-/la fiecare 
oră de curs 

de ritmicitate a notării 
elevilor și rapoarte ale 

  în mod regulat  -Responsabilii comisiilor responsabililor 

  metodice/semestrial comisiilor metodice 

  CEAC/semestrial  

Unitatea școlară nu are încă 
stabilite modalitățile clare de 
implicare a personalului în 
procesul de îmbunătățire a 
calității 

Se vor stabili modalități 

clare de implicare a 

întregului personal în 
activitatea permanentă de 

îmbunătățire a calității 

desfășutată în unitatea 

școlară 

Conducerea unității/ 
Coordonatorul 
CEAC/Responsabilii 
comisiilor metodice / 
semestrial 

Rapoarte ale comisiilor 
metodice din care 
reiese implicarea 
întregii comisii în 
procesul de îmbunătă- 
țire a calității 

Rezultatele obținute la 
examenele finale 
demonstrează,dar nu la cota 
dorită,eficacitatea planului 

de 
îmbunătățire a activității. 

Organizarea unor ore de 

pregătire 
suplimentară(meditații și 
consultații) cu elevii 
Creșterea ratei de 

promovare a  
examenului de bacalaureat 

prin  
implementarea proiectului 

R.O.S.E. 

-Cordonatorul CEAC și 
cadrele didactice care 
predau discipline la care 
se susțin examene 
finale/semestrial 

Liste cu prezența 
elevilor la orele de 
pregătire suplimentară 
și caietele elevilor cu 
testele rezolvate la 

aceste ore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 
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Plan de acțiune aferent fiecărui tip de scenariu – în contextul pandemiei provocată de COVID-19 

 

 

 

 

 

Plan de acțiune aferent fiecărui tip de scenariu - Liceul Tehnologic “Alexe 

Marin” Slatina - în funcție de contextual propriu 

Ș H O 

❒  planul de acțiune este individualizat în raport cu propriul  context instituțional 

(infrastructură, nr. de elevi, tipuri de activități etc) pentru trei scenarii strategice 

alternative: 

o S - Toată lumea la scoala (cu respectarea normelor 

prudențiale) 

o H (hibrid) - o parte la scoala, o parte online (procese 

educaționale hibride/Blended learning) 

o O - Scoală online (toată lumea acasă) 

❒ Fiecare plan de acțiune aferent unui scenariu cuprinde patru secțiuni: 

o recomandări privind managementul școlii. 

o recomandări privind managementul predării și evaluării, 

o recomandări privind competențe didactice (digital), 

o recomandări privind infrastructura (inclusiv IT) 

❒ într-o perspectivă strategică, în raport cu rolul lor în activitatea unei școli, 

principalele părți interesate în buna funcționare a școlii sunt elevii, părinții și 

angajații școlii. Conform principiului autoresponsabilizării, ele vor fi reprezentate 

în componența echipei de elaborare a planurilor de acțiune, având ponderi egale 

(câte o treime) și puteri egale de decizie (principiul co-deciziei) 

❒ într-o perspectivă operațională, pentru o bună dinamică a grupului, echipa de 

elaborare a planurilor de acțiune nu va depăși 15 membri. Echipa poate fi 

organizată pe subgrupuri aferente câte unui plan de acțiune, 

❒ dintre angajați, componența echipei de elaborare a planurilor de acțiune va 

include: 

o profesori 

o director 

o responsabil COVID-19 numit de directorul școlii 

o responsabil IT 

o responsabil administrativ 

o medic școlar 

❒ după elaborarea unei prime forme a planurilor, acestea vor fi făcute publice, fiind 

puse la dispoziția tuturor elevilor, părinților și angajaților din școală spre 

comentare (principiul consultării părților interesate) 

❒ în funcție de timpul avut la dispoziție, opiniile părților interesate se pot colecta în 

scris, prin focus grupuri, dezbateri de grup etc. După expirarea perioadei de 

consultare, echipa de elaborare a planurilor de acțiune, pe baza opiniilor 

colectate, adoptă forma finală a planurilor de acțiune 

❒ forma finală a planurilor de acțiune este adoptată de către consiliul de 

administrare a școlii fără modificări 

❒ dacă pe parcursul implementării planurilor, se constată necesitatea unor 

modificări, acestea vor fi stabilite tot de către echipa de elaborare a planurilor de 

acțiune 
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1.Organizarea spațiilor înainte de intrarea elevilor în școală 

(stabilire puncte de acces; stabilire fluxuri de circulație în școală; metode și planuri de curățare și 

dezinfecție; marcaje specifice pentru semnalizarea distanțării; afișaj reguli prudențiale și de igienă; 

izolatorul;) 

 Ș H O 

La sosire și plecare 

❒ s-au stabilit circuite distincte de intrare și ieșire, asigurând permanent 

distanțarea fizică regulamentară și,  folosind  mai multe căi de acces posibile; 

❒ s-au marcat/ blocat locurile vacante (atât în clase, alte spații închise, cât și în 

curțile școlii sau alte spații deschise); 

 

x 

 

x 

 

- 

În clasă 

❒ pentru fiecare elev și profesor s-a alocat distanța minimă de 1 metru; în clasele 

suprapopulate, elevii pot participa, prin rotație, la ore (parte fizic, parte online); 

❒ s-a întărit distanțarea fizică a băncilor prin orice alte mijloace ( rearanjarea 

mobilierului și a spațiilor, aranjarea băncilor astfel încât să fie evitat contactul 

față-în-față, ș.a.); 

❒ s-au stabilit instrucțiuni ușor de înțeles și adaptate nivelului de înțelegere al 

elevilor privind respectarea distanțării și reducerea la minim a mișcărilor în 

clasă și în afara ei; 

❒ s-au afișat regulile prudențiale și de igienă în locuri vizibile și accesibile, în 

fiecare clasă; 

❒ s-au luat în considerare achiziția, realizarea, improvizarea unor stații mobile 

pentru spălatul mâinilor, amplasate în apropierea claselor pentru a reduce cât de 

mult deplasarea grupurilor în școală; 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

- 

În afara clasei 

❒ s-au limitat activitățile în spații comune, iar alternativ, s-a planificat utilizarea 

lor pe rând, cu dezinfectare între utilizări; 

❒ s-au evitat vizitele și activitățile care implică mai multe grupuri simultan; 

❒ nu se permite organizarea de întruniri, jocuri sportive sau alte evenimente care 

creează aglomerație; 

❒ se curăță și dezinfectează suprafețele atinse des în școală cel puțin o dată pe zi și 

cât mai des posibil, de către personal special angajat și pregătit în acest sens; 

între suprafețele atinse frecvent în școală sunt: balustrade, mânere uși, 

întrerupătoare, suprafețele din grupurile sanitare; 

❒ se mătură zilnic curtea școlii și se îngrijesc spațiile verzi pentru evitarea 

alergiilor și favorizarea activităților în aer liber; 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Izolatorul 

❒ s-a identificat în școală, împreună cu personal medical de specialitate , o cameră 

(sala 27B,etajul2) în care pot fi separate persoanele care manifestă simptome de 

Covid-19; 

 

x 

 

x 

 

- 

Dezinfectanți 

❒ se folosesc dezinfectanți acreditați pentru Covid-19 și alți agenți patogeni virali, 

cu respectarea instrucțiunilor de folosire specifice acestora; 

❒ s-a instruit personalul responsabil de curățenie și dezinfecție și li s-a asigurat 

echipamentele de protecție și lucru necesare; 

❒ se asigură ventilarea optimă, cu cât mai mult aer proaspăt, a spațiilor în timpul 

curățării și dezinfectării și se efectuează aceste activități în absența elevilor; 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

2.Transportul către/de la școală 
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(De luat în considerare: autobuz școlar, transport în comun, vehicul individual fără motor (bicicleta, 

trotineta etc.), pietonal) 

 

 Ș H O 

Transportul în comun 

❒ se recomandă circulația cu transportul în comun doar dacă nu există o 

altă alternativă (pietonal, cu bicicleta, trotineta, mașina personală, autobuz 

școlar); 

❒ puneți masca înainte de urcarea în transportul în comun. Dați-o jos de 

pe față și aruncați-o imediat după coborâre; 

❒ folosiți, pe cât posibil, atât la urcare, cât și la coborâre dezinfectant de 

mâini; 

❒ stați, pe cât posibil, lângă o fereastră deschisă a vehiculului ce asigură 

transportul în comun; 

❒ atingeți cât mai puține suprafețe posibil în transportul în comun; 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

   Mașina proprie 

❒ comparativ cu transportul în comun, este o alternativă ce prezintă un risc 

mult mai mic de infectare; 

❒ pe cât posibil, grupați-vă în mașini personale cu prieteni, vecini, colegi 

din proximitatea casei, cu care oricum vă vedeți și în afara școlii; 

 

x 

 

x 

 

- 

  Pietonal  

în măsura în care este posibil, este cea mai potrivită modalitate de deplasare la 

și de la școală; 

x x - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Accesul în/ieșire din școală 

(De luat în considerare: nr de elevi/minut, distanțare fizică, indiferent de situația meteo, culoare 

acces, elaborarea unei ordini de intrare (primul venit primul intrat) și a unei ordini de ieșire 

(stabilirea ordinii de ieșire pe clase), folosind traseul marcat) 
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 Ș H O 

❒ stabiliți măsuri de evitare a aglomerărilor în școală, în special la sosire / plecare, 

cum ar fi: 

o asigurarea mai multor puncte de acces în școală, 

o eșalonarea începerii / finalizării programului școlar; 

o posibile modificări ale programului școlar, cum ar fi timpul alocat orelor, 
pauzelor; 

o planificarea activității școlare în 2-3 schimburi, pe întreg parcursul zilei; 

❒ limitați cât de mult posibil contactele directe; 

❒ minimizați contactele, în general, dintre elevi, personal, familie și comunitate; 

❒ efectuați triajul epidemiologic zilnic, prin termometrizare non-contact; 

❒ asigurați accesul în școală doar a persoanelor (elevi, personal) cu temperatura de 

maxim 37,30C și care nu prezintă simptome de Covid-19 și nici alte suspiciuni de stare 

de sănătate precară; 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

4.Relația școală - elevi - părinți 

(De luat în considerare: stabilirea rolului părinților în procesul de educare online, a sistemului de 

comunicare între școală și părinți) 
 

Școala – acțiuni și campanii de informare și conștientizare Ș H O 

❒ informarea eleviilor, familiilor cu privire la boala provocată de coronavirus 

(Covid-19), inclusiv simptome, complicații, cum se transmite și cum se poate preveni 

transmiterea; 

❒ informarea și promovarea spălarii mâinilor, evitarea atingerii ochilor, nasului și 

gurii cu mâini neigienizate și tușitul sau strănutul în batistă de unică folosință sau în 

cotul îndoit; 

❒ informarea și promovarea purtarii și îndepărtarii corecte a măștilor textile, 

medicinale și/sau a altor soluții de acoperire a feței; 

❒ descurajarea discriminarii elevilor, personalului și familiilor lor pe motiv că au 

fost sau sunt infectați cu Coronavirus; 

❒ oferirea de suport personalului și elevilor care se află în grupe ridicate de risc de 

îmbolnăvire sau care nu se pot distanța fizic de persoane din gospodărie aflate în grupe 

ridicate de risc, prin furnizarea mijloacelor pentru învățarea / lucrul de la distanță; 

❒ implementarea unui sistem de comunicare care să permită personalului și 

familiilor să raporteze cazuri de infecție sau expunere și, de asemenea, să primească 

notificări privind cazuri pozitive și posibila expunere, totul cu asigurarea 

confidențialității; 

❒ în cazul închiderii totale sau parțiale a școlii, implementam un plan de comunicare 

prin care informațiile să ajungă la elevi, profesori, familii și comunitate în general; 

includeți informații privind legislația muncii, concedii medicale și alte aspecte de 

interes pentru toți cei vizați, precum și informații privind continuarea activităților 

educaționale pe perioada închiderii școlii; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

Profesorii – educare 
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❒ integrarea de aspecte privind prevenirea și controlul bolilor în activitățile și lecțiile 

zilnice; 

❒ asigurarea că informațiile transmise țin cont de vârstă, gen, apartenență etnică și 

dizabilități, iar activitățile sunt integrate în disciplinele existente, cum ar fi: 

o orele de științe pot include informații despre studiul virusurilor, transmiterea 
bolilor și importanța vaccinărilor. 

o orele de sociologie se pot concentra pe istoria pandemiilor și evoluția 
politicilor de sănătate și siguranță publică; 

o lecțiile de educație în domeniul mass media le pot dezvolta elevilor gândirea 
critică, spiritul de inițiativă, abilitățile de comunicare eficientă și calitatea de cetățeni 
activi. 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

❒ prezentarea elevilor situații în scris pentru a putea analiza și identifica 

comportamentele cu risc și pentru a sugera schimbarea comportamentelor; 

o de ex., un profesor vine la școală răcit, strănută și duce mâna la gură, dă mâna 
cu un coleg, își șterge mâna cu o batistă, iar apoi intră în clasă pentru a preda elevilor. 

Care este comportamentul riscant al profesorului? Cum ar fi trebuit să procedeze? 

❒ demonstrarea de ce este important să ne spălam pe mâini timp de 20 de secunde cu 

apă și săpun: 

o de ex., puneți o mică cantitate de sclipici în palmele copiilor și rugați-i să-și 
spele mâinile doar cu apă și să observe cât de mult sclipici rămâne pe mâini. 

❒ Ajutarea elevilor să înțeleagă conceptele de bază ale prevenirii și controlului 

răspândirii virusului;  exerciții pentru a demonstra cum se răspândesc microbii; 

o de ex., turnați apă colorată într-un recipient cu pulverizator, pulverizați peste 
o foaie albă de hârtie și observați cât de departe ajung stropii de apă colorat. 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 
x 

Părinții – suport și sprijin elevi și școală 

❒ coordonarea cu conducerea școlii pentru a primi informații și stabilirea felului în 

care  pot contribui la eforturile școlii de a spori siguranța (la ședințe cu părinții etc.); 

❒ monitorizarea starii de sănătate a copiilor ,reținerea sunt bolnavi; 

❒ atunci când este cazul, informarea școlii în legătură cu absența copilului și cu 

simptomele; 

❒ învățarea copiilor cum să respecte o bună igienă a mâinilor și a respirației la 

școală și pretutindeni, precum spălarea frecventă a mâinilor, strănutul sau tușitul în 

pliul cotului sau într-un șervețel, apoi aruncarea șervețelului într-un coș cu capac și să 

nu își atingă ochii, gura sau nasul dacă nu și-a spălat corect mâinile; 

❒ învățarea copiilor să nu consume în comun mâncare sau băuturi și să nu 

împrumute echipamente electronice, haine, jucării, cărți și alte jocuri, materiale 

didactice sau alte obiecte personale; 

❒ oferirea copiilor de informații adecvate vârstei lor cu privire la situație, explicați-

le ce urmează să întâmple și dați-le exemple clare despre ceea ce pot face pentru a se 

proteja pe ei înșiși, dar și pe ceilalți împotriva infecției; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

x 
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❒ să încerce să identifice în casă un spațiu retras, liniștit, ferit de elemente de 

distragere în care copiii să poată dedica regulat, după un program prestabilit, timpul 

necesar lecțiilor online; 

❒ să se asigure, inclusiv cu sprijinul școlii și a autorităților publice locale, de 

existența echipamentelor IT și a conexiunii internet optime studiului online; 

 

 
- 

 

 
x 

 

 
x 

Elevii – conformare și implicare în respectarea noilor reguli 

❒ respectați regulile de distanțarea fizică tot timpul, în școală, și nu numai; 

❒ purtați mască în școală și amintiți-le și celorlalți să facă la fel; nu atingeți masca și 

spălați-vă frecvent pe mâini; 

 
x 

 
x 

 
- 

❒ curățați obiectele / suprafețele utilizate sau atinse frecvent înainte de a le folosi, 

cu șervețele / lavete impregnate cu dezinfectant; 

❒ nu împrumutați echipamente electronice, haine, jucării, cărți și alte jocuri, 

materiale didactice sau alte obiecte personale; 

❒ comunicați imediat unui adult (profesor, personal auxiliar) apariția de simptome 

specifice Covid-19 la propria persoană, la colegi sau alte persoane din școală; 

❒ implicați-vă în activități de organizare și monitorizare propuse de școală, fie la 

nivelul clasei, în afara ei și/sau în curte. 

   

❒ mențineți confidențialitatea, nu stigmatizați și nu discriminați colegii și familiile 

pe motiv că au fost sau sunt infectați cu Coronavirus; 

❒ arătați empatie unii față de ceilalți și încurajați întrebările și exprimarea 

îngrijorărilor colegilor; 

 

x 

 

x 

 

x 

❒ solicitați sprijin profesorilor și reprezentanților școlii în lipsa echipamentelor IT 

și/sau a conexiunii optime la internet; 

❒ solicitați sprijin și suport profesorilor și părinților pentru lecții online, atunci când 

este cazul; 

❒ solicitați sprijin și comunicați activ și empatic cu colegii despre lecțiile și 

proiectele de școală, dar și despre îngrijorări sau întrebări personale legate de 

coronavirus, și nu numai. 

 

 
 

- 

 

 
 

x 

 

 
 

x 
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5.Măsuri de organizare a activităților în clasă 

(Măsuri de organizare a activităților în clasă (respectând distanțarea) •      Distanțare •       

Curățare și dezinfecție •    Igienizarea mâinilor •     Igienizarea băncilor •     Protecția profesorului 

(viziere, ecran plexiglas) •  Limitarea partajării obiectelor (personale sau didactice) •   Puncte de 

distribuire de materiale de igienizare a mâinilor (dispensoare) • Purtarea măștii de către elevi • 

Aerisirea permanentă a claselor • Coagularea de grupuri pt activitati comune (elevi si cadrul 

didactic) si izolarea interactiunii dintre grupuri) 

 
 

 Ș H O 

❒ în fiecare bancă va sta câte un singur elev, care nu-și va mai schimba locul; 

❒ implementați proceduri privind lucrul la ore care să minimizeze contactele 

directe și/sau contactele față-în-față; 

❒ elevii rămân în același spațiu, în același grup și, pe cât posibil, cu aceeași 

profesori; 

❒ reduceți cât puteți mișcarea elevilor și a profesorilor în școală; 

❒ dacă este posibil, asigurați dezinfectant de mâini pe bază de alcool în fiecare 

clasă, la intrare și ieșire, precum și în apropierea sălilor de mese; 

❒ asigurați depozitarea separată a lucrurilor fiecărui elev în parte și asigurați-vă 

că acestea sunt luate acasă zilnic pentru curățare; 

❒ asigurați aprovizionarea suficientă cu materialele necesare, astfel încât să nu 

fie necesară folosirea în comun sau împărțirea; 

❒ limitați folosirea materialelor didactice la un singur grup și dezinfectați-le 

atunci când ele trebuie transferate altui grup; 

❒ nu permiteți împrumutul de echipamente electronice, haine, jucării, cărți și 

alte jocuri, materiale didactice sau obiecte personale; 

❒ mențineți ferestrele și/sau ușile încăperilor deschise, dacă este posibil, pentru 

a permite o cât mai bună circulație a aerului în spațiile închise, desigur fără a 

compromite siguranța elevilor; 

❒ nu folosiți echipamente pentru recircularea aerului; 

❒ curățați și dezinfectați suprafețele atinse des în clasă cel puțin o dată pe zi și 

cât mai des posibil, de către personal special angajat și pregătit în acest sens; între 

suprafețele atinse frecvent în clasă sunt: mânere de uși, întrerupătoare, tabla, 

bănci, scaune, tastatură, mouse, materiale didactice; 

curățați și dezinfectați sălile de clasă la finalul orelor, sau după fiecare grupă, dacă 

sala este folosită de mai multe grupuri în aceeași zi; 

 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 

 

 

 
x 
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6.Măsuri de organizare a orelor în aer liber 

(De  luat în considerare:•În  curtea școlii •În spații alternative puse la dispoziție de terți/primărie: 

parcuri) 
 

 Ș H O 

❒ în măsura în care vremea permite, se vor derula activități regulate în aer liber; 

❒ în măsura în care vremea și posibilitățile de transport  permit, se vor derula  

activități regulate în natură, în afara localității școlii; 

❒ în măsura în care vremea, posibilitățile de transport (fie ale școlii, fie ale 

părinților), precum și disponibilitatea autorității publice locale permit, se vor 

derula activități regulate în spații deschise din localitate (parcuri, piețe publice, 

muzee în aer liber, spații și grădini comunitare etc.); 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

 
 

x 

 

7.Măsuri de organizare a activităților în pauze 

(Măsuri de organizare a activităților în pauze (respectand distanțarea): frecvență, durată, 

întâlnirea cu alte grupuri de elevi) 
 

 Ș H O 

❒ se vor limita deplasările în grup pe holuri; 

❒ se vor dezvolta rutine pentru spălarea regulată a mâinilor; 

❒ se încurajează curățarea obiectelor / suprafețelor utilizate sau atinse frecvent 

înainte de a le folosi, cu șervețele / lavete impregnate cu dezinfectant; 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

- 

                

8.Măsuri de organizare a deplasării la și utilizarea grupurilor sanitare 

(De luat în considerare: organizarea deplasării la toaletă (respectând distanțarea): acces, 

igienizare personală și a grupului sanitar folosit înainte și după • dotare • acces) 
 

 Ș H O 

❒ se vor curăța și dezinfecta grupurile sanitare după fiecare pauză și ori de câte 

ori este nevoie; 

❒ se va  asigura dezinfectant de mâini pe bază de alcool în apropierea 

grupurilor sanitare; 

❒ se vor limita deplasările în grup pe holuri; 

❒ se încurajează curățarea obiectelor / suprafețelor utilizate sau atinse frecvent 

în grupurile sanitare înainte de a le folosi, cu șervețele / lavete impregnate cu 

dezinfectant; 

 

 

 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 

 

 
 

x 
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9.Planul de acțiune în cazul unei suspiciuni sau detectări a unei infectări în școală 

(De luat în considerare: • Izolarea unui grup sau a întregii școlii • dezinfectare spații • testarea) 
 

 Ș H O 

❒ se vor închide imediat zonele care au intrat în contact cu o persoană 

infectată și nu se mai utilizează decât după dezinfectarea lor; 

o clasa, biroul sau departamentul din care provine persoana testată 
pozitiv se va închide temporar, iar toți cei care fac parte din grupul 

respectiv se vor autoizola pentru 14 zile; 

o similar, orice alte contacte apropiate ale persoanei testate pozitiv 
din afara clasei / biroului / departamentului se vor autoizola pentru 
14 zile; 

o spații adiționale vizitate de persoana testată pozitiv sunt necesar a fi 
închise temporar, pentru curățare și dezinfecție; 

o pentru a reduce riscul de expunere, puteți aștepta 24 de ore până la 
demararea procesului de curățare și dezinfectare a respectivelor 
spații și suprafețe; 

o dacă nu este posibil să așteptați 24 de ore, lăsați cât de mult timp 
posibil să treacă; 

❒ se informează personalul și elevii infectați că nu se vor putea reîntoarce la 

școală decât după expirarea perioadelor de izolare impuse de autorități; 

❒ se asigură că toți elevii au acces la continuarea educației de la distanță, 

inclusiv prin asigurarea de către școală de echipamente IT și resurse 

educaționale (incluzând aici în mod special elevii care prezintă simptome 

de Covid-19 sau alte suspiciuni de stare de sănătate precară, precum și pe 

cei din grupuri de risc ridicat, vulnerabile sau marginalizate); 

❒ se asigură elevilor și personalului din zone cu transmitere accentuată a 

Coronavirusului echipamentele necesare pentru învățarea / munca de la 

distanță, astfel încât să fie redusă deplasarea lor înspre zone cu transmitere 

redusă și vice versa; 
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10.Formarea/instruirea în context Covid-19 cu privire la reguli și 

responsabilități specifice 

(De luat in considerare: •Profesori •Elevi •Personal auxiliar) 
 

 Ș H O 

❒ se va instrui întregul personal și se vor oferii informații privind următoarele 

acțiuni de siguranță a sănătății publice: 

o regulile privind distanțarea fizică în școală și importanța ei; 

o practici sănătoase privind igiena; 

o soluțiile de acoperire a feței; 

o folosirea și îndepărtarea corectă a măștilor; 

o procedura de termometrizare; 

o simptome specifice de Covid-19; 

o pașii de urmat în caz de infectare a personalului, elevilor sau 
membrilor familiilor lor; 

❒ se va lua în considerarea realizarea instruirii online, sau față-în-față, dar cu 

asigurarea distanțării fizice; 

❒ se vor integra aspecte privind prevenirea și controlul bolilor în activitățile și 

lecțiile zilnice; 

❒ se va pune accent pe educarea și promovarea spălării mâinilor, evitarea 

atingerii ochilor, nasului și gurii cu mâini neigienizate și acoperirea tuselor și 

strănuturilor: 

o strănut sau tuse doar în șervețel de unică folosință sau cot îndoit; 

o spălarea mâinilor la sosire / plecare, înainte și după masă, după tuse, 
strănut sau șters nasul, după revenirea de afară, înainte și după 
folosirea grupului sanitar; 

o spălarea corectă, riguroasă, timp de min. 20 de sec.; 

o folosirea dezinfectantului de mâini, atunci când apa și săpunul nu 
sunt disponibile; dezinfectantul de mâini trebuie frecat pe mâini până 

când mâinile sunt uscate; 
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x 
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NOTĂ: spălarea frecventă și corectă cu apă și săpun este mai eficientă 

decât folosirea soluțiilor dezinfectante pentru mâini. 

❒ Se vor oferi informații și instruiți personalul și elevii privind purtarea și 

îndepărtarea corectă a măștilor, măștilor textile și a altor soluții de acoperire 

a feței; 

❒ Se recomandă ca întreg personalul școlii să poarte mască; 

❒ Se încurajează elevii să poarte mască în situații în care distanțarea fizică nu 

poate fi menținută cu ușurință (în autobuze sau în alte situații în care spațiul 

este insuficient); 

❒ Se asigură aprovizionarea școlii cu toate cele necesare practicilor sănătoase de 

igienă (săpun lichid, șervețele, coșuri de gunoi care nu presupun atingerea, 

măști, dezinfectant de mâini etc.) 
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11.Comunicarea publică generală 

(De luat în considerare: •    Canale de comunicare •    Conținut •    Reguli •    Responsabilități:   

părinți, elevi, profesori, personal auxiliar • Sistem de comunicare în cazul unei infestări) 
 

 Ș H O 

❒ Se vor urmări comunicările oficiale cu privire la evoluția numărului infecțiilor și 

zonele de transmitere și adaptați, în consecință, măsurile de prevenție și control 

Covid-19 de la nivelul școlii; 

❒ Se dezvoltă anticipat planuri pentru asigurarea continuității învățării în cazul 

închiderii totale sau parțiale a școlii; 

❒ Se desemnează personal responsabil să răspundă îngrijorărilor legate de Covid-

19 în școală și care să fie instruiți în pregătirea documentelor, gestionarea 

cazurilor de expunere la infecție și relaționarea cu autoritățile responsabile; 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 
 

x 

 

 

 

 
 

x 

 
12.Comunicarea în cazul trecerii de la un scenariu la altul (situații excepționale) 

(Cum și către cine se face comunicarea în procesul de elaborare/aplicare al scenariilor? Cu cine? 

cu elevii, profesorii, personalul administrativ, cu părinții, comunitatea Cum? •  Grup whatsapp  •  

Site-  ul școlii) 
 

 Ș H O 

❒ când o persoană din școală (elev, personal) testată pozitiv pentru Covid-19 a 

avut contact cu alte persoane din școală, se impun următoarele acțiuni: 

o împreună cu autoritățile responsabile, directorul școlii analizează și 
decide dacă se impune sau nu închiderea școlii, precum și intervalul de 

timp necesar pentru închidere, în funcție de nivelul de risc specific 
comunității respective; 

o în cazul închiderii totale sau parțiale a școlii, implementați un plan de 

comunicare prin care informațiile să ajungă la elevi, profesori, 

familii și 

comunitate în general; includeți informații privind legislația muncii, 

concedii medicale și alte aspecte de interes pentru toți cei vizați, precum 

și informații privind continuarea activităților educaționale pe perioada 

închiderii școlii; 

o transmiteți informări privind importanța distanțării fizice pe perioada 
închiderii școlii și descurajați întâlnirile între elevi și profesori; 

o dezvoltați un plan pentru sprijinul elevilor cu nevoi speciale, a elevilor 
aflați în grupe de risc ridicat de infectare, precum și a celor cu abilități 
limitate de înțelegere și exprimare a eventualelor simptome de Covid-
19; 

comunicarea constantă cu autoritățile responsabile. 

 

 

 

 
x 
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