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Planul de Acțiune al Școlii este elaborat pentru a îmbunătăți procesul de corelare dintre 

oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio –economică  la nivelul 

ariei de acțiune a școlii. De aceea, considerăm P.A.S.-ul ca fiind elementul de referinţă majoră 

în elaborarea şi fundamentarea direcţiilor viitoare privind dezvoltareaLiceului Tehnologic 

„Virgil Madgearu”. 

La nivel național, sistemul de învăţământ trebuie să vizeze, în primul rând, dezvoltarea 

unor competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a competenţelor generale pentru 

a crea condiţiile necesare atât creşterii productivităţii, cât şi a mobilităţii forţei de muncă,pentru 

a promova încrederea reciprocă şi cooperarea între furnizorii de educaţie şi formare 

profesională din Europa.  

Obiectivul major al planificării strategice 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. Prognoza ofertei educaționale realizată în 

corelare cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă 

devine element strategic pentru  o planificare performantă. 

În analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a ținut 

cont de programele existente la nivel local şi regional, de evoluţia previzibilă a fenomenului 

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

în PLAI și PRAI.  

Analiza SWOT, întocmită în urma unei analize atente a activităţii şi rezultatelor obţinute 

în anii şcolari anteriori, a permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor 

existente, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 

activităţii unităţii. 

Planul de Acțiune al Școlii a fost elaboratţinând cont de strategia educaţională la nivel 

naţional, local, de evoluţia economică a oraşului în care se află şcoala, de mobilitatea şi 

cerinţele profesionale ale pieţei muncii. 

La nivelul unității școlare considerăm că se impune orientarea proiectării către două 

direcţii de bază: consolidarea succeselor şi ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare.   

În acest scop au fost redefinite viziunea şi misiunea şcolii, au fost stabilite clar 

obiectivele prioritare, iar pe baza lor a fost conceput planul de acţiune, prin urmărirea concretă 

a acţiunilor şi a secvenţelor planificate. 
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1.1. VIZIUNEA ŞCOLII 

 

 

 

 

1.2. MISIUNEA ŞCOLII 

 
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” îşi propune să ofere tinerilor şanse egale la 

educaţie şi formare profesională în vederea dezvoltării carierei şi inserţiei active pe piața 
muncii și în societate. Printr-o ofertă de formare diversificată, urmărim să imprimăm elevilor 
competenţe şi deprinderi de a utiliza cele mai recente tehnologii folosite conform standardelor 
europene, să asigurăm un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru 
toţi elevii, care să-i  formeze pentru viitoarea carieră, cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul 
vieţii. 
 
Dorim să avem ca finalități: 

 elevi implicaţi în propria educaţie şi formare profesională 

 absolvenţi integraţi profesional şi social 

 tinericompetitivi pe piaţa muncii 

 implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii 
 
Valori promovate: 

 flexibilitate cu privire la recalificare și reconversie 

 atitudini pozitive în relațiile interpersonale 

 dezvoltarea gândirii antreprenoriale 
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1.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 
În anul 1976 se înfiinţează Şcoala generală nr. 35 în cartierul Tomis Nord, ca urmare 

a creşterii populaţiei şcolare.  
În anul 2000, prin decizia nr. 131/24.05.2000 a I.S.J. Constanţa, este transformată în 

Grupul Şcolar Economic cu clasele I – XII „Virgil Madgearu”, urmare a analizei şi a evaluărilor 
ce au fost făcute de către Consiliul de Administraţie, Consiliul Profesoral şi Consiliul pentru 
Curriculum al şcolii, ca o necesitate şi ca răspuns la cerinţa dezvoltării învăţământului 
economic şi a serviciilor în Constanţa.  

Începând cu 01.09.2012, unitatea şcolară devine Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, 
conform OMECTS 3283/17.02.2012. 

De-a lungul existenţei sale, această unitate şcolară a creat o tradiţie a învăţământului 
economic constănţean, fiind una din unităţile şcolare cu acest profil din judeţul Constanţa.  

În prezent, domeniul prioritar al formării profesionale din şcoală este domeniul Servicii, 
cu o paletă diversă de meserii şi calificări.  

Printr-o îmbinare a tradiţiei judeţului Constanţa cu dinamica pieţei muncii şi cu noile 
realităţi ale lumii contemporane, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” pregăteşte specialişti 
destinaţi cu precădere domeniului serviciilor, respectiv comerţului, turismului, alimentaţiei 
publice şi al esteticii, sectorului administrativ,sectorului economic, dar având o vocatie mai 
largă, o viziune de ansamblu asupra tuturor domeniilor economice şi a sectoarelor adiacente. 

Pentru învăţământul liceal şi profesional există o ofertă diversă de profiluri şi 
specializări, în concordanţă cu nomenclatoarele ocupaţiilor, meseriilor şi specializărilor pentru 
care se asigură pregătirea profesională: economic, administrativ, turism şi alimentaţie publică, 
estetica şi igiena corpului omenesc, comerţ.  

Constanţa fiind un oraş turistic, aceste specializări vin să confirme dorinţa autorităţii 
locale şi a tuturor cetăţenilor de a dezvolta această componentă importantă a economiei şi 
anume serviciile. 

Deşi nu are o vechime foarte mare, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”a reusit să se 
impună printre liceele de specialitate din judet, reuşind totdeauna să realizeze planul de 
şcolarizare, deci reprezintă o şcoală credibilă elevilor şi părinţilor din judeţul Constanţa. 
 
 

Poziţia geografică a şcolii 
 
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” este situat pe str. Aleea Melodiei, nr. 3, în cartierul Tomis 
Nord: 
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Este instituţie de stat pentru învăţământ preuniversitar, cu personalitate juridică.  
Numărul maxim de elevi şcolarizaţi: 1.570 elevi (52 clase) în anul şcolar 2005 – 2006. 
Unitatea şcolară are o suprafaţă totală de  6560 m2 din care clădire şcoală–737 m2 şi 

suprafaţă construită (P+2) – 2.212 m2. 
În prezent, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanţa şcolarizează elevi pe filieră 

Tehnologică, profil Servicii, nivel liceal (forma zi şi seral) și învățământ profesional, în anul 
școlar 2018 – 2019, planul de școlarizare cuprinzând: 

 
 

 

Nr. 
crt.  

NIVEL 
FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Nr. 

clase 
Nr. elevi 

1.  LICEAL ZI 23 588 

2.  LICEAL SERAL 5 120 

3.  ȘCOALĂ PROFESIONALĂ ZI 3 68 

TOTAL UNITATE ȘCOLARĂ 31 776 

 
 
 
Învățământ liceal, formă de învățământ ZI, anul școlar 2018 – 2019  
 

Nr. 
crt.  

Clasa  Domeniul de pregătire/ Calificarea 
profesională 

Nr. clase Nr. elevi 

1.  a IX-a 

Economic 3 86 

Comerț 1 28 

Estetica și igiena corpului omenesc 1 28 

TOTAL 5 142 

2.  a X-a 

Economic 2 57 

Comerț 1 23 

Turism și alimentație 1 26 

Estetica și igiena corpului omenesc 1 17 

TOTAL 5 123 

3.  a XI-a 

Economic/ Tehnician în activități economice 2 48 

Economic/ Tehnician în administrație 1 29 

Comerț/ Tehnician în activități de comerț 1 20 

Comerț/ Tehnician în achiziții și contractări 1 20 

Turism/ Tehnician în turism 1 30 

TOTAL 6 147 

4.  a XII-a 

Economic/ Tehnician în activități economice 3 80 

Economic/ Tehnician în administrație 1 18 

Comerț/ Tehnician în activități de comerț 1 23 

Turism/ Tehnician în turism 1 28 

Alimentație/ Tehnician în gastronomie 1 27 

TOTAL 7 176 

TOTAL NIVEL LICEAL – ZI 23 588 
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Învățământ liceal, formă de învățământ SERAL, anul școlar 2018 – 2019  
 

Nr. 
crt.  

Clasa  Domeniul de pregătire/ Calificarea 
profesională 

Nr. clase Nr. elevi 

1.  a XI-a 

Alimentație/ Organizator banqueting 1 25 

Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor stilist 1 26 

TOTAL 2 51 

2.  a XII-a 

Comerț/ Tehnician în activități de comerț 0,5 15 

Alimentație/ Organizator banqueting 0,5 16 

Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor stilist 1 22 

TOTAL 2 53 

3.  a XIII-a 
Economic/ Tehnician în administrație 1 16 

TOTAL 1 16 

TOTAL NIVEL LICEAL – SERAL 5 120 

 
Învățământ profesional, anul școlar 2018 – 2019  
 

Nr. 
crt.  

Clasa  Domeniul de pregătire/ Calificarea 
profesională 

Nr. clase Nr. elevi 

4.  a IX-a 
Estetica și igiena corpului omenesc/ Frizer – 
coafor – manichiurist - pedichiurist 

1 36 

5.  a X-a 
Estetica și igiena corpului omenesc/ Frizer – 
coafor – manichiurist - pedichiurist 

1 18 

6.  a XI-a 
Alimentație/ Ospătar (chelner) vânzător în unități 
de alimentație 

1 14 

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 3 68 
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BAZA LEGALĂ DE FUNCŢIONARE  
PENTRU FIECARE NIVEL DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ CALIFICARE PROFESIONALĂ 

 

Domeniul de 
pregătire 

Nivelul de 
învăţământ 

Forma de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Baza legală privind 
autorizarea provizorie 

Comerţ liceal, nivel  4 zi/ seral 
Tehnician în achiziții 

și contractări 
Hot. ARACIP 

nr.11/10.12.2015 

Domeniul de 
calificare 

Nivelul de 
învăţământ 

Forma de 
învăţământ 

Calificarea 
profesională 

Baza legală privind 
acreditarea 

Economic liceal, nivel  4 zi/ seral 
Tehnician în activităţi 

economice 
OMECT 5770/2006 

Economic liceal, nivel  4 
zi/ seral 

 
Tehnician în 
administraţie 

OMECT 5770/2006 

Comerț liceal, nivel  4 zi/ seral 
Tehnician în activităţi 

de comerț 
OMECT 4472/2014 

Turism şi alimentaţie liceal, nivel  4 zi/ seral Tehnician în turism OMECT 5770/2006 

Turism şi alimentaţie liceal, nivel  4 zi/ seral 
Tehnician în 
gastronomie 

OMECT 5770/2006 

Turism şi alimentaţie liceal, nivel  4 zi/ seral Organizator baqueting OMECT 5770/2006 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

liceal, nivel  4 zi/ seral Coafor stilist OMECT 5770/2006 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

profesional, 
nivel 3 

zi 
Frizer - coafor - 
manichiurist - 
pedichiurist 

OMECT 5770/2006 

Turism şi alimentaţie 
profesional, 

nivel 3 
zi 

Ospătar (chelner) 
vânzător în unități de 

alimentație 
OMECT 5770/2006 
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1.4. ANALIZA ŞI  EVOLUŢIA REZULTATELOR DIN ULTIMII  PATRU ANI 

ȘCOLARI 

 
1.4.1. Evoluția numărului de clase și a efectivelor de elevi  
 

Nr. 

crt. 

Nivelul/ Forma de 

învățământ/ Calificarea 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 
2017 – 

2018 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

Nr. 

elevi 

Nivel LICEAL – ZI 

1.  
Tehnician în activități 

economice 
9 224 9 220 10 245 9 239 

2.  
Tehnician în 

administrație 
3 81 4 99 4 96 4 104 

3.  
Tehnician în activități 

de comerț 
7 157 6 139 6 136 4 80 

4.  
Tehnician în achiziții și 

contractări 
0 0 0 0 0 0 2 49 

5.  Tehnician turism 4 89 3 71 3 82 3 90 

6.  
Tehnician în 

gastronomie 
2 50 3 81 3 70 2 50 

7.  Coafor – stilist 4 106 3 76 2 45 2 44 

TOTAL 29 707 28 686 28 674 26 656 

Nivel LICEAL – SERAL 

1.  
Tehnician în activități 

economice 
0 0 1 28 1 20 1 18 

2.  
Tehnician în 

administrație 
0 0 0 0 1 28 1 17 

3.  
Tehnician în activități 

de comerț 
1 26 0 0 0 0 1 13 

4.  Tehnician turism 1 29 1 26 0 0 0 0 

5.  Organizator banqueting 0 0 0 0 0 0 1 18 

6.  
Tehnician în 

gastronomie 
1 32 1 33 1 30 0 0 

7.  Coafor – stilist 0 0 0 0 0 0 1 27 

TOTAL 3 87 3 87 3 78 5 93 

Învățământ PROFESIONAL 

1.  

Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de 

alimentație 

1 24 2 50 3 60 2.5 52 

2.  

Frizer – coafor – 

manichiurist – 

pedichiurist 

2 42 3 67 3 52 1.5 38 

TOTAL 3 66 5 117 6 112 4 90 

Nivel POSTLICEAL – ZI 

1.  Asistent de gestiune 1 36 1 10 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 36 896 37 900 37 864 35 839 
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Se remarcă scăderea continuă a numărului de clase, dar și a efectivelor de elevi, 
media numărului de elevi pe clasă fiind cuprinsă între 24,8 (în anul școlar 2014 – 2015) și   
23,9 ( în anul școlar 2017 – 2018). Cel mai mare efectiv de elevi (900) s-a înregistrat în anul 
școlar 2015 – 2016, cu o medie de 24,3 elevi/ clasă. Cel mai mic efectiv de elevi s-a înregistrat 
în ultimul an de referință (839), cu o medie de 23,9 elevi/ clasă.  

Pe niveluri/ forme de învățământ, se poate observa că cea mai mică medie a numărului 
de elevi/ clasă se regăsește la învățământul profesional (21,6), iar cea mai mare medie la 
nivelul liceal, forma de învățământ seral. La nivelul liceal, forma de învățământ zi, media 
numărului de elevi/ clasă este de 24,5. 

 
 

1.4.2. Statistica realizării planului de școlarizare 

Forma de 
învăţământ 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 

N
r.

 c
la

s
e
 

re
a
liz

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e
 

re
a
liz

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e
 

p
la

n
if
ic

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e
 

re
a
liz

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e
 

p
la

n
if
ic

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e
 

re
a
liz

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e
 

p
la

n
if
ic

a
te

 

N
r.

 c
la

s
e

 

re
a

liz
a

te
 

Liceu zi  
(clasa a IX-a) 

8 8 7 7 6 6 5 5 

Liceu seral  
(clasa a XI-a) 

1 1 2 2 1 1 3 3 

Școală 
profesională 
(clasa a IX-a) 

2 3* 1 1 1 1 1 1 

Şcoală 
Postliceală  
(anul I) 

1 1 0 0 0 0 0 0 

 
În privința planului de școlarizare propus, se constată că, în fiecare an, acesta a fost 

realizat în proporție de 100%, pentru toate nivelurile și formele de învățământ. Se remarcă 
anul școlar 2014 – 2015 în care numărul de clase la învățământul profesional a fost 
suplimentat cu aprobarea IȘJ datorită cererii mari din partea absolvenților de gimnaziu. 
Această situație nu s-a mai repetat, cererea absolvenților s-a înscris pe un trend descendent, 
astfel încât, în anul școlar 2017 – 2018, s-a realizat o clasă cu dublă calificare (50% pentru 
fiecare dintre cele două calificări). Din cauza ratei mici de promovare a elevilor de la acest 
nivel de învățământ, efectivele de elevi scad foarte mult până la absolvire.  
 
1.4.3. Rezultate la examenul de bacalaureat  
 
Promovabilitate pe forme de învățământ: 

ANUL ȘCOLAR 
FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
promovați 

Procent 
promovabilitate 

2014 – 2015  
ZI 151 97 64 % 

SERAL 17 2 12 % 

2015 – 2016  
ZI 114 75 66 % 

SERAL 12 5 42 % 

2016 – 2017  
ZI 139 100 72 % 

SERAL 11 3 27 % 

2017 – 2018  
ZI 157 115 73 % 

SERAL 3 1 33 % 
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Promovabilitate generală: 

 

ANUL 
ȘCOLAR 

Nr. elevi 
Nr. 

absolvenți 
Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
promovați 

Procent 
promovabilitate 

2014 – 2015  201 175 168 99 59 % 

2015 – 2016  147 146 126 80 63 % 

2016 – 2017  164 162 150 103 69 % 

2017 – 2018  180 180 160 116 72 % 

 

În privința examenului național de bacalaureat, se remarcă o creștere continuă a 

numărului de elevi care promovează acest examen, majoritare fiind mediile de 6 și 7. Pe de 

altă parte, procentul de promovare a clasei a XII-a (cumulând sesiunile iulie și august) a 

crescut continuu, de la 87% (2014 – 2015) la 100% (2017 – 2018). Dintre absolvenți, marea 

majoritate s-a înscris la examenul de bacalaureat, în special la forma de învățământ zi. 

Procentul de înscriere a scăzut în ultimii doi ani școlari, în special la forma de învățământ 

seral.  

Pentru nivelul de învățământ liceal - zi, se constată următoarele aspecte: 

 Rata de absolvire a anului terminal este cuprinsă între 85%, în primul an de referință, 

și 100% în ultimul an, creșterea manifestându-se și în ceea ce privește absolvirea din 

prima sesiune, aceasta fiind cuprinsă între 50%, în primul an, și 91% în ultimul an. 

 Procentul de înscriere a absolvenților la examenul de bacalaureat, în prima 

sesiune, este cuprins între 98% - 100%, mulți dintre cei care promovează în a doua 

sesiune ezitând să se mai înscrie la examen, astfel că, în ultimii doi ani școlari, 

procentul de înscriere a scăzut la 95%. 

 Dintre absolvenții înscriși la examen, a reușit să promoveze un procent din ce în ce 

mai mare în cei patru ani anteriori, de la 59% (în primul an) la 72% (în ultimul an). De 

remarcat ar fi și faptul că procentul de promovare a examenului în prima sesiune a 

scăzut paralel cu creșterea ratei de absolvire a clasei a XII-a în prima sesiune, ceea 

ce demonstrează că absolvenții nu sunt suficient de pregătiți pentru toate probele 

examenului, mulți dintre cei respinși participând la a doua sesiune doar la una – două 

probe pe care le și promovează.  

Pentru nivelul de învățământ liceal - seral, se constată următoarele aspecte: 

 Rata de absolvire a anului terminal s-a situat în jurul valorii de 99%, majoritatea 

elevilor promovând din prima sesiune 

 Procentul de înscriere a absolvenților la examenul de bacalaureat, în prima 

sesiune, a fost de aproximativ 60%, cu excepția ultimului an când s-au înscris mai 

puțini absolvenți (25%). De precizat este faptul că în a doua sesiune se înscriu foarte 

puțini absolvenți de clasa a XIII-a. 

 Dintre absolvenții înscriși la examen, a reușit să promoveze un procent din ce în ce 

mai mare, pornind de la 12%  (în 2014 – 2015), până la 33 % (2017 – 2018), cu 

maximum în anul școlar 2015 – 2016 (42%). De precizat este faptul că numărul total 

de absolvenți care au promovat examenul de bacalaureat în intervalul 2015 – 2018 

este extrem mic (11).  
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1.4.4. Rezultate la examenul de certficare a competențelor profesionale  
 

ANUL 
ȘCOLAR 

NIVEL DE 
CALIFICARE 

Nr. elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
promovați 

Procent 
promovabilitate 

2014 – 2015  4 – LICEAL  116 116 100 % 

2015 – 2016  
4 – LICEAL  94 91 97 % 

5 – POSTLICEAL  5 5 100 % 

2016 – 2017  
3 – PROFESIONAL  44 44 100 % 

4 – LICEAL  78 76 97 % 

2017 – 2018  
3 – PROFESIONAL  39 35 90 % 

4 – LICEAL  107 107 100 % 
 

Se constată o promovabilitate foarte mare la examenul de certificare a competentelor 

profesionale, nivel 4, în același timp, însă, numărul absolvenților care se înscriu la acest 

examen nu a depășit 66% (în anul școlar 2016 – 2017) și a scăzut progresiv în ultimii patru 

ani școlari, ajungând la 60 % în ultimul an școlar.  

1.4.5. Performanțe ale elevilor la diferite competiții școlare, județene sau naționale 

Printre performanțele cele mai importante ale elevilor noștri în ultimii 4 ani școlari se numără: 
 
ÎN ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015: 
 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele elevilor 

Clasa 
Profesor 

coordonator 
Competiția la care 

au participat 
Premii 

obținute 

1.  Neicu Andreea a XII-a B 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS”-2015 

Premiul II 

 nivel judetean 

2.  Ianus Tiberiu a IX-a D 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2015 

Premiul III 

 nivel judetean 

3.  Defta Ramona a X-a E 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2015 

Premiul III 

 nivel judetean 

4.  Tarnica Ioana  a XII-a D 
DATCU 

Camelia 

Săptămâna educației 

globale  

Premiul I 

nivel judetean 

5.  Vițu Andrei a X-a D 
DATCU 

Camelia 

Săptămâna educației 

globale  

Premiul II 

nivel judetean 

6.  Rosu Crina Nicoleta a X-a G 
MĂCIUCĂ 

Lucica 

Concurs 

,,S.C. DAS EUXIN,,  

Premiul I  

nivel judetean 

7.  Deusteanu Elena a XI-a F 
MĂCIUCĂ 

Lucica 

Concurs 

,,S.C. DAS EUXIN,,  

Premiul II  

nivel judetean 

8.  Emin Adriana a X-a A 
BUCUR 

Viorica 

Concurs județean ,,Noi 

și economia,,  

 03.12.2014 

Premiul III  

nivel judetean 

9.  
Echipa proiectului 

,,Leonardo Da Vinci,, 
 

BUCUR 

Viorica 

Concurs județean 

,,Made4eu,, 

Premiul II  

nivel judetean 

10.  Stroe Crina  a X-a A 
BUCUR 

Viorica 

Concurs național ,,SCI-

TECH Challenge,, 

Premiul I  

nivel național 

11.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XII-a A 

BUCUR 

Viorica 

Concurs regional ,,Firma 

de exercițiu – punte 

către mediul economic 

real,, 

Premiul II – 

prezentare .ppt  

12.  Echipa F.E. Crazy Party a XI-a B 
BUCUR 

Viorica 

Concurs regional ,,Firma 

de exercițiu – punte 

către mediul economic 

real,, 

Premiul I – 

catalog  
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13.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XII-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Abilități 

antreprenoriale,, poz. 

743, CAERI 2015 

Premiul II – 

site  

14.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XII-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Abilități 

antreprenoriale,, poz. 

743, CAERI 2015 

Premiul II – 

materiale 

promoționale  

15.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XII-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

poz. 24, CAEN 2015 

Premiul II – 

catalog  

16.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XII-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

poz. 24, CAEN 2015 

Premiul III – 

vânzător  

17.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XI-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

poz. 24, CAEN 2015 

Premiul I – 

catalog  

18.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XI-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

poz. 24, CAEN 2015 

Premiul II – 

vânzător  

19.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XI-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

poz. 24, CAEN 2015 

Premiul III – 

tranzacții  

20.  Emin Adriana a X-a A 
BUCUR 

Viorica 

,,Virtual Business 

Challenge,,/ regional, 

CAERI poz. 1409 

09.04.2015 

Premiul I  

21.  
F.E. Colour Design 

2307 S.R.L 
a XII-a A 

BUCUR 

Viorica 
Evaluări MEN-CNDIPT 

Certificat 

Marca de 

calitate – nivel 

AVANSAT 

22.  
F.E. Crazy Party 

1003 S.R.L. 
a XI-a B 

BUCUR 

Viorica 
Evaluări MEN-CNDIPT 

Certificat 

Marca de 

calitate – nivel 

AVANSAT 

23.  Gurguci Iuliana 
a XI-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs național ,,Cine 

învață, știe,,  

Premiul I 

nivel național 

24.  Vrânceanu Monica 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs național ,,Cine 

învață, știe,,  

Premiul II 

nivel național 

25.  Covaciu Nicoleta 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs național ,,Cine 

învață, știe,,  

Premiul III 

nivel național 

26.  Emirali Nesrin 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs național ,,Cine 

învață, știe,,  

Mențiune 

nivel național 

27.  
Săvulescu Geanina 

 
a XII-a H 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs județean 

,,Utilizarea de materiale 

reciclabile în realizarea 

unor instalații electrice 

și mecanice,, ediția I  

Premiul III – 

nivel județ 

28.  
Iscru Ana-Maria 

 
a XI-a H 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs județean 

,,Utilizarea de materiale 

reciclabile în realizarea 

unor instalații electrice 

și mecanice,, ediția I  

Premiul III – 

nivel județ 

29.  Covaciu Nicoleta a IX-a B 
IRIMIA 

Carmen 

Concurs județean 

,,Utilizarea de materiale 

reciclabile în realizarea 

unor instalații electrice 

și mecanice,, ediția I  

Premiul III – 

nivel județ 

30.  Ciobanu Elena a XI-a 
OPREA 

Gabriela 
Olimpiada 2015 

Premiul II – 

nivel județ 
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ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016: 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele elevilor 

Clasa 
Profesor 
coordonator 

Competiția la care au 
participat 

Premii 
obținute 

1.  Adam Vlad a IX-a D 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2016 

Premiul I 

nivel judetean 

2.  Covaci Iulia a X-E 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2016 

Premiul II 

 nivel judetean 

3.  Pascu Marius a XI-a D 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2016 

Premiul II- 

nivel judetean 

4.  Defta Ramona a XI-a E 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2016 

Mentiune 

 nivel judetean 

5.  Carată Gabriel a XII-a C 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2016 

Mentiune 

 nivel judetean 

6.  
Baba Antonio 

Pascu Marius 

Toancă Adrian 

a XI-a D 
DATCU 

Camelia 

Târgul Național al 

Firmelor de exercițiu – 

Elevii de azi, 

antreprenorii de mâine 

Premiul III 

nivel judetean 

7.  Dobroiu Denisa XI liceu 
VASILACHE 

Petruța  

Concursul ,,Performanta 

in meserie,, 
Premiul I  

nivel judetean 

8.  Deusteanu Elena a XII-a F 
VASILACHE 

Petruța  

Concursul ,,Performanta 

in meserie,, 
Premiul II  

nivel judetean 

9.  Rosu Crina Nicoleta a XI-a G 
VASILACHE 

Petruța  

Concursul ,,Performanta 

in meserie,, 
Premiul I  

nivel judetean 

10.  Rosu Crina Nicoleta a XI-a G 
MĂCIUCĂ 

Lucica 

Concurs 

,,Magie reflectată în 

podoaba capilară,, 

Premiul I  

nivel judetean 

11.  Deușteanu Elena a XII-a F 
MĂCIUCĂ 

Lucica 

Concurs 

,,Magie reflectată în 

podoaba capilară,, 

Premiul II  

nivel judetean 

12.  Defta Ramona a XI-a E 
NISIPEANU 

Raluca 

Olimpiada județeană 

,,Tehnologii,, 

Premiul II 

nivel județean 

13.  Defta Ramona a XI-a E 
NISIPEANU 

Raluca 

Olimpiada națională 

,,Tehnologii,, 

Mențiune 

nivel național 

14.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Din virtual în real prin 

firma de exercițiu,, poz. 

25, CAEN 2015 – A 12, 

/03.2016 

Mențiune – 

site  

15.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Din virtual în real prin 

firma de exercițiu,, poz. 

25, CAEN 2015 – A 12, 

/03.2016 

Mențiune – 

.ppt  

16.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Din virtual în real prin 

firma de exercițiu,, poz. 

25, CAEN 2015 – A 12, 

/03.2016 

Mențiune – 

.ppt  

17.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Din virtual în real prin 

firma de exercițiu,, poz. 

25, CAEN 2015 – A 12, 

/03.2016 

Mențiune – 

site  

18.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Din virtual în real prin 

firma de exercițiu,, poz. 

25, CAEN 2015 – A 12, 

/03.2016 

Mențiune – 

spot  

19.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

- CAERI 2016, poz. 

1631/01.04.2016 

Premiul I – site  

20.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,,  

Premiul I – 

materiale 

promoționale  
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21.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

- CAERI 2016, poz. 

1631/01.04.2016 

Premiul II – 

.ppt 

22.  Emin Adriana a XI-a A 
BUCUR 

Viorica 

,,Virtual Business 

Challenge,,/ regional, 

CAERI 

2016/01.04.2016 

Premiul I  

23.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Firma de exercițiu – o 

șansă pentru cariera ta,, - 

CAERI 2016, poz. 

1344/15.04.2016 

Premiul I – 

.ppt 

24.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Firma de exercițiu – o 

șansă pentru cariera ta,, - 

CAERI 2016, poz. 

1344/15.04.2016 

Premiul I – 

spot  

25.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Firma de exercițiu – o 

șansă pentru cariera ta,, - 

CAERI 2016, poz. 

1344/15.04.2016 

Premiul III – 

materiale 

promoționale  

26.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

Târgul național al 

firmelor de exercițiu 

,,Students of today, the 

entrepeneurs of 

tomorrow,, 18.04.2016 

Premiul III – 

catalog 

27.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

Târgul național al 

firmelor de exercițiu 

,,Students of today, the 

entrepeneurs of 

tomorrow,, 18.04.2016 

Mențiune – 

pagină web 

28.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XII-a B 

BUCUR 

Viorica 

,,Abilități 

antreprenoriale,, 

CAERI 2016, poz. 

831/19.04.2016 

Premiul II – 

site 

29.  
Echipa F.E. Colour 

Design 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Exersăm acum, 

profesăm în viitor,, 

CAEN 2016, poz. A 12-

2/13.05.2016 

Premiul III – 

pagină web 

30.  Echipa ,,Il food,, a XI-a A 
BUCUR 

Viorica 

Proiect național ,,Forme 

de exprimare a spiritului 

antreprenorial folosind 

disciplinele economice,, 

30.05.2016 

Premiul I 

31.  
F.E. Colour Design 

2307 S.R.L 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 
Evaluări MEN-CNDIPT 

Certificat 

Marca de 

calitate – nivel 

AVANSAT 

32.  
Emirali Nesrin 

Covaciu Nicoleta 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Proiectul ,,Idei de 

afaceri -  afacerea de 

mâine,, Ediția a VI-a 

organizat de 

Universitatea Tomis 

Constanța – 09.04. 2016 

Premiul special 

33.  Trandafir Roxana 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Proiectul ,,Idei de 

afaceri -  afacerea de 

mâine,, Ediția a VI-a 

organizat de 

Universitatea Tomis 

Constanța – 09.04. 2016 

Premiul I 

nivel județ 

34.  F.E.Surprise Party a XI-a 
OPREA 

Gabriela 

Târgul Național al 

Firmelor de exercițiu 

,,Viitorul începe astăzi,, 

Premiul I 

nivel național 
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ÎN ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017 : 

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele elevilor 

Clasa 
Profesor 
coordonator 

Competiția la care au 
participat 

Premii 
obținute 

1.  State Victor a IX-a E 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 

Premiul de 

Excelenta 

nivel judetean 

2.  Nedeloiu Denis a X-a A 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 

Premiul I 

nivel judetean 

3.  Pascu Marius a XII-a D 
GHEORGHE 

Ionela 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 

Premiul I 

nivel judetean 

4.  Cojocaru Bianca a IX-a B 
BOGDAN 

Laura 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 

Premiul I 

nivel judetean 

5.  Didiliuc Eugen a X-a B 
BOGDAN 

Laura 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 

Premiul I 

nivel judetean 

6.  Vasiliu Cosmin a XI-a A 
BOGDAN 

Laura 

Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 

Premiul I 

nivel judetean 

7.  Itu Claudiu a IX-a F CHERIM Suna 
Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 
Premiul I 

nivel judetean 

8.  Lazăr Emma a IX-a F CHERIM Suna 
Concursul “ENGLISH 

SKILLS-2017 
Premiul I 

nivel judetean 

9.  Mișa Nicolas a IX-a B 
TĂNĂSACHE 

Iuliana 

ONSS – Tenis de masă Premiul III 

nivel judetean 

10.  Bușulea Gina  
a X-a 

profesională 

TĂNĂSACHE 

Iuliana 

ONSS – Tenis de masă Premiul III 

nivel judetean 

11.  
Angheluță Andreea 

Lungu Mădălina 
a XII-a E 

NISIPEANU 

Raluca 

Concurs național 

,,Forme de exprimare a 

spirituui antreprenorial 

folosind discipline 

economice,, 

Premiul II 

nivel național 

12.  
Ilie Alina 

Minea Andreea 
a XII-a E 

NISIPEANU 

Raluca 

Concurs național 

,,Forme de exprimare a 

spirituui antreprenorial 

folosind discipline 

economice,, 

Premiul III 

nivel național 

13.  
Defta Ramona 

Dumitrache Mihaela 
a XII-a E 

NISIPEANU 

Raluca 

Proiect județean 

,,Meseria brățară de aur,, 

Premiul I 

nivel județean 

14.  Defta Ramona a XII-a E 
NISIPEANU 

Raluca 

Olimpiada județeană 

,,Tehnologii,, 

Premiul I 

nivel județean 

15.  Defta Ramona a XII-a E 
NISIPEANU 

Raluca 

Olimpiada națională 

,,Tehnologii,, 

Premiul II 

nivel național 

16.  
Echipa F.E. Crazy 

Party 
a XI-a D 

BUCUR 

Viorica 

,,Elevul de azi, 

antreprenorul de mâine,, 

- național,  

26-27.04.2017 

Premiul I – 

catalog 

17.  
F.E. Crazy Party 

1003 S.R.L. 
a XI-a D 

BUCUR 

Viorica 
Evaluări MEN-CNDIPT 

Certificat 

Marca de 

calitate – nivel 

AVANSAT 

18.  Ciucă Maria 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Program educațional 

,,Evaluarea în 

învățământul 

preuniversitar,,  

Premiul I 

nivel național 

19.  Andronic Luiza 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Program educațional 

,,Evaluarea în 

învățământul 

preuniversitar,,  

Premiul II 

nivel național 

20.  Bătineanu Camelia 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Program educațional 

,,Evaluarea în 

învățământul 

preuniversitar,,  

Premiul III 

nivel național 
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21.  Lungu Lavinia 
a IX-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Program educațional 

,,Evaluarea în 

învățământul 

preuniversitar,,  

Mențiune 

nivel național 

22.  Covaciu Nicoleta 
a XI-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concurs național 

,,Tradițiile Japoniei. 

Ikebana. Origami. Artă 

decorativă,,  

Premiul I 

nivel național 

23.  Emirali Nesrin 
a XI-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concursul internațional 

de ecologie și protecția 

mediului ,,Eco-reporteri 

în acțiune,, ediția VII 

Premiul II 

nivel 

internațional 

24.  

Ticu Alexandra 

Boantă George 

Ciritel Georgiana 

a XI-a B, A 
OPREA 

Gabriela 

S.O.S-PRODUCȚIA DE 

ALIMENTE 2017 

Premiul I 

nivel național 

25.  Boantă George a XI-a B 
OPREA 

Gabriela 

S.O.S-PRODUCȚIA DE 

ALIMENTE 2017 

Premiul I 

nivel național 

26.  Boantă George a XI-a B 
OPREA 

Gabriela 

Antreprenor pentru 

viitor 2017 

Premiul I 

nivel național 

27.  Ciritel Georgiana a XI-a A 
OPREA 

Gabriela 

Triada: resurse-

reciclare-recondiționare 

Premiul III 

nivel național 

28.  Ciritel Georgiana a XI-a A 
OPREA 

Gabriela 

Modalități și mijloace de 

includere a problemelor 

de mediu în cadrul 

diferitelor arii 

curriculare 

Premiul I 

nivel național 

29.  Apolozan Ana Maria a XI-a A 
OPREA 

Gabriela 

Perspective moderne în 

învățământul tehnologic, 

interferențe 

educaționale-2017 

Mențiune 

nivel național 

30.  F.E. Eliana a XII-a B 
OPREA 

Gabriela 

Târgul firmelor de 

exerciţiu „Kretzulescu 

Premiul II 

nivel național 

31.  Mihalcea Cosmin a X-a E IFTIME Alina 

Concursul international 

de scriere creativă „ 

Copilul în lumea 

cuvintelor”, Neamț, 

CAERI, pozoția 773 

Premiul I 

nivel 

internațional 

32.  Apetrei Claudia a X-a E IFTIME Alina 

Concursul Național de 

creație „ 1 iunie – 

Culoarea copilăriei”, 

Arad, CAERI, poziția 

668 

Premiul I 

nivel național 

33.  Mihalcea Cosmin a X-a E IFTIME Alina 

Concursul Național de 

creație „ 1 iunie – 

Culoarea copilăriei”, 

Arad, CAERI, poziția 

668 

Premiul I 

nivel național 

34.  Apetrei Claudia a X-a E IFTIME Alina 

Concursul Național 

Culoarea lecturii în 

bibliotecă, 

CAERI, poziția 225 

Premiu special 

35.  Dinu Vanessa  a IX-a D IFTIME Alina 

Concursul Național 

Culoarea lecturii în 

bibliotecă, 

CAEN, poziția 19 

Premiu special 

36.  Nicolae Mădălina a IX-a D IFTIME Alina 

Concursul regional și 

interjudețean „ A fost 

odată…” 

Premiul I 

nivel regional 
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ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018:  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele elevilor 

Clasa 
Profesor 
coordonator 

Competiția la care 
au participat 

Premii 
obținute 

1.  Mișa Nicolas a IX-a B 
TĂNĂSACHE 

Iuliana 

ONSS – Tenis de masă Premiul II 

nivel judetean 

2.  Bușulea Gina  
a X-a 

profesională 

TĂNĂSACHE 

Iuliana 

ONSS – Tenis de masă Premiul II 

nivel judetean 

3.  Stamen Nicoleta 
a XI-a B 

profesională 

VASILACHE 

Petruța 

Concurs profesional 

național 

Premiul II 

nivel judetean 

4.  
Cordoneanu Raluca 

Toader Emilia 
a XII-a F 

NISIPEANU 

Raluca 

Concurs județean 

,,Micii antreprenori ai 

lumii moderne,, 

Premiul I 

nivel judetean 

5.  
Petrache Ana Maria 

Protea Marinela 
a XII-a F 

NISIPEANU 

Raluca 

Concurs județean 

,,Micii antreprenori ai 

lumii moderne,, 

Premiul III 

nivel judetean 

6.  Haprian Elena Adina a XII-a F 
NISIPEANU 

Raluca 

Concurs județean 

,,Idei de afaceri ediția a 

VII-a,, 

Mențiune 

nivel judetean 

7.  Muteș Cătălina a XI-a F 
NISIPEANU 

Raluca 

Olimpiada națională 

,,Tehnologii,, 

Mențiune  

nivel național 

8.  Petrache Ana Maria a XI-a F 
NISIPEANU 

Raluca 

Olimpiada națională 

,,Tehnologii,, 

Premiul II 

nivel național 

9.  Munteanu Ruxandra a XII-a G 
NISIPEANU 

Raluca 

Concurs județean 

,,Performanța în 

meserie,, 

Premiul I 

nivel judetean 

10.  

Nedeloiu Denis Alin 

Ștefănică Dragoș 

Urcaciu Simona 

a XI-a A 
BUCUR 

Viorica 

,,Alexandru Tudor 

Miu,, - regional,  

15.05.2018 

Mențiune – 

Plan de afaceri 

Handy Travel 

S.R.L.  

11.  
Nedeloiu Denis Alin 

Ștefănică Dragoș 
a XI-a A 

BUCUR 

Viorica 

,,Idei de afaceri,, - 

regional,  

15.05.2018 

Premiul I  

12.  
F.E. Crazy Party 1003 

S.R.L. 
a XII-a D 

BUCUR 

Viorica 

Evaluări MEN-

CNDIPT 

Certificat 

Marca de 

calitate – nivel 

AVANSAT 

13.  Ciurea Diana 
a XI-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Proiect județean 

,,Performanță în 

meserie,, ediția a II-a, 

secțiunea  

,,Magie reflectată în 

podoaba capilară,, 

Premiul III 

nivel județean 

14.  Stamen Nicoleta  
a XI-a B 

profesională 

IRIMIA 

Carmen 

Concursul pe meserii 

2017-2018 

Premiul III 

nivel județean 

15.  Petcu Antimir a IXI-a E 
IRIMIA 

Carmen 

Concurs regional de 

informatică ce vizează 

problema poluării Mării 

Negre ,,Marea Neagră 

digitală,, secțiunea 

multimedia 

Premiul II 

nivel regional 

16.  Boantă George a XI-a B 
OPREA 

Gabriela 

ANTREPRENOR 

PENTRU VIITOR 

2017 

Mențiune 

nivel național 

17.  
F.E. Biorganic 

RawCaffe 
a XI-a B 

OPREA 

Gabriela 
Business Plan 2018 

Premiul I 

nivel județean 

18.  Marinescu Roxana a XI-a B 
OPREA 

Gabriela 
Olimpiada 2018 

Mențiune 

nivel județean 

19.  F.E.Surprise Party a XII-a  
OPREA 

Gabriela 

Târgul Firmelor de 

exercițiu Sibiu 

Premiul I 

nivel județean 
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20.  F.E.Eliana a XII-a B 
OPREA 

Gabriela 

Târgul Firmelor de 

exercițiu Galați 

Premiul I 

nivel regional 

21.  F.E.Eliana a XII-a 
OPREA 

Gabriela 

Târgul Firmelor de 

exercițiu 

,,Kretzulescu,, 

Premiul II 

nivel regional 

22.  Mihalcea Cosmin a XI-a E IFTIME Alina 

Concurs regional de 

creație literară „ Ziua 

mulțumirii” 

Premiul I 

nivel regional 

23.  Mihalcea Cosmin a XI-a E IFTIME Alina 
Concurs național „Ars 

Nova” 

Premiul I 

nivel național 

24.  Apetrei Claudia a XI-a E IFTIME Alina 

Concurs național 

„Sărbătoarea 

crizantemelor” 

Premiul I 

nivel național 

25.  Barbu Daniela a XI-a E IFTIME Alina 

Concurs național 

„Sărbătoarea 

crizantemelor” 

Mențiune 

nivel național 

26.  Mihalcea Cosmin a XI-a E IFTIME Alina 

Concurs literar 

interjudețean de eseuri, 

proză și poezie Nichita 

Stănescu 

Mențiune 

nivel regional 

27.  Mihalcea Cosmin a XI-a E IFTIME Alina 

Concursul internațional 

de creație „Calistrat 

Hogaș” 

Premiul III 

nivel național 

28.  Mihalcea Cosmin a XI-a E IFTIME Alina 

Concurs național 

„Tinere condeie” - faza 

județeană 

Mențiune I 

nivel județean 

 

1.4.5. Performanțe ale cadrelor didactice 

Preocuparea cadrelor didactice pentru activitățile metodico-științifice în ultimii patru ani 

școlari poate fi rezumată astfel:   

ÎN ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015:  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele cadrelor 
didactice 

Specialitatea Activități metodico – științifice 

1. Ivan Daniela 
Limba 

română 

Publicare carte „Metode active în predarea 
romanului românesc modern” – Editura 
Universitară București – ISBN 978-606-28-0247-9 

2. Olteanu Cristina 
Limba 

română 

Portofoliul de limba şi literatura română – proză şi 

dramaturgie – ISBN 978-973-676-428-8 

 

 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016:  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele cadrelor 
didactice 

Specialitatea Activități metodico – științifice 

1.  Nisipeanu Raluca 
Turism – 

servicii  

Articol „Afacerea – o artă, un joc, o atitudine„ 

ISSN 2344-0902 

2.  Oprea Gabriela 
Finanțe – 

contabilitate  

Autor „Metode moderne de predare la disciplinele 

economice”  

3.  Cobzaru Mihaela Geografie 

Articol „Dobrogea multiculturala”, revista 

simpozionului „Dimensiunea europeana a noilor 

educatii si valorile crestine”,  
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ISBN 978-606-775-147-5; 

Articol „Traditii de Paste in Dobrogea multiculturala” 

revista simpozionului „Dimensiunea europeana a 

noilor educatii si valorile crestine”,  

ISBN 978-606-775-147-5; 

Volum „Slanic Prahova-potentialul turistic al 

orasului”- editura Sf. Ierarh Nicolae , ISBN 978-606-

30-0532-9 

4.  Olteanu Cristina 
Limba 

română 

Proiect Naţional ,, Şcoala românească: între deziderat 

şi realizare” 

Simpozionul internaţional ,,Armonie şi prin joc şi 

cânt, port şi culoare” 

Simpozionul international ,,Educaía interculturală – 

abordare pedagogic şi teologică ” – Iaşi 

 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017:  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele cadrelor 
didactice 

Specialitatea Activități metodico – științifice 

1.  Gheorghe Ionela  
Limba 

engleza 

Articol- Școala altfel – La înălțime 

Revista „Jaleşul”- ISSN 2360-0594 – 2016 

2.  Bogdan Laura 
Limba 

engleza 

Concursul judetean „English Skills” aduce premii 

importante pentru elevii Liceului „Virgil Madgearu” 

Articol „Madgearu Plus” – ISSN-2068-0678 

Simpozion International „Cartea, conditie a 

demersului educational de calitate”, editia a VII a 

Sectiunea „Pledoarie pentru lectura intr-o lume 

informatizata” 

Lucrarea „Revistele pentru adolescenti- mijloc de 

predare a limbii engleze” 

3.  Oprea Gabriela 
Finanțe – 

contabilitate  

Simpozion internațional „Sărbătorile pascale între 

tradiție și contemporaneitate – Abordare inter și 

transcurriculară” – ISBN 978-606-775-733-0 

4.  Oprea Gabriela 
Finanțe – 

contabilitate  

Articol „Impozitul pe profit la societățile 

multinaționale”  

Revista – Afacerea: o artă, un joc, o atitudine– ISSN 

2344-0902 

5.  Oprea Gabriela 
Finanțe – 

contabilitate  

Studiu „Contribuția impozitelor directe la formarea 

resurselor financiare publice”  

Revista – Afacerea: o artă, un joc, o atitudine– ISSN 

2344-0902 

6.  Milea Monica Biologie 
Articol „Cafeina – efecte și defecte”în cadrul 

simpozionului internațional „Universul științelor”- 

ISSN 2285-8407 

7.  Iftime Alina 
Limba 

română 

Participare la Simpozion Național „ Gustă Știința 

188” 

Participare la Simpozion Național „Inițiative 

didactice” 

Participare la Simpozion interjudețean „Didactica 

specialității- de la teorie la practică” 

Participare la Simpozion Internațional „Apa un 

miracol” 

Participare la Colocvii didactice 

Participare la Conferință pe teme de didactică 

8.  Ivan Daniela 
Limba 

română 

Participare la Simpozion cu tema ,,Universul 

copilăriei” cu lucrarea ,,Copilăria din Ipotești” în 

cadrul Festivalului-concurs național de folclor, tradiții 

și obiceiuri ,,Chip de copil”, Medgidia 
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Participare la Simpozionul internațional, ,,Universul 

științelor”, cu lucrraea ,,Portretul literar” de la Slănic 

Moldova. 

9.  Olteanu Cristina 
Limba 

română 

Formator CCD – cursurile ,,Strategii didactice pentru 

un traseu didactic optim”  şi  ,, Revista şcolară: 

confluenţe valorice  ” 

Proiect-concurs ,,Naşterea Domnului – Renaşterea 

bucuriei”( premii I,II,III,menţiuni elevi, conferinţă 

naţională, simpozion internaţional, voluntariat) 

Simpozion interjudeţen ,,Să împărtăşim din experienţa 

noastră” (Ediţia V, martie 2017) 

Conferinţa ,,Abordări didactice ale literaturii române” 

 Simpozionul internaţional  ,, Management 

educaţional european modern” – Dobrich, Bulgaria – 

cu volum colectiv şi articol publicat ,,Concepte 

operaţionale în genurile literare” 

Volum publicat ,,Personaje feminine la Hortensia 

Papadat-Bengescu” ( ISBN 978-606-30-0994-5  )  

 
 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018:  

Nr. 
crt. 

Numele și 
prenumele cadrelor 
didactice 

Specialitatea Activități metodico – științifice 

1.  Gheorghe Ionela  
Limba 

engleza 

Articol- Tradiții și obiceiuri de Paște în Dobrogea 

Revista „Madgearu Plus”- ISSN-2068-0678 

2.  Bogdan Laura 
Limba 

engleza 

Proiect Educational National: „Evaluarea in 

Invatamantul Preuniversitar”- Articol revista: 

Importanta Evaluarii Initiale in Activitatea didactica 

(2018) 

3.  Nisipeanu Raluca 
Turism – 

servicii  

Membru în Corpul Național de Experți în 

management educațional 

4.  Filip Adela -Cristina Matematică 

- Publicare studiu de specialitate ( nr. 14721 / 26.-

2.2018) în cadrul Simpozionului Național „Cei șapte 

ani de acasă” , ”Din suflet pentru mama”Esențial 

Proiect Educațional ISBN: 978-606-987-034-1 

- Participare în cadrul Simpozionului 

Național,”Proiectare didactică și management 

european în spațiul românesc”, ediția a IV –a  ISBN: 

978-606-8531-01-4 

-Organizator (Nr. 14351/02.02.2018) în cadrul 

Proiectului Național,”Promovarea imaginii școlii”  

 ISSN 2458-0511, ISSN-L 2067 – 2675 

-Publicare ( nr.11899/02.02.2018) în cadrul 

Proiectului Național,”Promovarea imaginii școlii”  

 ISSN 2458-0511, ISSN-L 2067 – 2675 

- Coordonator al revistei școlare naționale ”Esențial în 

educație”, ediția electronică 

 ( ISSN 2458 – 0511  / ISSN –L 2067 – 2675) 

- Publicare articol revistă în format electronic cu ISSN 

2537 - 4893 ISSN-L 2537 - 4893 din cadrul 

proiectului educațional ”Evaluarea în învățământul 

preuniversitar” – Importanța evaluării inițiale: Metode 

și tehnici (nr. 21038 / 13.11.2017) 

-Publicare articol carte  în format electronic cu  ISBN 

general 978-606-94523-5-6 ISBN Vol. al II - lea 978-

606-94523-8-7 din cadrul proiectului educațional 

”Evaluarea în învățământul preuniversitar” – 

Importanța evaluării inițiale: Metode și tehnici( 20870 

/ 13.11.2017) 
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5.  Cobzaru Mihaela Geografie 
Participare la Proiect National „Evaluarea in 

invatamantul preuniversitar, noi. 2018- parteneriat cu 

Editura Arabela Smart Design nr. 25941/13.11.2018 

6.  Milea Monica Biologie 

Articol „Mass-media în viața adolescenților” publicat 

în revista „Ars scientica” – ISSN 2559-513X 

Articol „Aplicații metodice ale mutagenezei 

experimentale în procesul didactic” publicat în revista 

„Ars scientica” – ISSN 2559-513X 

Studiul „potențialul mutagen al cafeinei la nivelul 

celulelor vegetale” publicat în revista „Ars scientica” 

– ISSN 2559-513X 

Studiul „Îmbunătățirea conținutului lecțiilor de 

biologie cu imagini de microscopie optică” publicat în 

revista „Ars scientica” – ISSN 2559-513X 

7.  Olteanu Cristina 
Limba 

română 

Participare la Simpozion internațional „Cartea, 

condiție a demersului educațional de calitate” 

8.  Iftime Alina 
Limba 

română 

Participare la Simpozion Național „ Gustă Știința 

188” 

Participare la Simpozion internațional „ Gândim 

asemenea, vorbim diferit” 

9.  Ivan Daniela 
Limba 

română 

Participare la Simpozionul interjudețean pe teme 

ștințifice ,,Să împărtășim din experiența noastră” cu 

lucrarea , ,,Proiectul Educațional Parte de carte”, 

ediția a V-a, Huși, Vaslui 

Participare la Simpozionul național, ,,Culoarea lecturii 

în bibliotecă”, organizat de Clubul copiilor Roman, cu 

lucrarea ,,Mihai Eminescu- cuvânt, cânt, culoare”. 

Participare la activitățile din cadrul Simpozionului 

național, ,,Clasic și modern în procesul de 

învățământ”, desfășurat la Școala Gimnazială 

,,Constantin Gerotă” din Calafat. 

Participare la Simpozionul internațional, ,,Cartea, 

condiție a demersului educațional de calitate”, cu 

lucrarea ,,Rolul elementelor paratextuale în orientarea 

lecturii elevilor”. 

Articol ,,Canonul”, în revista educațională națională 

,,Repere didactice”,  cu ISSN 2344-696 

Studiul ,,Poetica basmului” în revista educațională 

,,ABC didactic”, cu ISSN 2501-3335 

Studiul ,,Romanul românesc interbelic” în revista 

,,Incursiuni pedagogice”, cu ISSN 2065-1325. 

Studiul ,,Peronaj versus persoană” în revista 

,,Incursiuni pedagogice”, cu ISSN 2065-1325. 

Articol ,,Trristan Tzara- influența marginii asupta 

centului” în revista de cultură, artă și civilizație, 

,,Apollon”, cu ISSN 1842-7421 

Articol ,,Relația pădure-codru în pădurea 

eminesciană” în revista ,,Actori pe scena educației”, 

cu ISSN 1842-659 

Articol ,,Metode și tehnici activ-participative cu 

aplicare constantă. Metoda problematizării”  în revista 

,,Actori pe scena educației”, cu ISSN 1842-659 

Publicarea cărții ,,Ghid de receptare a textului epic. 

Teorie literară și aplicații pentru elevii de liceu”, cu 

ISBN 978-606-8849-25-6, Editura Celebris, Constanța 

Publicarea cărții, ,,Erosul în romanul lui Liviu 

Rebreanu”, coautor, Ibadula Bianca, cu ISBN 978-

606-8849-17-1, Editura Celebris, Constanța 

Publicarea cărții, ,,Metode active în predarea 

romanului românesc modern. Studiu de caz: Liviu 

Rebreanu”, coautor, Ibadula Bianca, cu ISBN 978-

606-8849-27-0, Editura Celebris, Constanța 
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Publicarea cărții, ,,Thanatos în romanul lui Liviu 

Rebreanu”, coautor, Ibadula Bianca, cu ISBN 978-

606-8849-26-3 

10.  Olteanu Cristina 
Limba 

română 

Simpozion internațional „Cartea, condiție a 

demersului educațional de calitate” – voluntariat, 

proiect internaţional, ediţia a VII-a  

Coautor volumul ,,Revista şcolara” (ISBN 978-606-

30-1401-7) 

Articol ,,Gustul lecturii astăzi”  şi studiul de 

specialitate   ,, Analiza grupului verbal ” în revista 

,,Ars scientica” (anul I, nr.2,oct.2017) 

Proiectul Naţíonal,,Promovarea imaginii şcolii” 

Proiect-concurs ,,Naşterea Domnului – Renaşterea 

bucuriei”( premii I,II,III,menţiuni elevi, conferinţă 

naţională, simpozion internaţional, voluntariat) 

Simpozion interjudeţen ,,Să împărtăşim din experienţa 

noastră” (Ediţia V, martie 2018) 

Conferiţa judeţeană ,,Evaluarea curentă şi examenele 

naţionale” 
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1.5. PRIORITĂŢI NAŢIONALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

ROMÂNESC 

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 Ţintă 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 şi 4 la 63% 

până în 2020, faţă 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, faţă de 49,8% în 2014 

b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii 

la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014 

Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca Ţinte 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 învăţare pe tot parcursul vieţii 

la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca Ţinte 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) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internaţională la 

4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014. 

 

1.6. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 

Obiectivul specific care priveşte domeniul educaţiei în Strategia de Dezvoltare a 

Regiunii Sud - Est pentru perioada 2014-2020, parte a PDR 2014-2020, este „Creşterea ratei 

participării populaţiei în sistemul de învăţământ prin îmbunătăţirea serviciilor de 

educaţie şi a infrastructurii din sistemul educaţional”. Acest obiectiv este susţinut prin 

prioritatea 7 „Îmbunătăţirea calităţii în domeniile educaţie, sănătate şi incluziune socială”, 

domeniu de intervenție 1 „Investiţii în educaţie pentru îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi 

dezvoltarea infrastructurii din mediul urban şi rural”. 

Operațiunile orientative/ activităţile aferente domeniului de intervenţie mai sus 

menţionat sunt:  

- Construcția/reconstrucția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii 

educaţionale; 

- Dotarea infrastructurii antepreşcolare (creşe), grădiniţe; 
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- Dotarea infrastructurii educaţionale (şcoli, licee); 

- Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de after-school; 

- Construcția/ reconstrucția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea 

infrastructurii culturale; 

 

- Dotarea infrastructurii culturale; 

- Construcția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de educaţie 

universitară; 

- Construcția/ consolidarea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea campusurilor universitare; 

- Dotarea infrastructurii universitare; 

- Facilitarea accesului tuturor persoanelor la educaţie, la formare profesională, la activităţi 

sportive şi culturale, în special din categoriile dezavantajate; 

- Înfiintarea/ dezvoltarea bazelor sportive, dotarea bazelor de agrement şi de recreere; 

- Corelarea ofertei sistemului educaţional şi de formare profesională cu noile cerinţe ale pieţei 

muncii; 

- Dezvoltarea de platforme e-learning pentru formare profesională continuă; 

- Dezvoltarea de programe educaţionale specifice pentru categorii speciale (copii cu potenŢial 

înalt de educaţie); 

- Dezvoltarea parteneriatelor între unităţile de învăţământ şi mediul de afaceri, universităţi şi 

administrația publică şi susţinerea cercetării şi inovării; 

- Dezvoltarea acțiunilor inovative în vederea îmbunătățirii tranziției de la şcoală la piaţa muncii; 

- Dezvoltarea de programe educaţionale specifice şi promovarea tehnicilor TIC în educaţie; 

- Monitorizarea inserției absolvenţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar; 

- Actiuni întreprinse pentru reducerea abandonului şcolar; 

- Campanii de informare şi conştientizare cu privire la rolul educaţiei în dezvoltarea durabilă; 

Documentele  strategice  elaborate  la  nivelul  judeţelor  şi  municipiilor  din  Regiunea  

de Dezvoltare Sud - Est plasează educaţia şi formarea profesională între priorităţile de 

dezvoltare. 

 

 

 

 

 



PAS 2018 – 2023 28 

 

 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN  

  

 

 

 

                              

 

 

 

   

                   

 

 

PARTEA a II-a



PAS 2018 – 2023 29 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

2.1.1. Context demografic și populația școlară 

Cel mai populat judeţ al regiunii este Constanţa, cu 769.337 locuitori (26,85% din 

totalul populaţiei regiunii). În perioada 2008 - 2016, populaţia regiunii, după domiciliu, la data 

de 1 iulie, a înregistrat o scădere cu 80.836 persoane. Scăderea a fost continuă, în perioada 

2008 -2016.  

Toate judeţele regiunii au înregistrat scăderi ale populaţiei în perioada de analiză, cu 

excepţia judeţului Constanţa, care a cunoscut o uşoară creştere a populaţiei, cu 2.679 

persoane. Judeţul cu cea mai mare pondere a populaţiei urbane este judeţul Constanţa, cu 

aproape 69% din totalul populaţiei. Evoluţia grupelor de vârstă, în perioada 2008-2016, arată 

că pentru grupa de vârstă 10-14 ani se înregistrează o scădere pe întregul interval, în toate 

judeţele, cu excepţia judeţului Constanţa.  

Pe întreaga perioadă analizată, doar judeţul Constanţa a înregistrat o creştere cu 957 

persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu 2,59% (de la 36.996 persoana în 2008 la 379.53 

persoane în 2016). La grupa de vârstă 15-19 ani, evoluţia în perioada 2008-2016 arată o 

scădere a populației cu 11.630 persoane, de la 49.591 persoane în 2008 la 37.961 persoane 

în 2016. La grupa de vârstă 20-24 de ani în perioada 2008-2016, cea mai puternică scădere 

s-a produs în judeţul Constanţa, scădere cu 24.328 persoane a populaţiei din grupa de vârstă 

20-24 ani, în 2016 faţă de 2008, ceea ce reprezintă o diminuare cu 38,66%. 

Din prognoza populaţiei şcolare la nivelul Regiunii de Sud-Est, pentru perioada rămasă 

până în 2060, reies scăderi importante la grupele de vârstă 10-14 ani, 15-64 de ani şi 65 de 

ani şi peste. Este de remarcat scăderea semnificativă a populaţiei rezidente din grupa de 

vârstă 10– 14 ani. Astfel, în anul 2060, la nivelul, Regiunii Sud – Est, proiecţia estimează o 

scădere cu 184.602 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 47,8% faţă de populaţia din 

grupa de vârstă 10-14 ani la data de 1 iulie 2015. Proiecţia modificărilor numărului de persoane 

rezidente la nivelul judeţelor regiunii arată o scădere semnificativă la grupele de vârstă 10-14 

ani şi 15-64 de ani în toate judeţele regiunii.  

În judeţul Constanţa, proiecţiile arată o creştere a numărului de persoane rezidente cu 

vârsta de 65 de ani şi peste, în perspectiva anului 2060 faţă de anul 2015. 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării 

profesionale, apreciem următoarele: 

 Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele 

tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. De asemenea, se reţin din analiza 

demografică, diversitatea etnică, ponderea semnificativă a populaţiei rurale, nivelul de trai 

scăzut. 

 Scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 dar şi scăderile 

prognozate pentru populaţia de vârstă şcolară, la toate grupele de vârstă, la orizontul 

anului 2030, şi în perspectiva anului 2060, impun optimizarea ofertei de formare 

profesională iniţială prin: 

− Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al 

potenţialului local şi zonal de dezvoltare socio-economică; 

− Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru 

şcoli apropiate; 
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− Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi 

nevoile locale şi regionale; 

− Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a resurselor 

şi acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială; 

 Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor 

de formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolar 

interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare. 

 Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe 

calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socioprofesională a absolvenţilor. 

În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru 

asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora. 

 Diversitatea etnică impune soluţii pentru asigurarea accesului la educaţie şi formare 

profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru populaţia rromă. 

 Preponderenţa populaţiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, apreciem că 

are implicaţii în structura ofertei de formare iniţială. Este necesară adaptarea ofertei prin 

calificări specifice atât populaţiei şcolare de sex masculin cât şi feminin 

 Nivelul de trai din județul Constanța este cel mai scăzut în regiunea de dezvoltare și 

constituie un factor de influenţă important în abandonul şcolar şi nivelul scăzut de educaţie 

al unei importante părţi din populaţie. Se impune continuarea şi amplificarea măsurilor de 

sprijinire a elevilor din familiile cu nivel de trai scăzut pentru continuarea studiilor (burse 

şcolare, susţinere financiară pentru cazare şi masă la internate şcolare, asigurare/ 

decontarea transportului, etc.) 

 Structura populaţiei pe nivele de educaţie arată nevoia ca atât şcoala cât şi factorii 

responsabili să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a 

şanselor pentru continuarea studiilor de către absolvenţi, şcolii revenindu-i sarcina de a 

aborda forme de învăţământ pentru adulţi în condiţiile în care cerinţele pieţei muncii vor 

afecta şi mai mult categoriile de populaţie cu nivel scăzut de educaţie. 

 

2.1.2. Condiţii economice  

Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (în PCS), PIB/ locuitor, la nivelul  

Regiunii Sud -Est reprezenta în 2015, 47,9% din media europeană (UE-28=100%). Cu toate 

că se constată un ritm important de creştere a acestui indicator în perioada 2005-2015, se 

menţine în continuare un decalaj important între valorile naţionale şi media europeană. 

Regiunea Sud– Est a înregistrat în 2015 un PIB/locuitor, calculat pe baza parităţii puterii de 

cumpărare, de 13900 euro/locuitor, sub media naţională de 16300 euro/locuitor. Singurul 

judeţ al regiunii care a înregistrat un PIB/locuitor,calculat pe baza parităţii puterii de 

cumpărare, peste media regională, în 2015, a fost judeţul Constanţa, cu 21800 

euro/locuitor. Cu această valoare, judeţul Constanţa a depăşit, în 2015 şi media 

naţională. 

Comparând ponderea sectoarelor mari de activitate la formarea valorii adăugate brute 

regionale anuale, constatăm că domeniile, Industrie, Intermedieri financiare şi asigurări, 

tranzacţii imobiliare, activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport, se înscriu pe un trend crescător în timp ce 

agricultura, silvicultura şi pescuitul, construcțiile și comerțul cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, 

hoteluri și restaurante au trenduri descrescătoare. 
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În judeţul Constanţa, în anul 2015, sunt majoritare firmele din Comerț cu ridicata si cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu 31,7% din totalul firmelor locale 

active în anul 2015. La mare distanţă se situează firmele din sectorul Transport şi depozitare 

cu 11%, urmate de firmele din Activităţi profesionale, științifice şi tehnice cu 9,3%, firmele din 

sectorul Hoteluri si restaurante cu 8,5% şi firmele din industria prelucrătoare cu 8%. 

Cele mai mari scăderi ale numărului de personal în cadrul firmelor, în perioada analizată, 

au avut loc în: 

− industria prelucrătoare -  scădere cu 39900 persoane (scădere cu 24,7%) 

− comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea auto şi motociclete – scădere cu 27280 

persoane (scădere cu 21,4%) 

− construcții – scădere cu 22846 persoane (scădere cu 36,2%) 

− transport si depozitare – scădere cu 7817 persoane (scădere cu 15,1%) 

− producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer 

condiționat – scădere cu 3674 persoane (scădere cu 32,9%) 

− industria extractiva – scădere cu 1210 persoane (scădere cu 24,9%) 

Activităţile economice în care s-au înregistrat creşteri ale numărului de personal în perioada 

2008-2015 sunt: 

− distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activităţi de decontaminare – 

creştere cu 983 de persoane (creştere cu 8,1%) 

− hoteluri si restaurante – creştere cu 1418 persoane (creştere cu 6,9%) 

− informații si comunicaţii – creştere cu 461 de persoane (creştere cu 6,1%) 

− tranzacții imobiliare, închirieri si activităţi de servicii prestate in principal întreprinderilor 

− creştere cu 1052 de persoane (creştere cu 2,5%) 

S-au înregistrat creşteri ale numărului de personal şi din învăţământ, sănătate şi asistenţă 

socială, alte activităţi de servicii. 

Din analiza profilului economic se poate aprecia că domeniile de formare profesională 

iniţială prioritare sunt: turism şi alimentaţie, mecanica prin calificări ce se adresează industriei 

navale, agricultura şi industria alimentară, construcţii. Prioritizarea acestora şi ponderile 

recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea. 

Adaptarea formării profesionale iniţiale la schimbările tehnologice şi organizaţionale 

din economie impun o serie de direcţii de acţiune: 

− Adaptări ale curriculum-ului naţional şi în dezvoltare locală, realizate în parteneriat cu 

agenţii economici; 

− Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de 

desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice 

prin stagii la agenţi economici; 

− Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin implementarea 

sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, inclusiv pentru 

stagiile de pregătire practică desfăşurate la operatorii economici; 

− Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide 

− Promovarea învăţării pe tot parcursul întregii vieţi; 

      −   Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare 

economică. 
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2.1.3. Piaţa muncii   

Populaţia activă din Regiunea Sud - Est număra, în 2016, 1035 mii persoane, respectiv 11,5% 

din populaţia activă a ţării. Din punct de vedere al evoluţiei, în perioada 2002-2016, la nivelul 

regiunii Sud – Est, s-a înregistrat o reducere a populaţiei active cu 260 mii persoane. 

Din analiza evoluţiei indicatorilor pentru perioada 2002-2016, rezultă evoluţii în creștere, la 

nivel regional şi în toate judeţele, a ratelor de activitate şi de ocupare a resurselor de muncă. 

Cu toate acestea, se constată că în ultima perioadă, cuprinsă între anii 2014-2016, atât rata 

de activitate cât şi rata de ocupare a resurselor de muncă au înregistrat scăderi, atât la nivelul 

regiunii cât şi la nivelul tuturor judeţelor regiunii. Valori peste media regională pentru rata de 

activitate se înregistrează în județul Constanța.  

Rata şomajului înregistrat are în perioada analizată evoluţii oscilante la nivelul regiunii 

şi al tuturor judeţelor din regiune. În județul Constanța se remarcă tendinţa generală de 

scădere a ratei şomajului, aceasta fiind cea mai mică din regiune (3,5%). 

În 2016, pe sectoare mari de activitate, la nivelul regiunii, se detaşează serviciile care 

totalizează o pondere de 44,6% din populaţia ocupată civilă, urmată de agricultură cu 25,1%, 

industrie cu 21% şi construcţii cu 9,2%. 

În cazul serviciilor procentul populaţiei ocupate civile a regiunii (44,6%) este cu 2,9 

puncte procentuale sub media naţională. Toate judeţele regiunii, cu excepţia judeţelor 

Constanţa şi Galaţi înregistrează ponderi ale populaţiei ocupate civile în servicii sub media 

regională. În cadrul serviciilor se remarcă activităţile din transport, depozitare şi 

comunicaţii în care ponderea populaţiei ocupate civile este superioară mediei naţionale (6% 

la nivel regional faţă de 5,3% la nivel naţional). Cea mai importantă contribuţie la această 

situaţie o are judeţul Constanţa în care ponderea este de 1,5 ori mai mare faţă de media 

naţională (9%). Cu excepţia judeţelor Constanţa şi Galaţi, celelalte judeţe au ponderi ale 

populaţiei ocupate civile în transport, depozitare şi comunicaţii sub media regională şi 

naţională.  

În comerţ media regională este cu 0,3 puncte procentuale sub media naţională. Cu 

pondere peste media regională şi naţională se situează judeţul Constanţa (17,1% faţă de 

14,7% media naţională și 14,4% media regională). Activitatea din hoteluri şi restaurante 

deţine o pondere a populaţiei ocupate civile la nivel regional peste media naţională cu 0,1 

puncte procentuale. Singurul judeţ cu pondere peste media regională (2,4%) şi naţională 

(2,3%) este judeţul Constanţa (3,5%). 

În perioada 2008-2016, la nivel regional, au înregistrat creşteri ale numărului de locuri 

de muncă vacante distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare, comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, transport și depozitare, informații și comunicații. 

Conform studiului realizat de Comisia Naţională de Prognoză Proiecţia principalilor 

indicatori economico – sociali în profil teritorial până în 2020, publicat în mai 2017, numărul 

mediu de salariați va crește continuu până în 2020, în toate județele regiunii. Cea mai 

importantă creștere se prognozează în judeţul Constanţa, judeţ în care, în 2020 numărul 

mediu de salariaţi va creşte faţă de 2015 cu 33,6 mii persoane, ceea ce reprezintă o creştere 

de 20,1%. Creşteri importante, cu peste 20% se estimează în toate judeţele regiunii. 
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Rata şomajului înregistrat este estimat că va scădea în toate judeţele regiunii, în 

perspectiva anului 2020. Cea mai mică scădere se estimează pentru judeţul Constanţa, cu 

doar 0,6 puncte procentuale. Conform estimărilor, se vor menţine importante decalaje între 

judeţele regiunii. Astfel, rata şomajului înregistrat estimat pentru judeţul Constanţa, la orizontul 

anului 2020 va fi de doar 3%. 

2.1.4. Cererea de competenţe  

Pe baza previziunilor realizate de CEDEFOP privind oportunităţile de locuri de muncă în 

perspectiva 2025 se poate estima care sunt cererile de calificări pe nivele de educaţie şi filiere. 

În acest scop faţă de datele din tabelul de mai sus au fost eliminate grupele de ocupații: 

− Muncitori necalificaţi, având în vedere că IPT nu se adresează acestei grupe; 

− Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit, având în vedere gradul mare de 

distorsionare pe care îl introduce această grupă datorită populației ocupate cu statut 

profesional lucrători pe cont propriu şi lucrători familiali neremuneraţi care sunt 

asociate mai curând cu agricultura de subzistență și cu lipsa alternativelor decât cu 

oportunităţile de locuri de muncă. 

Grupelor de ocupaţii reţinute le-au fost asociate nivelul de educație la intrare în piața muncii 

şi traseul de formare profesională conform tabelului de mai jos: 
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Ponderi propuse pentru învăţământul liceal şi profesional: 

 

Proiecția cererii de forță de muncă la nivel național La nivel național, proiecția cererii 

potențiale de muncă (determinată pe baza modelelor econometrice de tip panel) pentru 

scenariul moderat și cel optimist tendințele de evoluție pe orizontul de prognoză sunt 

staționare, astfel că la orizontul anului 2020 cererea potențială se previzionează a fi cu 1% 

mai mare decât în 2010 în ipoteza scenariului moderat și cu 0,2% in ipoteza scenariului 

optimist, în timp ce pentru scenariul pesimist cererea potențială se previzionează a fi cu 5% 

mai mică în 2020 față de 2010.  

Pentru cererea înlocuită de forță de muncă tendințele la nivel național sunt de creștere 

în ipotezele scenariului optimist și staționare în ipotezele scenariului moderat și ale celui 

pesimist. 

Proiecțiile locurilor de muncă disponibile la nivel național (determinate prin însumarea 

valorilor care reprezintă modificarea cererii potențiale față de anul anterior cu volumul cererii 

înlocuite) estimează o evoluție staționară pe întreg intervalul de prognoză în scenariul 

moderat, iar în scenariul pesimist o tendință de scădere până la valori negative semnificând 

desființare de locuri de muncă. Nici în ipotezele scenariului optimist, la nivel național nu se 

previzionează locuri de muncă disponibile în creștere decât după anul 2014. 

Proiecțiile privind cererea potențială de forță de muncă pe activități economice (la nivel 

de secțiune CAEN Rev1) se referă la cererea relevantă pentru IPT. La nivel național, dintre 

activitățile economice pentru care se previzionează scăderi semnificative ale cererii potențiale 

de forță de muncă, în ipotezele scenariului moderat, se evidențiază: agricultura, silvicultura și 

piscicultura, precum și administrația publică și apărarea, în care se estimează scăderi pe 

întreg intervalul de prognoză până în 2020. Creșteri pe tot parcursul intervalului de prognoză 

se estimează în comerț, precum și în intermedieri financiare. Scăderi în perioada 20092013, 

urmate de creșteri între 2014 și 2020 se previzionează în sectoarele industrie extractivă, 

industrie prelucrătoare, construcții și în transport, depozitare si comunicații. 

Structura cererii potențiale de forță de muncă în ipotezele scenariului moderat, la nivel 

național în funcție de domeniile de formare ale IPT este prezentată în tabelul de mai jos, în 

evoluție prognozată la orizontul anilor 2017-2020.  

Domeniul mecanică concentrează în jur de un sfert din cererea potențială de forță de 

muncă, iar importanța acestuia pare să crească la orizontul 2020, la fel ca și domeniile comerț 

și economic care totalizează peste 25% din cererea potențială relevantă pentru IPT. Și 

domeniile electric, electromecanică și electronică automatizări cresc ca și pondere în cererea 

potențială relevantă pentru absolvenții de IPT, însă ponderea lor se situează la nivele relativ 

reduse.  

Cererea potențială pentru absolvenții domeniilor fabricarea produselor din lemn și 

Industrie alimentară este în scădere la orizontul 2020, la nivel național. 
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Prognoza structurii cererii potențiale, în scenariul moderat, pe domenii de formare 

profesională din IPT, la nivel național în perspectiva 2017-2020: 

 

Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creşteri, după domeniul de 

calificare – ocupaţii relevante pentru liceul tehnologic sau învăţământul profesional (%): 

 

Distribuţia locurilor de muncă pentru care se estimează creşteri, după domeniul de 

calificare – ocupaţii relevante pentru învăţământul postliceal (%): 
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Concluzii din analiza proiecţiei cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu 

Grupele ocupaționale pentru care se previzionează ușoare creșteri ale locurilor de 

muncă disponibile ar fi tehnicieni în domeniul fizicii și tehnicii, operatori la instalațiile fixe și 

lucrători asimilați. Se menține aproximativ constant numărul de locuri de muncă disponibile 

destinate operatorilor la mașini, utilaje și asamblorilor de mașini, echipamente și alte produse.  

Evoluțiile care conduc spre valori negative care sugerează pierderi de locuri de muncă 

în economia regiunii par să afecteze grupele agricultori și lucrători calificați în agricultură și 

vânzători în magazine și piețe, lucrători în servicii personale și de protecție, funcționari în 

servicii cu publicul. Pentru celelalte grupele ocupaționale se profilează locuri de muncă 

disponibile în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, în tendință descrescătoare însă. 

Implicaţiile pentru IPT 

 Rata ridicată a şomajului obligă sistemul de ÎPT la: 
− anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii 
− acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 
− abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării 

pe parcursul întregii vieţi 
− implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special 

în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă 
după absolvirea şcolii. 

− parteneriate active cu agenţii economici, agenţiile de ocupare a forţei de muncă, 
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a 
absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar. 

 Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu 
nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri),  oferă şcolilor 
oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în vedere: 

     -  creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 
     -   adecvarea calificării cu locul de muncă 
     -  reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 
     -  recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite 
pe cale formală şi informală 
 Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi 

ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

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

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

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

calificare 

- Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în 

creştere în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv 

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

sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. 

 Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la: 
- Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural 
- Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate 
- Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din 

categorii defavorizate economic şi social 
- Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile anticipate ale pieţei muncii 

corelată cu validarea periodică a datelor din studiile previzionale pe baza datelor 

curente din surse oficiale şi administrative 
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2.2. ANALIZA MEDIUL INTERN – AUTOEVALUARE  

 2.2.1. Predarea şi învăţarea  

Activitatea de predare-învățare, în cadrul școlii, se realizează conform curriculum-lui 

național. Oferta educaţională a şcolii este adusă la cunoştinţa elevilor şi părinţilor prin 

intermediul materialelor publicitare de promovare a imaginii şcolii (pliante, postere) şi cu 

prilejul târgurilor ofertelor educaţionale organizate anual de ISJ Constanța. Elevii şi părinţii 

sunt informaţi în legătură cu curriculum-ul şcolar şi cu misiunea şcolii. 

La începutul anului şcolar profesorii diriginţi prelucrează cu elevii şi părinţii 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi 

Regulamentul de ordine interioară. 

Comunicarea cadrelor didactice cu elevii este caldă, de întelegere; comunicarea cu 

familiile elevilor este eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în 

scris informaţii referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor).Întreaga activitate din 

şcoală se desfăşoară într-un climat de respect reciproc şi bună comunicare. 

Profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare şi sunt preocupaţi 

de implicarea activă a elevilor în actul învăţării.Evaluarea elevilor este formativă şi sumativă 

şi utilizează instrumente diverse, punându-se accent pe instrumentele alternative de evaluare. 

Din asistenţele efectuate la clasă, prin în urma inspecțiilor pentru obținerea gradelor 

didactice cât şi din discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii rezultă următoarele: 

 În general, elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare 

 Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor 

materiale pentru frecventarea cursurilor 

 Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale. 

 Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore 

 Tehnologia IT nu se utilizează în suficientă măsură 
 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice  

RESURSE MATERIALE 

Parter          

 4 săli clasă, 1 bibliotecă, 1 sală sport provenită prin transformarea unei săli de clasă,  

 1 birou secretariat, 1 birou directori 

 1 grup sanitar profesori, 2 grupuri sanitare elevi 

Etaj 1 

 7 săli clasă, 1 laborator Științe (sală de clasă), 

 1 cabinet psiholog şcolar, 1 cabinet medical, 1 birou contabilitate, 1 anexă laborator 

Științe (fizică și biologie) 

 2 grupuri sanitare elevi 
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Etaj 2 

 1 cabinet Firmă de exerciţiu, 1 laborator Informatică, 1 laborator AEL, 1 cabinet Limbi 
moderne/ limba turcă, 1 cabinet Comerţ, 1 cabinet Gastronomie, 1 cabinet Tehnica 
Servirii, 1 cabinet Lb. Română (sală de clasă), 1 cabinet Estetică 

 1 anexă CPPE și CEAC 
 1 spațiu arhivă 
 1 anexă laborator Științe (chimie) 

 2 grupuri sanitare elevi 

Bază sportivă cu terenuri de fotbal, handbal și volei. 

În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea şcolii s-au constatat următoarele: 

 Prin programele derulate şi prin activităţile de autofinanţare, şcoala dispune de o 

dotare mulţumitoare în majoritatea cabinetelor, laboratoarelor şi atelierelor şcolii. 

 Materialul didactic pentru ştiinţe este depăşit, respectiv învechit şi în mare parte este 

nefuncţional. 

 Există un număr mic de videoproiectoare şi laptopuri în şcoală. 

 Una din cele două reţele de calculatoare este uzată moral, nu permite rularea 

programelor AEL din cauza softului actualizat în comparație cu resursele cerute de 

program. 

 Sunt dotate cu calculatoare toate cabinetele cadrelor didactice. 

 Nu există sală de sport 

Dezvoltarea bazei materiale și atragerea de fonduri extrabugetare pentru: 

 Îmbunătățirea sălilor de clasă şi dotarea acestora cu echipamente moderne 

 Dotarea cu soft educațional şi crearea bazei de date AEL  

 Parchetarea unor săli de clasă 

 Reamenajarea şi reamplasarea spaţiului destinat procesului didactic. 

 Consultarea tuturor factorilor implicaţi pentru dimensionarea cât mai eficientă a liceului 

şi alegerea judicioasă/realizabilă a specializărilor pentru anul şcolar 2018–2019 și în 

perspectivă 

 Reabilitarea completă a grupurilor sanitare 

RESURSE UMANE 

Personal didactic de predare în anul şcolar 2018 – 2019 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr de 

norme 

întregi  

Număr de cadre 

didactice cu 

norma de bază 

în unitate 

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare    

Număr de 

cadre   

didactice 

calificate  

Modalitatea angajării 

pe post 

57 54 48 47 57 

concurs titularizare: 47 
detaşare: 1 
suplinire: 9 
transfer: 0 

 

 

 



PAS 2018 – 2023 39 

 

Distribuția pe grade a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

necalificat Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutanți 

1 39 10 6 1 0 

 
Personal didactic auxiliar în anul şcolar 2018 – 2019 

Categorie de 
personal 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr  de 
persoane 
calificate 

Număr de 
norme 

Numărul de personal este: 

sub 
normative 

la nivelul 
normativelor 

peste 
normative 

SECRETAR 2 2 2 – da – 
BIBLIOTECAR 1 1 1 – da – 
INFORMATICIAN 1 1 1 – da – 
LABORANT 1 1 1 – da – 
ADMINSTRATOR 
FINANCIAR 

1 1 1 – da – 

ADMINISTRATOR 
DE PATRIMONIU  

1 1 1 – da – 

 
Personal nedidactic în anul şcolar 2018 – 2019 

Categorie de 
personal 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr  de 
persoane 
calificate 

Număr de 
norme 

Numărul de personal este: 

sub 
normative 

la nivelul 
normativelor 

peste 
normative 

ÎNGRIJITOR 
4 4 4 – da – 

PAZNIC 
1 1 1 – da – 

MUNCITOR DE 
ÎNTREŢINERE 

1 1 1 – da – 

 
Clase și efective de elevi în anul școlar 2018 – 2019  
 

Nivel de 
învăţământ 

Clasa 
Număr de 

clase 
Număr de 

elevi 
Forma 

de învăţământ 
Limba de 
predare 

Liceal 
(ciclul inferior), 

din care: 

clasa a  IX-a 5 142 zi Lb.română 

clasa a  X-a 5 123 zi Lb.română 

Total 10 265   

Liceal, 
(ciclul superior), 

din care: 

clasa a  XI-a 6 147 zi Lb.română 

clasa a  XII-a 7 176 zi Lb.română 

clasa a  XI-a 2 51 seral Lb.română 

clasa a  XII-a 2 53 seral Lb.română 

clasa a  XIII-a 1 16 seral Lb.română 

Total 18 443   

Profesional,  
din care: 

clasa a  IX-a 1 36 zi Lb.română 

clasa a  X-a 1 18 zi Lb.română 

clasa a  XI-a 1 14 zi Lb.română 

Total 3 68   

TOTAL 31 776   
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Promovabilitate în anul școlar 2017 – 2018 

Nivel de 

învățământ 
Clasa 

Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

rămaşi 

 

Promovați 

 

Repetenți  
Exmatriculaţi/ 

alte situaţii 

Liceal, zi 

IX 136 140 138/ 98% 2 4 

X 150 148 144/ 97% 4 2 

XI 183 176 174/ 99% 2 7 

XII 169 165 165/ 100% 0 5 

TOTAL LICEU – ZI  638 629 621/ 99% 8 18 

Școală Profesională 

IX 25 24 16/ 67% 8 2 

X 18 19 13/ 68% 6 0 

XI 47 46 40/ 87% 6 1 

TOTAL ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 90 89 69/ 77% 20 3 

Liceal, seral 

XI 55 58 50/ 86% 8 12 

XII 19 15 14/ 93% 1 4 

XIII 19 15 15/ 100% 0 4 

TOTAL LICEU – SERAL 93 88 79/ 90% 9 20 

 
La finele anului şcolar 2017 - 2018: 

 Promovabilitatea: liceu zi – 99%; şcoala profesională – 77%; liceu seral – 90% 

 Dintre cei 180 absolvenți de liceu, 160 (89%) s-au înscris la examenul național de 

Bacalaureat și 116 au fost declarați admiși (72%). 107 dintre ei (60%) s-au înscris la 

examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4 și toți au promovat acest 

examen; 

 Dintre cei 46 de absolvenți ai școlii profesionale, 39 (85%) s-au înscris la examenul de 

certificare a competențelor profesionale, iar 35 elevi (90%) l-au promovat; 

 Un procent însemnat din absolvenţii de liceu a fost admis în învăţământul superior; 

 S-au obținut premii și  mențiuni la concursuri județene și naționale. 

Pe lângă pregătirea generală şi de specialitate le oferim elevilor noştri o serie de  facilităţii 

printre care: chioșc şcolar, revista şcolii, activități extracurriculare – cercuri, consiliul elevilor 

care realizează o legăturăîntre elevi şi profesori, competiţii sportive, excursii, vizite. Aceste 

facilități urmăresc: 

 implementarea standardelor de pregătire profesională  

 curriculum în dezvoltare locală  

 învăţarea centrată pe elev 

 elevii cu nevoi speciale 

 parteneriatul cu agenții economici 

 orientarea carierei 

 asigurarea calităţii 

Modalități de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare:  

 identificarea lacunelor în pregătirea anterioară prin testări inițiale; 

 aplicarea unor planuri de remediere și consultaţii în afara orelor de curs; 

 diversificarea şi modernizarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare; 
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 monitorizarea şi îndrumarea elevilor în vederea utilizării şi valorificării eficiente a 

notiţelor, manualelor şcolare şi a tuturor materialelor utilizate în procesul de învăţare  

(fişe de lucru, teme etc); 

 consiliere psihopedagogică pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. 

2.2.3. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor  

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor reprezintă o componentă importantă a 

activităţii şcolii noastre. În acest scop, funcționează cabinetul de orientare şi consiliere 

profesională într-un spaţiu care oferă un ambient plăcut şi cu o dotare corespunzătoare: 

calculator conectat la Internet, materiale cu filme didactice, materiale documentare (pliante, 

broşuri, reviste etc.), mobilier modular, flipchart, cameră foto și cameră video digitale 

performante.  

În domeniul consilierii şi orientării profesionale, profesorul psiholog are ca obiectiv 

principal facilitarea accesului la informaţii referitoare la locurile de muncă compatibile cu 

interesele şi specializările dobândite de elevi, colaborând astfel cu profesorii diriginţi şi părinţii. 

Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică este implicat în parteneriate cu ANT 

(Autoritatea Naţională pentru Tineret), cu direcţia judeţului Constanţa ANSIT (Agenţia 

Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor), AJOFM Constanţa, astfel că elevii au 

participat la ateliere de lucru, târguri şi alte diverse programe de voluntariat şi informare 

derulate de aceste instituţii. 

Activitatea de Consiliere şi orientare profesională se adresează atât elevilor cât şi 

părinţilor (în cadrul lectoratelor cu părinţii organizate pe clase şi pe niveluri), şi are scopul de 

a ghida trecerea tinerilor de la şcoală la un loc de muncă sau la un alt nivel de specializare.  

Stagiile de formare în Consiliere şi orientare urmate de profesorii diriginţi au creat 

premisele dezvoltării şi abordării într-un „continuum” a consilierii şi orientării profesionale şi 

vocaţionale. 

În şcoala noastră, procesul de consiliere şi orientare profesională este facilitat de 

cunoştinţele privind lumea profesiilor, pe care elevii claselor a XI-a şi a XII-a de liceu tehnologic 

le primesc în cadrul firmelor de exerciţiu. 

2.2.4. Firmele de exercițiu 

Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică. Este o 

simulare a unei firme reale, care poate fi realizată prin implicarea directă a unui profesor 

coordonator. Motivul alegerii  unei firme de exerciţiu deschise, fără produse reale, este de a 

simula un fenomen în cadrul instruirii pentru afaceri, care să cuprindă toate aspectele 

activităţilor comerciale şi de afaceri, fără a implica riscuri antreprenoriale. 

Elevii sunt implicaţi într-un astfel de model de învăţare „lucrează” la compartimentul de 

„Resurse umane”,  unde exersează următoarele: 

 analiza structurii organizatorice a unităţii economice; 

 stabilirea poziţiei în structura organizatorică a unităţii economice; 

 organizarea activitatii în  funcţie de obiective; 

 autoevaluerea propriile rezultate şi evaluarea rezultatele obţinute de către colectiv, 

utilizând diferite instrumente; 

 măsuri de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei, respectiv a firmei de exerciţiu.  
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Profesorul este consultant pentru elevi şi coodonator al firmei de exerciţiu. Elevii sunt 

actorii principali ai procesului de învăţare însuşindu-şi competenţe cheie pentru activitatea 

unei firme: lucrul în echipă, gândirea interdisciplinară, comunicarea interpersonală, asumarea 

de responsabilităţi, formularea de decizii etc. Toate acestea asigură absolvenţilor noştri o 

pregătire profesională care le oferă mobilitate ridicată pe piaţa muncii şi posibilitatea iniţierii 

de afaceri pe cont propriu. 

În cadrul Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” se dezvoltă activităţi îndrumătoare în 

domeniul materiilor de specialitate, pentru care s-au înfiinţat următoarele firme de exerciţiu: 

Nr. 

crt. 
Denumirea F.E. Domeniul de activitate/ cod CAEN Clasa Coordonator 

1.  CRAZY PARTY 1003 S.R.L 
Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. 

XII D Bucur Viorica 

2.  COLOUR DESIGN 2307 SRL 
Comert cu ridicata al mobilei, 
covoarelor si a articolelor de iluminat 

XI A Bucur Viorica 

3.  INESS SRL 
Coafura si alte activitati de 
infrumusetare 

XII A Năstase Aurelia 

4.  La vita e bella SRL Restaurante XII F Marcu Isabela 

5.  Costa Serena SRL 
Hoteluri si alte facilitati de cazare 
similare 

XII F Nisipeanu Raluca 

6.  STAR QUALITY SA 
Comert cu ridicata al florilor si al 
plantelor 

XI B Samara Silvia 

7.  ELIANA SRL 
Facilitati de cazare pentru vacante si 
perioade de scurta durata 

XII B Oprea Gabriela 

8.  LAGO SRL Restaurante XI F Bică Mirela 

9.  SURCY CAFE SRL 
Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor, inclusiv cafenele - 

XII C Bică Mirela 

10.  NAZWOOD ACTIV SRL 
Comert cu ridicata al mobilei, 
covoarelor si a articolelor de iluminat 

XII  E Martinaş Lidia 

11.  BIOrganic RAW CAFFE SRL 
Baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor, inclusiv cafenele  

XII B Oprea Gabriela 

12.  X-TEG ELECTRONICS SRL 
Comert cu ridicata al calculatoarelor, 
echipamentelor periferice si software-lui 

XII E Martinaş Lidia 

13.  FASHION OFFICE SRL 
Comert cu amanuntul al imbracamintei, 
in magazine specializate 

XI E Bondoc Camelia 

14.  FINELINE SRL 

Comert cu amanuntul al produselor 
cosmetice si de parfumerie in magazine 
specializate 

XI C Oprea Gabriela 

15.  MADYcom SRL 
Comert cu amanuntul al produselor 
alimentare in magazine specializate 

XI D Datcu Camelia 

 

Scopul acestor firme de exerciţiu este de a-i pune pe elevi în posturi diferite, trecând 

de la cele de execuţie la cele de conducere, având astfel o mare responsabilitate şi o 

perspectivă asupra viitorului. 

Actele de constituire realizate de fiecare firmă în parte au fost apreciate ca fiind cele 

mai bine întocmite, de către ROCT BANC, aflată la Timişoara, care serveşte drept bancă 

fictivă. Aceste firme oferă elevilor posibilitatea de a înţelege către ce profesii au aptitudini. 

Participând la activităţile zilnice ale firmelor de exerciţiu, elevii păstrează contactul cu 

realitatea în privinţa dificultăţii sarcinilor unei adevărate firme şi a unui adevărat post. 
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În baza acestor firme, elevii îşi pot folosi cunostinţele acumulate în şcoală şi totodată 

pot dobândi noi informaţii care pot fi puse în practică în viitor, în profesiile alese. Sunt 

promovate situaţiile din viaţa reală şi se urmărește aplicarea cunoştinţelor la probleme reale, 

pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor  şi ale societăţii.  

Elevii trec pe rând prin toate departamentele firmei şi efectuează activităţi specifice 

postului pe care-l ocupă. Profesorul este consultant pentru elevi şi coordonator al firmei de 

exerciţiu. Elevii sunt actorii principali ai procesului de învăţare însuşindu-şi competenţe cheie 

pentru activitatea unei firme: lucrul în echipă, gândirea interdisciplinară, comunicarea 

interpersonală, asumarea de responsabilităţi, formularea de decizii etc.  

Toate acestea asigură absolvenţilor noştri o pregătire profesională care le oferă 

mobilitate ridicată pe piaţa muncii şi posibilitatea iniţierii de afaceri pe cont propriu. 

2.2.5. Sursele şi capacitatea potenţială de finanţare  

Din surse guvernamentale s-a dezvoltat baza de material didactic şi fondul de carte, mobilier 

şcolar, calculatoare, materiale de bucătărie, materiale sportive.Prin venituri proprii s-au 

realizat: mobilier şcolar, dotări cabinete, îmbogăţirea fondului de carte şcolară. 

Proiectul de buget se realizează în conformitate cu priorităţile liceului, personalul fiind 

consultat în stabilirea priorităţilor de utilizare a fondurilor bugetare şi extrabugetare şi prevede 

22647 lei pentru obiecte de inventar şi 1069 lei pentru cărţi şi publicaţii în anul financiar 2014. 

Pentru calificările profesionale propuse spre autorizareși acreditare vor fi procurate 

echipamente audio-video (laptop, videoproiector, ecran); soft-uri educaţionale; cărţi tehnice, 

cataloage, reviste de specialitate. 

Dotarea se va realiza din resurse bugetare și din venituri proprii. 

Sursele de finanţare ale şcolii: 

 bugetul de stat; 

 bugetul local; 

 venituri proprii; 

 sponsorizări; 

 donaţii. 

  

2.2.6. Calificări şi curriculum           

  Oferta educaţională va fi structurată anual în funcţie de condiţiile concrete ale unităţii 

noastre de învăţământ pe baza misiunii liber asumate de către echipa managerială şi va 

cuprinde: elemente din cadrul planului de şcolarizare, condiţiile educaţionale oferite, calitatea 

procesului educațional specific unităţii noastre şi ultimele prevederi din cadrul legislaţiei, 

privind reforma în învăţământul preuniversitar românesc, constant rămânând doar obiectivul 

central al ofertei noastre educaţionale, obiectiv sintetizat în citatul:    

   „Idealul educațional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creatoare.”  

Oferta educaţională a Liceului Tehnologic „Virgil Madgearu” cuprinde 2 nivele 

educaţionale (liceu tehnologic, şcoală profesională). În cadrul fiecărui nivel educațional se 

oferă calificări specifice domeniilor de pregătire. 
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În toate etapele procesului curricular trebuie avute în vedere următoarele direcții: 

- diversificarea graduală a ofertei curriculare, conform specializărilor şi domeniilor de activitate 

şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a alege; 

- prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului, în condiţiile în care ciclul 

superior al liceului, şcoala profesională și postliceala nu fac parte din învăţământul obligatoriu; 

- centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de 

baza necesare pentru continuarea studiilor sau pentru încadrarea pe piaţa muncii. 

Oferta curriculară cuprinde curriculum-ul național corespunzător fiecărui nivel 

educațional şi fiecărui nivel de studiu şi curriculum la decizia şcolii / curriculum de dezvoltare 

locală.  

PLANURI CADRU ȘI PROGRAME UTILIZATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 

CLASA 
DOMENIUL DE 
PREGĂTIRE/ 

CALIFICAREA 

Ordin de 
ministru  

PLAN CADRU 

Ordin de 
ministru  
PLAN DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Ordin de 
ministru 

PROGRAMĂ 
ȘCOLARĂ 

IX / zi 

Economic 

OMECI  
3411/16.03.2009 

OMENCS  
4457/05.07.2016 

Anexa 1 

OMENCS 
4457/05.07.2016                 

Anexa 1 

Comerț 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

X / zi 

Economic 

OMECTS 
3081/27.01.2010 

Anexa 2 

OMEN 
3915/18.05.2017     

Anexa 1 

 
OMEN 

3915/18.05.2017     
Anexa 1 

Comerț 

Turism 

Estetica și igiena 
corpului omenesc 

XI / zi 

Tehnician în 
activităţi economice 

OMECI 
3412/16.03.2009, 

Anexa 4 

OMEN     
3500/29.03.2018   

anexa 1 

OMEN     
3501/29.03.2018   

anexa 1 

Tehnician în 
administraţie 

Tehnician în 
activităţi de comerţ 

Tehnician în 
achiziții și 
contractări 

Tehnician în turism 

XII / zi 

Tehnician în 
activităţi economice 

OMECI 
3412/16.03.2009, 

Anexa 4 

OMECI     
3423/18.03.2009 

Anexele 2 şi 3 

OMEC                
3172/30.01.2006 

Tehnician în 
administrație 

Tehnician în 
activităţi de comerţ 

Tehnician în turism 

Tehnician în 
gastronomie 

XI / SERAL 
Organizator 
banqueting 

OMEC 
4051/24.05.2006 

Anexa 8.1 

OMEC    3172/ 
30.01.2006 

OMEC     
3172/30.01.2006 

Coafor stilist 

XII / SERAL 

Tehnician în 
activități de comerț/               
Organizator 
banqueting 

OMEC 
4051/24.05.2006 

Anexa 8.3 

OMECI     
3423/18.03.2009 

Anexa 1 

OMEC     
3172/30.01.2006 

Coafor stilist 
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XIII / SERAL 
Tehnician în 
administrație 

OMEC 
4051/24.05.2006 

Anexa 8.3 

OMECI     
3423/18.03.2009 

Anexa 1 

OMEC     
3172/30.01.2006 

IX /  
Școală 

profesională 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc/ 
Frizer – coafor – 
manichiurist–  
pedichiurist 

OMEN 
3152/24.02.2014 

OMENCȘ  
4457/05.07.2016     

Anexa 4 

OMENCS   
4457/05.07.2016                   

Anexa 4 

X /  
Școală 

profesională 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc/ 
Frizer – coafor – 
manichiurist–  
pedichiurist 

OMEN 
3152/24.02.2014 

OMEN  
3915/18.05.2017     

Anexa 3 

OMEN  
3915/18.05.2017     

Anexa 3 

XI /  
Școală 

profesională 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc/ 
Frizer – coafor – 
manichiurist–  
pedichiurist 

OMEN 
3152/24.02.2014 

OMEN     
3500/29.03.2018        

Anexa 3 

OMENCȘ  
5058/27.08.2015 

 

     OFERTA CURRICULARĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2018- 2019 

NIVEL LICEAL – forma de învățământ ZI 
 
 

NR. 
CRT. 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE/ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

CLASA 
CURRICULUM DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

1. 
Domeniul de pregătire: 
Comerț/Economic 

a IX-a A, B, C, 
D 

Activităţi în comerţ 

2. 
Domeniul de pregătire:  
Estetica şi igiena corpului omenesc 

a IX-a E 
Activităţi în estetică 

3. 
Domeniul de pregătire: 
Comerț/Economic 

a X-a A, B, C 
Organizarea activităţii ȋn unităţi de 
comerţ 

4. 
Domeniul de pregătire: 
Turism 

a X-a D 
Calitatea serviciilor hoteliere 

5. 
Domeniul de pregătire:  
Estetica şi igiena corpului omenesc 

a X-a E 
Activităţi la locul de muncă 

6. 
Calificarea profesională: 
Tehnician ȋn activităţi economice 

a XI-a A, B Contabilitate aprofundată 

7. 
Calificarea profesională: 
Tehnician ȋn administraţie 

a XI-a C 
Activitatea resurselor umane ȋn 
administraţie 

8. 
Calificarea profesională: 
Tehnician ȋn achiziţii şi contractări 
Tehnician ȋn activităţi de comerţ 

a XI-a D, E 
Conducerea şi organizarea 
activităţilor ȋn cadrul unei 
ȋntreprinderi 

9. 
Calificarea profesională: 
Tehnician ȋn turism 

a XI-a F 
Managementul unităţilor de turism 

10. 
Calificarea profesională:  
Tehnician în activităţi economice 

a XII-a A, B, C Analiza pieţei 

11. 
Calificarea profesională:  
Tehnician în administraţie 

a XII-a D Comunicarea cu publicul 

12. 
Calificarea profesională:  
Tehnician în activităţi de comerţ 

a XII-a E Oferta de mărfuri 

13. 
Calificarea profesională:  
Tehnician în turism 

a XII-a F Dezvoltarea durabilă în turism 

14. 
Calificarea profesională:   
Tehnician în gastronomie 

a XII-a G 
Promovarea de tehnologii şi 
preparate noi 
Particularităţile catering-ului 
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OFERTA CURRICULARĂ 

NIVEL LICEAL – forma de învățământ SERAL 

 

NR. 
CRT. 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ CLASA 
CURRICULUM DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

1. Tehnician ȋn activităţi de comerţ a XII-a  A 
Extinderea afacerii prin comerţ 
modern 

2.  Organizator banqueting a XII-a  A Activitatea de servire ȋn bar 

3. Coafor stilist a XII-a  B Istoria coafurii 

4.  Tehnician în administrație a XIII-a   Comunicarea cu publicul 

 
 

OFERTA CURRICULARĂ 

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ – forma de învățământ ZI 

NR. 
CRT. 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ CLASA 
CURRICULUM DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ 

1. 
Calificarea profesională: 
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

a IX-a  
Activităţi în domeniul estetică 

2. 
Calificarea profesională: 
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

a X-a  
Activităţi la locul de muncă 

3. 
Calificarea profesională: 
Ospătar (chelner), vȃnzător ȋn unităţi 
de alimentaţie 

a XI-a  
Organizarea activităţii de servire 



                  

LISTA AUXILIARELOR CURRICULARE DE UZ INTERN  

UTILIZATE ÎN PROCESUL DIDACTIC: 

Nr. 
Crt. 

Autor Titlu 

1.  CHARPENTIER, PASCAL Organizarea și gestiunea întreprinderii 

2.  BRAN, PAUL Finantele  întreprinderii 

3.  TIGU, GABRIELA Etica afacerilor în turism 

4.  FLORESCU, CONSTANTIN Marketing, dicționar explicativ 

5.  GRIGORESCU, ADRIANA Ghid de marketing public și privat 

6.  VRÂNCEANU, MARIA, DIANA Politici de preț 

7.  DUMITRU, IONEL Marketing  strategic 

8.  BASANU, GHEORGHE Managementul aprovizionării și desfacerii 

9.  DEDU, VASILE Gestiune și audit bancar 

10.  COJOCARU, CONSTANTIN Analiza economico – financiară  

11.  LAMBRU, GHEORGHE Contabilitatea  întreprinderii (îndrumător) 

12.  CETINĂ, IULIANA Marketingul  serviciilor.Teorie și aplicații 

13.  DĂNCESCU, ALINA Contabilitate, monografii contabile 

14.  DANCIU, VICTOR Marketingul  internațional  cazuri/ analize /probleme 

15.  RĂILEANU,  VASILE Abordări contabile privind impozitele și taxele 

16.  COMAN, FLORIN Contabilitate financiară și  fiscalitate 

17.  RISTEA, MIHAI Contabilitatea societăților comerciale      

18.  LEFER,VIOREL Managementul resurselor  umane  teorie și practică 

19.  BURCIU, AUREL Introducere  în  management 

20.  CHIRICĂ, LEFTER Comerțși  economie  comercială 

21.  STĂNCIULESCU, GABRIELA Economie  și  gestiune  în turism 

22.  KAWASAKI, GUY Realitatea  în  afaceri 

23.  BELU, GABRIELA  MIHAELA Operațiuni  de comerț exterior  aplicații  / studii de caz 

24.  HORNOIU, ION, REMUS Ecoturismul / orientare  prioritarăîn dezvoltarea durabilă 
a comunităților locale 

25.  DUMITRANA  MIHAELA Bazele  contabilității 

26.  DUMITRANA  MIHAELA Bazele contabilității aplicații și studii de caz 

27.  POPA  IOAN Tehnica  operațiunilor de comerț exterior 

28.  NICOLESCU, OVIDIU Antreprenoriatul și managementul întreprinderilor mici 
și mijlocii 

29.  TUCLEA, CLAUDIA ELENA Managementul strategic în turism – servicii  exerciții. 
Studii de caz 

30.  ADĂSCĂLIȚEI, VIRGIL Tehnici comerciale educaționale. Marketingul spațiilor 
de vânzare 

31.  VOINEAGU, VERGIL Statistică economică 

32.  DRAGOTĂ, VICTOR Abordări practice în finanțele firmei 

33.  POROJAN, DUMITRU  Planul de afaceri 

34.  ANDREI, RUXANDRA Manual de tehnici operaționale în activitatea de turism 

35.  BALAURE, VIRGIL Marketing 

36.  FELEAGA, NICULAE Bazele contabilității 

37.  TUDOSE,MIHAELA – 
BRÂNDUȘA 

Gestiunea capitalurilor întreprinderii 

38.  FLOREA, CONSTANTIN Ghidul profesionistului în restaurație.  

39.  FLOREA, CONSTANTIN Maître d’hotel 

40.  ENE, CORNELIA Dicționar gastronomic explicativ. Român – francez – 
italian – englez – german 

41.  BELOUS, AURORA Bucătăria restaurantelor românești 

42.  FLOREA, CONSTANTIN Manualul directorului de restaurant 

43.  CHIRIAC, ALEXANDRA 
CRINA 

Asistența turisticăîn organizarea evenimentelor 
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44.  FLOREA, CONSTANTIN Manualul educațional al ospătarului 

45.  GIRARD, SYLVIE Arta completă a gătitului. 1000 de tehnici și rețete 

46.  BALAURE, VIRGIL Marketing 

47.  RAICU, ROXANA – ELENA Management strategic în turism – servicii 

48.  DRAGNEA, LIDIA Manualul de tehnici operaționale în activitatea de 
turism 

49.  POROJAN, DUMITRU Planul de afaceri 

50.  DRAGOTĂ, VICTOR Abordări practice în finanțele firmei 

51.  GOODE, WALTER Dictionar explicativ de termeni comerciali  român – 
englez ; englez – român 

52.  DIACONU, PAUL Contabilitate managerială aprofundată 

53.  DIACONU, PAUL Contabilitate managerială. Planuri de afaceri 

54.  BASANU, GHEORGHE Managementul aprovizionării și desfacerii  

55.  NICOLESCU, OVIDIU Managementul întreprinderilor mici și mijlocii 

56.  IONAȘCU, ION Control de gestiune 

57.  PATRICHE, DUMITRU Bazele  comerțului 

58.  STĂNCIULESCU, GABRIELA Managementul turismului durabil în centrele urbane 

59.  CĂLINESCU, GEORGE Principii de estetică 

60.  DIACONU, PAUL Contabilitatea managerială aprofundată 

61.  CRISTEA, SORIN Managementul organizației școlare 

62.  JOHN WESTWOOD Cum să concepi un plan de marketing 

63.  LUCA CONSTANTIN Manualul directorului agenției de turism 

64.  FLOREA  CONSTANTIN Organizarea evenimentelor și banquetingul în 
structurile de primire 

65.  GAL MARIA ANA Ghid de conversație pentru personalul din industria 
hotelierăși turism  român – francez – englez – german 

66.  ALEXANDRA  CRINA  
CHIRIAC 

Animația în turism și industria ospitalității 

67.  ALEXANDRA  CRINA  
CHIRIAC 

Asistență turisticăîn organizarea evenimentelor 

68.  CORNELIA  ENE Manualul directorului de  hotel 

69.  DUMITRU  PLOHOTNIUC Manualul conducătorului de întreprindere – patron 
turism (pensiune turistică) 

70.  GABRIELA MATEESCU Limba engleză pentru personalul din restaurante și 
vase de croazieră 

71.  CONSTANTIN LUCA Manualul educațioanl al ghidului de turism 

72.  RADU TRAIAN  LASCU Manualul de cunoștințe economice și antreprenoriale în 
turism 

73.  MIHAI  RÂJNIȚĂ Tehnologie hotelieră    front – office 

74.  MIHAI RÂJNIȚĂ Tehnologie  hotelieră – housekeeping 
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 2.2.7. Parteneriate şi colaborări     

 Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” a stabilit un parteneriat benefic la nivel local, național şi 

internațional cu principalii actori implicaţi în activitatea de educaţie şi formare profesională: 

 

1. Cu părinţii 

 Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educațional cu părinţii şi se consideră ca fiind 

coresponsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în 

permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi stimulează să-şi aducă contribuţia la 

bunul mers al şcolii. 

 

2.  Cu agenţii economici  

Şcoala colaborează cu agenţii economici din judeţul Constanţa  pentru:  

 Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal, şcoala profesională și postliceală. 

 Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare care vizează sărbătorirea unor evenimente 
importante din viaţa şcolii şi a elevilor. 

 Derularea unor programe de formare a agenţilor economici în domeniul antreprenoriatului şi al 
managementului firmei. 

 Desfăşurarea unor cursuri de specializare a angajaţilor unor firme în domeniul financiar-contabil şi 
al prestării de servicii de alimentaţie publică şi turism. 

 Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici din domeniul 
serviciilor sunt invitaţi să participe la desfăşurarea probei practice din cadrul examenului de 
absolvire a şcolii profesionale şi a examenului pentru obţinerea certificatului de competenţe 
profesionale de către elevii claselor a XII – a, prilej cu care îşi recrutează viitoarea forţă de muncă 
dintre absolvenţii şcolii. 

 Desfăşurarea instruirii practice a elevilor claselor a XI-a și a XII-a, liceu tehnologic, după modelul de 
învăţare „firma de exerciţiu” –în care fiecare firmă de exerciţiu are o firmă –mamă dintre agenţii 
economici din judeţul Constanţa. 

 

În fiecare an şcolar şcoala încheie convenţii de colaborare cu agenţi economici din judeţul Constanța. 
Printre agenții economici care asigură desfășurarea stagiului de pregătire practică pentru un număr mai mare 
de elevi se numără: 

Nr. crt. Obiectul parteneriatului Denumire agent economic 

1. 
Efectuarea stagiului de pregătire 
practică învăţământ profesional  

SC Beauty Style SRL 
SC Complex Turistic Dobrogea SRL 

2. 
Efectuarea stagiului de pregătire 
practică învățământ liceal 

SC Luk Oil România SRL 
SC Continental SA 
SC Denisa SRL 
SC Alex Nicu SRL 
SC Penny Market SRL 
SC Complex Turistic Dobrogea SRL 
Hotel Regal 
SC Beauty Style SRL 
SC Legend Barber SRL 
SC Beauty Salon Dany 
SC Creativ Style SRL 
SC Consum COOP Ovidiu 
SC Evolution Studio SRL 
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3.  Cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera de Comerţ, Industrie, Navigatie şi 

Agricultură Constanța, autorităţi locale (Prefectura, Consilii Locale, Primărie etc.) 

Şcoala desfăşoară un parteneriat activ pentru educaţie şi pentru administrarea unităţii şcolare cu 
autorităţile locale: Primăria, Poliţia, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională, Direcţia de Sănătate Publică Constanta, Direcţia pentru 
Tineret şi Sport Constanța, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

4.  Cu instituţii de învăţământ preuniversitar, învăţământ superior şi cercetare 

 Universitatea Ovidius Constanța 

 Universitatea Maritimă Constanța 

 Universitatea Spiru Haret Constanța 

 Universitatea Andrei Șaguna Constanța 

5.  Cu patronate, sindicate, asociaţii profesionale, ONG-uri 

Şcoala desfăşoară parteneriate pentru educaţie cu următoarele  O.N.G – uri: 

 Arhiepiscopia Tomisului 

 Biroul de promovarea sănătății  

 Fundația județeană pentru Tineret  

 Centrul de asistență psihopedagogică 

 Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța 

 

2.2.8. Descrierea grupurilor de interes și evoluția acestora 

Într-o accepţiune generală, în jurul şcolii se formează grupuri de interese, care uneori pot deveniantagonice, 

dar printr-o activitate competentă a consiliului de administraţie al şcolii acestea se potarmoniza.Principalele 

grupuri de interese, a căror poziţie şi evoluţie poate fi evidenţiată, sunt centrate pe: elevi, părinţi, comunitate 

locală, cadrele didactice şi inspectoratul şcolar.Astfel: 

1. Elevii 

 elevii aşteptă de la şcoală: 

 Prin educaţie să poată dobândi un statut socio-economic consistent 

 Un curriculum şcolar cât mai puţin încărcat, ţintit pe deprinderile şidezvoltarea  aptitudinilor necesare 

în specializarea urmată 

 Condiţii cât mai bune de învăţare. 
 

 şcoala solicită de la elevi: 

 Să fie receptivi, să manifeste interes şi să-şi dezvolte personalitatea şiresponsabilitatea 

 Să cunoască şi să respecte regulamentul şcolar 

 Să facă cunoscut numele şcolii în momentul atingerii performanţei 
 

2. Părinţii 

 părinţii aşteaptă de la şcoală 

 Să le fie respectate opţiunile 

 Şcoala să-i pregătească pe elevii pentru inserţie socială 

 Şcoala să găsească şi să adopte coordonanţele personalităţii fiecărui elev şisă acţioneze în direcţia 

realizării lor. 
 

 şcoala solicită de la părinţi: 

 Colaborare 

 Sprijin 

 Receptivitate 

 Implicare în rezolvarea problemelor şcolii 



PAS 2018 – 2023 51 

 

3. Comunitatea locală 

 comunitatea aşteaptă de la şcoală: 

 Cetăţenii educaţi, adaptaţi şi adaptabili. 

 Publicitate prin rezultatele bune obţinute de elevi 

 Receptivitate la nevoile şcolii 

 Recunoaşterea efortului depus a valorii personale, aprecierea efortului suplimentar. 

 Ambianţa pozitivă de înţelegere şi respect. 

 

 şcoala aşteaptă de la comunitatea locală: 

 Implicare şi receptivitate în realizarea obiectivelor scolii 

 Recunoaşterea importanţei instituţiei în viaţa comunităţii 

 Popularizarea rezultatelor bune 

 

4. Inspectoratul şcolar 

 inspectoratul şcolar aşteaptă de la şcoală: 

 Receptivitate şi punctualitate la toate chemările. 

 

 managerul aşteaptă de la cadrele didactice: 

 Să se achite de sarcini conform fişei postului 

 Să contribuie la evidenţierea obiectivelor şcolii şi să şi le asume 

 Să fie conştienţi de necesitatea formării permanente.    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Analiza SWOT  

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

Curriculum 

- unitate de învățământ profesional și tehnic cu tradiţie în profil 

servicii în zonă şi în judeţele limitrofe; 

- oferta educaţională a şcolii este adaptată nevoilor de formare ale 

elevilor și este corelată cu PLAI și PRAI;  

 - CDL-uri atractive pentru învățământ liceal și învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, stabilite cu operatorii economici în conformitate cu 

cerinţele pieţei muncii din zonă; 

- realizarea în procent de 100%, a planului de şcolarizare; 

- rezultate anuale  bune la examenele naționale: bacalaureat și 

examene de certificare a competențelor profesionale, peste media 

județeană și națională; 

- aplicarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare prin 

formarea cadrelor didactice în spiritul învăţării centrate pe elev; 

- experienţa cadrelor didactice în specialitate, în consiliere și orientare 

profesională, management educaţional; 

- derulări de programe de învăţare şi educative (locale, județene, 

naţionale); 

- Buna cunoaştere de către profesori a curriculumului şi adaptarea 

strategiilor de predare învăţare în funcţie de standardele de pregătire 

profesională, nevoile elevilor, rezultatele la testele iniţiale şi de  

progresul elevilor; 

- Colaborarea între cadrele didactice în alegerea manualelor 

alternative, culegeri de texte, de exerciţii şi probleme în funcție de 

profil. 

 

Resurse umane 

- pondere mare a posturilor didactice ocupate de titulari;  

- tendinţa de diminuare, sub 10%, a numărului de norme 

încadrate prin plata cu ora; 

- cadre didactice calificate, majoritatea  cu  gradele  didactice  II,  I, 

masterat şi doctorat; 

Curriculum 

- insuficienta particularizare a metodelor de predare de către unele 

cadre didactice; 

- insuficienta diversificare a strategiilor evaluative și alternarea 

metodelor, tehnicilor și instrumentelor tradiţionale de evaluare cu cele 

moderne (alternative/complementare); 

- programul AEL nu este suficient utilizat; 

- nu există manuale pentru toate disciplinele de specialitate; 

- ore insuficiente de aplicații practice pentru formarea priceperilor şi 

deprinderilor pentru elevii din învățământul liceal. 

- Monitorizarea  şi evaluarea permanentă a performanţei şcolare este 

realizată parţial  

- Standardele de evaluare a performanțelor elevilor nu sunt elaborate/ 

utilizate la nivelul tuturor catedrelor; 

-  Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces de 

învăţare,  în evaluarea progresului pe care îl realizează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane 

- inerţia la schimbare a factorului uman implicat în procesul de 

reformă educaţională; 

- implicarea insuficientă a unor cadre didactice în activităţile şcolii;  

- implicarea aceloraşi persoane în multiple activităţi; 

- lipsa motivaţiei învăţării la unii dintre elevi reflectată în medii mici 
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- preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă prin 

obţinerea gradelor didactice şi prin participarea la cursuri de formare 

derulate la nivel local, naţional şi european,  activităţi metodice la 

nivelul şcolii şi judeţului 

- implicarea unui număr mare de cadre didactice în aplicarea şi 

dezvoltarea culturii organizaționale, a managementului calității și 

educaţional şi a programelor formative; 

- derularea programului de eficientizare a utilizării spaţiului şi 

timpului şcolar ce  permite desfăşurarea cursurilor în condiţii 

deosebite. 

- implicarea cadrelor didactice, membre în comisii ale I.S.J./ 

M.E.N. (consiliu consultativ, echipa de metodiști) care participă în 

mod activ şi dinamic la evoluţia actului educaţional; 

- rezultate bune si număr  de  elevi participanţi şi premianţi la 

concursurile şi olimpiadele şcolare judetene si nationale;  

- existenţa  unei  baze  de  date  privind  populaţia şcolară, personal 

didactic şi de conducere, normarea, mişcările de personal, examenele 

naţionale, documente şi situaţii contabile etc.; 

- implicarea elevilor în constituirea şi funcţionarea unor cluburi şi 

cercuri pe diverse domenii; 

- rezultate bune și foarte bune la olimpiade, concursuri şcolare și 

extrașcolare; 

- rezultate bune şi foarte bune la concursurile extraşcolare; 

- procente de promovabilitate de 100% la examenele naţionale de 

certificarea competenţelor profesionale; 

- procent peste 70% a absolvenţilor ce îşi continuă studiile la nivel 

superior. 

Resurse materiale și financiare 

- existenţa şi funcţionarea următoarelor spaţii:  cabinete şi laboratoare: 

de specialitate, de cultura generală, de informatică şi AEL dotate 

corespunzător; cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică; cabinet 

medical şcolar, două amfiteatre, biblioteca al carei fond de carte este 

adaptat la noul curriculum; 

- - mijloace multimedia moderne, acces la internet 24h/zi;  

de promovare;  

- număr mic de elevi implicaţi în concursuri şi olimpiade şcolare la 

disciplinele de cultură generală şi specialitate; 

-  caracter restrâns al performanţei şcolare; 

- insuficienta popularizare în rândul elevilor și părinţilor a criteriilor 

de notare/apreciere;   

- elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând 

suficiente informaţiile primite la clasă; 

- menţinerea ratei ridicate a absenteismului pe fondul creșterii 

numărului de navetiști proveniți din familii cu bugete modeste și a 

neacordării la timp a ajutoarelor financiare pentru susținerea elevilor; 

- creșterea numărului de elevi ce provin din familii monoparentale și 

cu părinţi plecaţi în străinătate; 

- slaba implicare a părinţilor în proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse materiale și financiare 

- - fonduri financiare insuficiente necesare programelor de achiziții și 

lipsa fondurilor pentru investiţii; 

- - acces restrâns la mijloacele moderne multimedia; 

- - rețeaua de internet necorespunzătoare în raport cu necesitățile de 

utilizare. 
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- - teren și  sala de sport, dotată cu vestiare, bănci, mese de tenis și alte 

echipamente specifice;  

- - gestionarea eficientă a resurselor extrabugetare obținute, pentru 

îmbunătățirea bazei materiale. 

- Relaţii cu comunitatea 

- participarea la manifestări de impact ” Târgul ofertelor 

educaționale”, ”Festivalul șanselor tale”, Târgul de Turism “Vacanța”. 

- existenţa contractelor de pregătire practică cu agenţii economici 

pentru instruirea practică a elevilor; 

- parteneriate cu instituţiile comunitaţii locale, ONG-uri şi alte unităţi 

de învăţământ  preuniversitar; 

- existenţa parteneriatului  cu Asociaţia de părinţi a şcolii. 

 

 

 

 

Relaţii cu comunitatea 

- număr insuficient de proiecte/ parteneriate cu reprezentanți ai 

comunității locale; 

- sprijin financiar insuficient din partea comunităţii locale in derularea 

proiectelor şcolii. 

O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Curriculum 

- existența site-urilor de specialitate, existenţa platformelor de 

informare/învățare privind utilizarea strategiilor activ- participative de 

predare- învăţare- evaluare (www.roct.ro; http://cndiptfsetic.tvet.ro/ 

firma.de.exercitiu@roct.ro) 

- existenţa materialelor sintetice privind starea învăţământului şi a 

strategiilor pe termen mediu şi lung; 

- posibilitatea autorizării unităţii şcolare în domenii de pregătire 

solicitate pe piaţa muncii, pentru a asigura o buna inserţie profesionala 

a absolvenţilor; 

- posibilitatea de promovare a învăţământului profesional şi tehnic, 

prin participare la târguri și alte evenimente la nivel local sau județean; 

- domeniul servicii este prioritar şi în creştere la nivel local si regional 

(PRAI, PLAI ); 

- calificările din domeniul “Servicii” prezintă o mare atractivitate; 

- proiecte de formare continuă ce se adresează învățământului 

profesional și tehnic care susţin reforma unităţilor. 

 

 

 

Curriculum 

- schimbările permanente ce au loc în legislaţie, privind planurile de 

învăţământ şi programele şcolare; 

- programă şcolară încărcată şi suprapuneri ale conţinutului tematic la 

modulele de specialitate; 

- concurenţa în domeniu (oferta educațională se suprapune cu oferta 

altor licee); 

- criterii diferite de definire a performanţei la nivelul unităților școlare 

învățământ liceal, profil servicii. 
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Resurse umane 

- oferta largă de cursuri de formare organizate de I.S.J., C.C.D., 

O.N.G.-uri; 

- acordarea de burse de către autoritățile centrale sau locale pentru 

elevii nevelului liceal și pentru cei din învățământul profesional; 

- decontarea cheltuielilor de transport atât pentru elevi cât și pentru 

cadrele didactice cu sprijinul Consiliului local. 

 

Resurse materiale și financiare 

- existenţa echipamentului IT şi media în utilizarea instrumentelor 

moderne de evaluare, comunicare şi informare; 

- sprijinul Asociaţiei de părinţi în desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare ale unităţii; 

- alocarea de fonduri pentru dotare şi reparaţii. 

 

Relaţii cu comunitatea 

- colaborări eficiente cu instituţiile publice, agenţii economici, 

partenerii sociali, evidenţiate printr-un număr mare de parteneriate 

educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe specifice şi 

proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Constanţa;  

- posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul 

învăţământului profesional, liceal tehnologic, în meserii cerute de 

piaţa muncii, la nivel local, naţional şi internaţional;  

- deschidere din partea instituţiilor comunităţii locale şi a agenţilor 

economici pentru derularea de parteneriate şi programe educative; 

- încheierea de proiecte europeane: Erasmus; 

-solicitarea de personal calificat de către piaţa muncii; 

-organizarea la nivel judeţean, naţional a târgurilor pentru promovarea 

ofertei educaţionale; 

-diversificarea în zonă a activităţilor economice în domeniul 

serviciilor. 

Resurse umane 

- salarii nemotivante ale personalului din învăţământ; 

- scăderea populaţiei şcolare (studii efectuate în PRAI și PLAI); 

- dificultatea atragerii elevilor către învățământul profesional, ca 

urmare a ideilor preconcepute ale părinților și elevilor față de acest 

sistem; 

- scăderea motivației resursei umane pentru implicarea în alte 

activități ale școlii ca urmare a neacordării salariului de merit, precum, 

a primei din fondul de 2% și altor distincții;  

- migrarea familiilor către alte ţări, în căutarea unui loc de muncă, fapt 

ce determină apariția riscului de insucces școlar la elevi; 

- pierderea controlului în educaţia elevilor datorită unei comunicări 

defectuoase părinţi-profesori-elevi;. 

Resurse materiale și financiare 

- alocarea învăţământului a unui procent mic din PIB; 

- existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi 

de abandon şcolar;  

- declinarea responsabilităţilor asumate de către părinţii 

copiilor/elevilor/ tinerilor, privind rolul lor, de principal partener 

educaţional, al şcolii; 

- implicarea părinţilor în viaţa şcolii nu este constantă; 

-situaţia materială precară a unor familii din mediul rural și urban. 

- slaba motivaţie financiară a personalului, precum şi migrarea 

acestuia către alte domenii de activitate, mai bine remunerate;  

Relaţii cu comunitatea 

- schimbarea permanentă a posibilităţilor de absorbţie a absolvenţilor 

în economia judeţului ca urmare a dinamicii pieței muncii; 

-existenţa unor resurse materiale şi financiare limitate ale 

comunităţilor locale; 

-legislaţia actuală privind susținerea învăţământului ce nu stimulează 

co-interesarea agenţilor economici; 

-diminuarea activităţii unor firme cu consecinţe directe asupra 

angajării tinerilor absolvenţi. 



2.4. Priorități identificate pentru intervalul 2018 – 2023 

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi 

tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând 

dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită 

stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii. 

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, 

pot fi grupate în următoarele direcții de acțiune: 

 Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii; 

 Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor; 

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 

 Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate cu comunitatea; 

 Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului 

didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate; 

 Eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a tinerilor; 

 Învăţarea centrată pe elev; 

 Asigurarea calităţii în activitatea şcolii; 

 Formarea continuă a adulţilor. 

2.4.1. Programele de dezvoltare 

Programele de dezvoltare  derivă din prioritățile identificate: 

1. Adaptarea procesului instructiv-educativ la nevoile elevilor în activitățile de învățare și pregătire 

profesională 

2. Asigurarea calității managementului resurselor umane prin promovarea dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice și dezvoltarea relațiilor organizaționale 

3. Asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării unor activități educative de calitate 

4. Adaptarea ofertei educaționale la cererea comunității și a pieței muncii prin dezvoltarea parteneriatelor 

cu diferiți reprezentanți ai comunității și a ofertei de programe educative școlare sau extrașcolare 

 

 

 

 

 



OPȚIUNI  STRATEGICE  PENTRU IMPLEMENTAREA P.A.S. 

ȚINTA STRATEGICĂ 
DOMENIUL 

FUNCȚIONAL 

PRIORITĂȚILE  

IDENTIFICATE 

PROGRAME DE 

DEZVOLTARE 

PROPUSE 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2018 – 2019  

1. Dezvoltarea  competențelor  
sociale, de comunicare, 
antreprenoriale și profesionale 
ale elevilor prin valorificarea 
curriculum-ului local  și prin 
participarea la proiecte/ 
programe adaptate unei 
societăți dinamice, vizând 
creșterea performanțelor școlare 
și pregătirea tinerilor pentru 
viață. 

CURRICULUM 

1. Adaptarea procesului  
instructiv-educativ la 
nevoile elevilor în 
activitățile de învățare și 
pregătire profesională 

Decizia lor este decizia 

școlii 

1.Coordonarea implementării 
actualului curriculum flexibil, 
centrat pe formarea de competenţe 
cheie şi implementarea strategiilor 
de evaluare cu scop de orientare şi 
optimizare a învăţării. 
 

2.  Implementarea politicilor privind 
asigurarea calităţii educaţiei şi 
cultivarea respectului pentru 
performanţa înaltă şi educaţie. 
 

3. Optimizarea managementului 
resurselor umane, în scopul 
profesionalizării carierei didactice 
şi a eficientizării activităţii 
manageriale.  
 

4. Monitorizarea, prevenirea şi 
reducerea absenteismului ca un 
prim pas către eliminarea 
abandonului şcolar şi a părăsirii 
timpurii a sistemului de educaţie. 
 

5. Utilizarea eficientă a resurselor 
materiale şi financiare, în 
concordanţă cu noile politici 
educaţionale şi de finanţare. 
 

6. Asigurarea unei educaţii pentru 
dezvoltare durabilă, prin proiecte şi 
programe educative locale, 
naţionale şi internaţionale, 
promovarea educaţiei 
interculturale, a desegregării 
şcolare şi a egalizării şanselor, în 
educaţie. 
 

2. Promovarea unor programe  
de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice pentru 
implementarea metodelor active 
de învățare și ridicarea nivelului 
calității în educație,  dezvoltarea 
managementului în unitatea 
școlară. 

RESURSE UMANE 

2. Asigurarea calității 
managementului 
resurselor umane prin 
promovarea dezvoltării 
profesionale a cadrelor 
didactice și dezvoltarea 
relațiilor organizaționale 
 

Pentru elevi buni, 

profesori foarte buni 

3. Dezvoltarea bazei materiale  
și realizarea de venituri 
extrabugetare, accesare de 
fonduri prin proiecte cu finanțare 
externă. 

RESURSE 
MATERIALE ȘI 
FINANCIARE 

3. Asigurarea condițiilor 
optime  
necesare desfășurării 
unor activități educative 
de calitate 

 

Condiții optime, rezultate 

maxime 

4. Transformarea şcolii într-o  
resursă efectivă de dezvoltare a 
comunităţii şi implementarea de 
metode de interacţiune între 
familie – şcoală – comunitate 

RELAȚII 
COMUNITARE 

4. Adaptarea ofertei  
educaționale la cererea 
comunității și a pieței 
muncii prin dezvoltarea 
parteneriatelor cu diferiți 
reprezentanți ai 
comunității și a ofertei de 
programe educative 
școlare sau extrașcolare 

 

 

Cunoaștere prin 

comunicare 

 



 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                   

 

 

 

 

PARTEA a III-a
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3.1   OBIECTIVE SPECIFICE ALE ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019  

 

OBIECTIVUL nr. 1: 1.Coordonarea implementării actualului curriculum flexibil, centrat pe 

formarea de competenţe cheie şi implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare 

şi optimizare a învăţării. 

Obiectivul  specific 1.1: Optimizarea corelaţiei dintre curriculum naţional şi necesităţile raportate la 

nevoile comunităţii 

OBIECTIVUL nr. 2: Implementarea politicilor privind asigurarea calităţii educaţiei şi cultivarea 

respectului pentru performanţa înaltă şi educaţie. 

Obiectivul  specific 2.1: Realizarea unui cadru instituţional privind asigurarea calităţii educaţiei şi 

dezvoltarea sistemului de control managerial intern 

OBIECTIVUL nr. 3: Optimizarea managementului resurselor umane, în scopul 

profesionalizării carierei didactice şi a eficientizării activităţii manageriale. 

Obiectivul  specific 3.1: Gestionarea eficientă a resurselor umane și crearea unei culturi 

organizaţionale bazată pe lucrul în echipă, transparenţă şi asumarea responsabilă. 

OBIECTIVUL nr. 4: Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului ca un prim pas 

către eliminarea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie. 

Obiectivul  specific nr.4.1: Reducerea absenteismului 

OBIECTIVUL nr. 5: Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu 

noile politici educaţionale şi de finanţare. 

Obiectivul  specific nr.5.1: Îmbunătăţirea managementului prin gestionarea eficientă a resurselor 

materiale, financiare şi umane. 

OBIECTIVUL nr. 6: Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi 

programe educative locale, naţionale şi internaţionale, promovarea educaţiei interculturale, 

a desegregării şcolare şi a egalizării şanselor, în educaţie. 

Obiectivul  specific nr.6.1: Optimizarea corelaţiei dintre curriculum naţional şi necesităţile raportate 

la nevoile comunităţii



 

DOMENIUL CURRICULUM    Programul: Decizia lor este decizia scolii 

ŢINTA:Realizarea claselor cuprinse în planul de şcolarizare pentru învăţământul profesional si liceal 

OBIECTIV nr. 1: Coordonarea implementării actualului curriculum flexibil, centrat pe formarea de competenţe cheie şi implementarea strategiilor de 

evaluare cu scop de orientare şi optimizare a învăţării 

Obiectiv specific 1.1: Optimizarea corelaţiei dintre curriculum naţional şi necesităţile raportate la nevoile comunităţii  

Rezultate asteptate: 

Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ 

Context: 

Necorelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei forţei de muncă creează şomaj. 

Tendința de creștere a ponderii activităților in turism si alimentatie, necesitatea unui număr mai mare de absolvenți calificați în acest domeniu. 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Responsabili/ 

parteneri 

Resurse/ Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare/ 

Evaluare 

1.  Analiza şi diagnoza activităţii 

desfăşurate în anul şcolar 2017-2018 la 

nivelul unității de învățământ.  

 

Echipa managerială 

Şefii de arie: limbă şi 

comunicare, 

matematică și științe, 

om și societate, 

tehnologii 

Note de control 

ISJ/ITM/ISU; 

RAEI 2017-2018 

Raport de autoevaluare 

2017-2018 

Octombrie 2018 

Studiu de impact intern 

şi extern  

Existența  analizei 

SWOT  

Raport anual asupra activității 

desfășurate semestrial/anual 

Rapoarte de activitate interne 

Plan de îmbunătățire 2017-2018 

Procese verbale ale C.A., C.P.  

Rapoarte inspecţii 

2.  Implementarea strategiei de dezvoltare 

a sistemului unității de învăţământ, 

privind organizarea și eficientizarea 

activităţilor educaționale și a 

rezultatelor învățării.  

Echipa managerială 

Şefii de arie: limbă şi 

comunicare, 

matematică și științe om 

și societate, tehnologii 

Responsabili comisii de 

lucru 

Planuri manageriale 

Planuri de îmbunătățire 

2017-2018 

Octombrie/ 

Noiembrie 2018 

Lista de priorităţi 

manageriale pentru anul 

şcolar 2018-2019 

Grafic de asistențe la 

ore   

Planuri manageriale: 

director, director 

adjunct, comisii 

metodice și de lucru   

Rapoarte de activitate 

Decizii interne, Strategie CEAC  

Număr fișe de observare a lecției 

Procese verbale ale C.A.,C.P., 

Comisie de curriculum  

Rapoarte inspecţii 

3.  Aplicarea metodologiei şi a 

documentelor specifice privind 

curriculum naţional și a cadrului 

legislativ în vigoare, monitorizarea 

planificării și evaluarea acestora 

Echipa managerială 

Comisia de curriculum 

Comisii metodice 

Documente specifice 

 

An şcolar 2018-2019 

Existenţa planurilor 

cadru, a programelor 

şcolare 100% 

Rapoarte vizite de monitorizare ISJ 

Registru de inspecţii 
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4.  Respectarea metodologiilor pentru 

elaborarea CDL şi avizarea lor 

Echipa managerială 

Şefii de arie: limbă şi 

comunicare, tehnologii 

CDL  

Avizare ISJ 

 

An şcolar 2018-2019 

Existența  ofertei 

CDŞ/CDL  

Rezultate ale 

interpretării 

chestionarelor. 

Număr CDŞ/CDL avizat 

Procese verbale catedre/arie 

tehnologii, elevi/părinți, 

chestionare. 

5.  Diversificarea ofertei educaţionale  Echipa managerială 

CA, CP 

Oferta educaţională 

Autorizare de 

funcţionare provizorie 

învăţământ postliceal 

Oferta CDL 

Conform calendarului 

Proiect Plan de 

şcolarizare 2019-2020. 

Planul de şcolarizare avizat 2019-

2020 

6.  Monitorizarea programelor de educaţie 

pentru sănătate, educaţie rutieră, 

educaţie ecologică, educaţie prin şi 

pentru  media, educaţie pentru cetăţenie 

democratic şi a activităţilor ce se vor 

desfăşura sub genericul “Să ştii mai 

multe să fii mai bun”.  

Echipa managerială 

Consilerul de programe 

şi proiecte educative 

CEAC 

Programele de educaţie 

şi de activităţi 

  

An şcolar 2018-2019 

 Număr de parteneriate 

educaționale 

Număr de activităţi 

derulate în cadrul 

programelor 

Rapoarte de activitate. 

Raportări ISJ. 

7.  Dezvoltarea spiritului antreprenorial al 

elevilor, prin utilizarea metodelor 

interactive de învăţare, inclusiv a celor 

specifice firmelor de exerciţiu. 

Echipa managerială 

Responsabilul 

ariei curriculare 

tehnologii 

Profesori de specialitate 

Firme înregistrate 

ROCT până la 1 nov. 

2018 

 

An şcolar 2018-2019 

Activități specifice 

firmelor de exercițiu 

Număr firme de 

exerciţiu înregistrate 

Participarea firmelor de 

exerciţiu la competiţii 

judeţene, naţionale sau 

internaţionale 

Platforma ROCT 

 

 

 

Rezultate obținute la competiții 

OBIECTIVUL nr. 2. Implementarea politicilor privind asigurarea calităţii educaţiei şi cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi educaţie. 

Obiectiv specific 2.1.: Realizarea unui cadru instituţional privind asigurarea calităţii educaţiei şi dezvoltarea sistemului de control managerial intern 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Responsabili/ 

parteneri 

Resurse/ Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare/ 

Evaluare 

1. Implementarea şi dezvoltarea  

sistemului de control managerial 

intern privind asigurarea calităţii 

Echipa managerială 

CEAC 

Responsabili comisii 

Responsabili arii curriculare 

Comisia de control 

managerial 

Standarde SCIM 

Grafice de lucru 

Activități specifice 

 

An şcolar 2018-2019 

Diagnoze privind 

asigurarea calităţii  

Program de dezvoltare a 

sistemului de control 

managerial intern 

Număr chestionare 

Rapoarte de monitorizare internă 

CEAC 

Rapoarte comisii 

Raport audit intern 

Raport audit extern 

Situații sintetice 
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Reducerea numărului 

de sesizări şi reclamaţii 

care vizează cadrul 

instituţional prin 

identificarea 

neconformităţilor 

Fişe ale postului, 

reactualizate 

Regulament Intern 

reactualizat  

Validarea raportului de 

autoevaluare internă 2017-2018 de 

către ISJ 

Înregistrări ca  urmare a aplicării 

procedurilor comisiilor 

Registru de salariați actualizat 

2. Prezentarea, prelucrarea şi aplicarea 

noutăţilor în domeniul legislativ; 

completarea bazei de date cu actele 

normative nou apărute 

Echipa managerială 

CEAC 

Comisia de perfecționare 

Secretariat 

Baza de date 

Acte normative nou 

apărute 

Septembrie 2018 – 

august 2019 

Existența bazei de date, 

reactualizată a unității 

de învățământ și a 

legislației în domeniu 

Procese verbale ale CA, 

comisii/catedre de lucru, CEAC; 

Rapoarte CEAC 

Cod de conduită 

Regulament intern de organizare și 

funcționare a unității 

3. Monitorizarea și controlul 

parcurgerii ritmice a materiei, a 

notării elevilor în vederea 

optimizării progresului şcolar, a 

ameliorării situaţiilor 

necorespunzătoare şi a stimulării 

performanţelor elevilor. 

Echipa managerială 

CEAC 

Responsabili arii curriculare 

Responsabili comisii 

Profesori 

Echipa managerială 

Cadre didactice 

Fișe de progres școlar 

Cataloage personale ale 

profesorilor  

SC-uri 

Procedura privind 

ritmicitatea notării 

Programe de pregătire 

Procedura de pregătire 

suplimentară 

Grafic de pregătire 

 

An şcolar 2018-2019 

Procentului de 

promovabilitate peste 

89% 

Creşterea ponderii 

numărului de elevi 

participanţi la programe 

de pregătire 

suplimentară 

Număr de profesori 

Număr de elevi  pe 

nivel/calificare 

Grafic de pregătire 

Proceduri 

 

Situaţii statistice 

Rapoarte ale comisiilor 

Rapoarte de inspecţii 

Liste de elevi participanţi la 

pregătirea suplimentară 

Rezultate obținute de elevi 

Liste de elevi participanţi 

Programe de pregătire 

Număr de premii 

Rapoarte de monitorizare internă  

 

4. Pregătirea elevilor cu rezultate 

modeste la clasă şi pregătirea 

suplimentară a elevilor din clase 

terminale în vederea susţinerii 

examenelor naţionale, de pregătire 

suplimentară pentru performanţă. 

5. Stimularea participării elevilor la 

concursurile şi olimpiadele pe 

discipline de învăţământ- indicator 

al calităţii actului didactic 
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6. Monitorizarea activităţii comisiilor 

de evaluare şi de asigurare a 

calităţii, SCIM, comisii de lucru în 

vederea elaborării rapoartelor 

Echipa managerială 

CEAC 

Responsabili comisii 

Responsabili arii curriculare 

Conform  calendarului 

 

 

An şcolar 2018-2019 

Raportare 100% 

conform termenelor 

CNDIPT, ARACIP, ISJ 

Rapoarte ARACIP, ISJ, unitate de 

învățământ 

 

RESURSE UMANE  Programul: Pentru elevi buni, profesori foarte buni 

ȚINTA:Formarea într-un procent de 95% a cadrelor didactice care să aibă abilităţile necesare pentru aplicarea sistemului de asigurare a calităţii 
OBIECTIV nr. 3: Optimizarea managementului resurselor umane, în scopul profesionalizării carierei didactice şi a eficacității educaționale 

Obiectiv specific 3.1.: Gestionarea eficientă a resurselor umane și crearea unei culturi organizaţionale bazată pe lucrul în echipă, transparenţă şi asumarea 

responsabilă 

Rezultate asteptate: 

Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 20% din totalul de personal angajat sa participe la minim 1 

curs de formare continuă şi /sau să acumuleze un număr de 25 credite în anul şcolar 2018-2019 

1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de formare continuă şi perfecţionare profesională  

2. Multiplicarea experienţelor pozitive în managementul educaţional şi financiar.  

3.Participarea la activităţi de formare continuă a personalului didactic auxiliarși nedidactic 

Context: 

Reforma a adus schimbări în domeniul curriculumului, a metodelor de predare – învăţare – evaluare, al dotării şi al relaţiilor cu partenerii. Pentru a face schimb de 

cunoştinţe privind nevoile curente ale pieţei muncii şi pentru a putea oferi agenţilor economici soluţii mai bine fundamentate se impune stabilirea unui dialog mai 

strâns între şcoală, partenerii sociali, inclusiv AJOFM. În acest mod, şcoala poate elabora strategii mai cuprinzătoare privind resursele umane, îşi defineşte punctele 

tari şi găseşte noi soluţii pentru oferte educaţionale şi pentru susţinerea resurselor umane în formarea lor personală şi profesională pentru a-şi dezvolta 

competenţele specifice noului context economic. 

Nr. crt. Activităţi 
Responsabili/ 

parteneri 

Resurse/ Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 

Monitorizare/ 

Evaluare 
1.  Recrutarea, selecţia,  încadrarea şi 

evaluarea resurselor umane 

Echipa managerială 

CA 

CP 

Conform calendar 

MENCS 

Conform normelor 

metodologice 

 

 

 

An şcolar 2018-2019 

Respectarea metodologiei şi 

a calendarului mişcării 

personalului didactic. 

Reactualizarea bazei de date 

cadre didactice, auxiliar şi 

nedidactic. 

Evaluarea obiectivă 

conform criteriilor din fişele 

de evaluare  

Contracte individuale de 

muncă. 

Statistici serviciul secretariat,  

comisia de mobilităţi, comisia 

de perfecţionare. 

Fişele de evaluare. 

Registre de procese verbale 

CP, CA. 
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2.  Implicarea personalului în procesul 

de consultare și asigurarea 

colaborării între membrii 

organizaţiei 

 

Echipa managerială 

Consiliul de Administraţie 

Catedre/comisii metodice 

CEAC 

Secretariat, Administrator 

Compartiment financiar 

Documente proiective 

 

An şcolar 2018-2019 

Număr de procese verbale 

ale CP/CA  

Număr portofolii ale 

catedrelor /comisiilor de 

lucru 

Existenţa Tabloului de bord 

Situaţii statistice privind 

eficacitatea programelor 

Procese verbale 

catedre/comisii de lucru 

Chestionare/interviu elevi, 

părinți  

3.  Implicarea tuturor actorilor 

educaționali pentru realizarea unei o 

comunicări eficiente în cadrul 

organizaţiei 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

Diriginţii  

Psihologul școlar 

Asociația de părinți  

Consiliu elevilor 

Comisii metodice 

CEAC 

Documente specifice 

An şcolar 2018-2019 

Existenţa fişelor de post 

Existenţa proceselor verbale 

ale consiliilor profesorale, 

catedre /comisii de lucru / 

consiliul clasei 

Rezultatele chestionarelor 

Validarea raportului de 

autoevaluare 2017-2018 

Procesele verbale ale CA, CP, 

AP, CE 

Procesele verbale ale 

consiliilor  

profesorale, catedre /comisii de 

lucru, 

Chestionare, feedback, analiză 

Rapoarte de monitorizare. 

4.  Creşterea prestigiului unităţii de 

învăţământ 

Echipa managerială 

Şefii de catedre/comisii 

de lucru 

Preşedintele Consiliului 

Reprezentativ al elevilor 

Consilierul de imagine 

Documente specifice 

An şcolar 2018-2019 

Numărul de premii 

obţinute la concursuri şi 

olimpiade şcolare 

Numărul de articole din 

mass-media cu impact 

pozitiv 

Creșterea procentului de 

promovabilitate la 

examenele naţionale 

Diplome obţinute la 

concursuri şi olimpiade 

şcolare 

Articole din mass-media 

 

Promovabilitatea la 

examenele naţionale 
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OBIECTIV nr. 4:  Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului ca un prim pas către eliminarea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a 

sistemului de educaţie. 

Obiectiv specific 4.1.: Reducerea absenteismului 

Nr. crt. Activităţi 
Responsabili/ 

parteneri 

Resurse/ Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 
Evaluare 

1.  Înregistrarea, monitorizarea 

absenţelor elevilor şi analiza 

cauzelor acestora 

Comisia pentru 

monitorizare ritmicității 

notării și a frecvenței la 

clasă 

Diriginţi 

Directori 

Asociaţia de părinţi 

Consiliul elevilor 

Psihologul şcolar 

Legislaţia specifică  

Tematici adecvate 

Grafice  

Săptămânal/lunar 

 

 

 

An şcolar 2018-2019  

 

Scăderea cu cel puţin 

5% a numărului de 

absenţe înregistrate 

lunar. 

Număr de lecţii, la 

dirigenţie, pe tema 

cauzelor 

absenteismului. 

Interpretare 

chestionare/interviu 

elevi 

Număr întâlniri şi 

activităţi derulate de 

consiliile elevilor  

Număr întâlniri şi 

activităţi derulate de 

consiliile reprezentative 

ale părinţilor. 

Diminuarea numărului 

de conflicte  

Situaţii statistice 

Rapoarte de monitorizare ale 

comisiei  

Rezultate chestionare/interviuri 

elevi/părinți 

 

2.  Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori, 

elevi şi părinţi, în scopul realizării 

unei diagnoze reale şi a unei 

motivări pozitive.  

Diriginţi 

Directori 

Psihologul şcolar 

Procedura de 

comunicare cu părinții 

 

An şcolar 2018-2019 

Reducerea numărului 

de reclamații 

Înregistrări ale 

comunicărilor cu 

părinții 

Rapoarte statistice  

 

3.  Monitorizarea, la nivelul unităţii de 

învăţământ, a absenţelor elevilor şi 

analizarea cauzelor împreună cu 

familiile acestora.  

 

Diriginţi 

Directori 

Asociaţia de părinţi 

Consiliul elevilor 

Psihologul şcolar 

Nr de absențe  

Situații statistice 

An şcolar 2018-2019  

Conform graficelor 

Reducerea 

absenteismului cu 5%. 

Respectarea legislaţiei  

Rapoarte sintetice  

Rapoarte de monitorizare  
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4.  Realizarea unui plan de măsuri 

privind prevenirea, reducerea 

absenteismului şi combaterea 

violenţei în unitatea şcolară.  

 

Comisia pentru combaterea 

absenteismului şi 

abandonului 

Diriginţi 

Directori 

Asociaţia de părinţi 

Consiliul elevilor 

Psihologul şcolar 

Proceduri  

plan de măsuri privind 

prevenirea, reducerea 

absenteismului şi 

combaterea violenţei în 

unitatea şcolară 

An şcolar 2018-2019 

Reducerea 

absenteismului cu 5%. 

Reducerea cu minim 

5% a numărului 

situațiilor conflictuale. 

Plan de măsuri 

Rapoarte sintetice  

Rapoarte de monitorizare  

Graficul lectoratelor cu părinţii  

5.  Facilitarea mobilităţii elevilor în 

teritoriu (transport, burse, etc.) 

Echipa managerială 

Compartimentul financiar 

Comisia diriginţilor 

Comisia de burse 

Programul de 

funcționare 

Burse 

An şcolar 2018-2019 

Număr de cazuri 

rezolvate 

Număr burse 

Liste cu elevii 

Dosare întocmite 

Decont transport 

Burse sociale 

6.  Asistenţă specializată, consiliere şi 

sprijin acordate familiilor/ elevilor 

cu risc de abandon 

Psiholog şcolar 

Comisia diriginţilor 

Cadre didactice 

Asociaţia de părinţi 

Program de consiliere şi 

sprijin acordate 

familiilor/elevilor 

An şcolar 2018-2019 

Număr de elevi/părinţi 

consiliaţi 

Număr elevi reintegraţi 

Procent de 

promovabilitate de 

minim 95%. 

Rapoarte privind  consilierea 

elevilor/ părinţilor 
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RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE  Programul: Conditii optime, rezultate maxime 

ȚINTA:Amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de învăţământ conform calificărilor propuse în planul de școlarizare 

OBIECTIV nr.5: Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare. 

Obiectiv specific 5.1.: Îmbunătăţirea managementului prin gestionarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane. 

Rezultate asteptate: 

Toate spaţiile de învăţământ reabilitate până în 2019 

Creşterea valorii resurselor pentru finanţarea procesului didactic 

Context: 

Disponibilitatea resurselor de finanţare din surse bugetare. 

Stare tehnică precară a unor spaţii școlare. 

Nr. crt. Activităţi 
Responsabili/ 

parteneri 

Resurse/ Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 
Evaluare 

1.  Optimizarea procesului de execuție 

bugetară în vederea asigurării 

transparenţei acestuia 

Echipa managerială 

Administratorul 

financiar 

Catedre 

Compartimentele 

şcolii 

Administratorul 

financiar 

Execuția bugetară 

 

An şcolar 2018-2019 

Elaborarea bugetului; 

Necesarul de resurse 

materiale şi financiare 

tuturor compartimentelor 

şcolii; 

Plan de execuție bugetară; 

Buget solicitat 

Necesar realizat 

Referate catedre 

Referate compartimente 

Repartizarea fondurilor 

Rezultat financiar 

2.  Asigurarea derulării în condiţii 

optime a activităţii didactice prin 

monitorizarea lucrărilor de reparaţii 

curente, igienizare, dezinsecţie şi 

deratizare. 

Echipa managerială 

Administratorii 

financiari 

Lucrărilor de reparaţii 

curente, igienizare, 

dezinsecţie şi deratizare. 

An şcolar 2018-2019 

Număr de lucrări Referate catedre 

Referate compartimente 

Procese verbale  

Situaţii financiare 

3.  Optimizarea accesului la resursele 

educaţionale 

Echipa managerială 

Personal didactic 

auxiliar 

CEAC 

Înregistrări acces la resurse 

1 octombrie 2018 

15 decembrie 2018 

15 martie 2019 

15 iunie  2019 

Planificări  şi grafice de 

utilizare a  resurselor 

educaţionale.  

3 monitorizări/an pentru 

utilizarea  resurselor 

educaţionale. 

Grafice de utilizarea  a 

cabinetelor: bibliotecă, cabinet 

informatică / FE, consiliere şi 

orientare 

Inregistrări de utilizare a 

cabinetelor/resurse educationale 

Rapoarte de monitorizare 

4.  Monitorizarea lucrărilor în vederea 

obținerii autorizaţiei ISU  

Serviciul administrativ 

 

Lucrări de reparaţii curente 

 

An şcolar 2018-2019 

Nr. lucrărilor de reparaţii 

specifice obținerii  

autorizaţiei ISU 

Rapoarte statistice  

Lucrări de reparaţii curente 

Autorizație ISU 
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DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE  Programul: Cunoasterea prin comunicare 

ȚINTA: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă. 

OBIECTIV nr. 6: Programul: Cunoasterea prin comunicare 

Obiectiv specific 6.1: Optimizarea corelaţiei dintre curriculum naţional şi necesităţile raportate la nevoile comunităţii 

Rezultate asteptate: 

Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe în vederea promovării educaţiei de calitate în  

unitatea şcolară  

Împlementarea proiectului european ROSE  

Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor edu 

caţionale oferite de unitatea şcolară  

Context:  

Consilierea şi orientarea privind cariera sau dezvoltarea personală reprezintă o problemă în integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Constatăm că 

absolvenţii nu îşi cunosc bine potenţialul, se adaptează mai greu şi nu sunt suficient sprijiniţi de către familie în alegerea unei cariere. 

Nr. 

crt. 
Activităţi 

Responsabili/ 

parteneri 

Resurse/ Orizont de 

timp 

Indicatori de 

performanţă 
Evaluare 

1.  Derularea unor programe educaţionale 

de promovare a valorilor interculturale 

la nivel judeţean, în scopul diminuării 

fenomenului de 

discriminare/desegregare.  

Directori  

 

Programe educaţionale 

de promovare a 

valorilor interculturale 

An şcolar 2018-2019 

Număr de acţiuni 

organizate  

Grafice ale activităţilor  

Număr de participanţi  

Rapoarte specifice  

Programe educaționale  

 

2.  Mediatizarea şi diseminarea exemplelor 

de bună practică şi a performanţei 

înalte, cu accent pe relaţia şcoală – 

autorităţi locale.  

 

Directori  

CA unităţi şcolare  

Legislaţie specifică 

exemplelor de bună 

practică  

Elevi, cadre didactice  

An şcolar 2018-2019 

Număr de participanţi  

 

Evidenţele acţiunilor specifice  

 

3.  Diversificarea activităţilor 

extracurriculare, în concordanţă cu 

interesele şi aptitudinile elevilor, în 

cadrul unor parteneriate educaţionale, 

cu toţi factorii care pot influenţa, în 

mod pozitiv, educaţia tinerei generaţii 

Directori 

Comisia diriginţilor 

Cadre didactice 
Asociaţia de părinţi 

Psiholog şcolar 
 

Documentaţia specifică 

Resurse bugetare şi 

extrabugetare 

Conform calendarelor 

de derulare a 

proiectelor 

Număr de proiecte 

structurate pe 

principalele 

componente ale 

educaţiei 

Respectarea structurii proiectelor 

Rapoarte de monitorizare 
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4.  Respectarea legislaţiei privind 

accesul la informaţii de interes 

public prin aplicarea unor politici 

care promovează principiile 

transparenţei informaţionale în 

comunicare, relaţionare 

Directori 

Consilierul de 

imagine 

Serviciul secretariat 

 

Cadru legislativ 

Elevi, cadre didactice  

 

An şcolar 2018-2019: 

Numărul de articole 

din mass-media cu 

impact pozitiv 

 

Rapoarte de evaluare 

5.  Popularizarea evenimentelor, 

activităţilor şi rezultatelor acestora 

din viaţa şcolară şi extraşcolară 

Echipa managerială 

Membru CEAC: 

reprezentant elev  

Consilierul de 

programe şi proiecte 

Agenţi economici 

Resurse specifice de 

promovare 

An şcolar 2018-2019 

Creşterea cu 10% a 

numărului de 

participanţi la 

activităţile şcolare şi 

extraşcolare. 

Promovări de evenimente, 

rezultate, activităţi şcolare şi 

extraşcolare 

Contracte de practică 

6.  Promovarea imaginii şcolii prin 

implementarea unei strategii care să 

vizeze acordarea de interviuri, 

comunicate de presă, forum ISJ 

Echipa managerială 

Şefii de 

catedre/comisii de 

lucru 

Preşedintele 

Consiliului 

Reprezentativ al 

elevilor 

Consilierul de 

imagine 

Resurse specifice de 

promovare 

An şcolar 2018-2019 

Numărul de premii 

obţinute la concursuri 

şi olimpiade şcolare 

Numărul de articole 

din mass-media cu 

impact pozitiv 

% de  

Diplome obţinute la concursuri 

şi olimpiade şcolare 

articole din mass-media 

Articole mass-media 

7.  Reactualizarea site-ului Membru CEAC: 

reprezentant elev şi 

reprezentant părinţi, 

 

Resurse informatice 

An şcolar 2018-2019 

Numărul de accesări ale 

site-lui şi a paginii 

Facebook de 50% din 

numarul de educabili, 

părinţi, agenţi 

economici. 

Site-ul şcolii 

Pagina Facebook a liceului 
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3.3. PLAN DE PARTENERIAT PENTRU PROCESUL DE COLABORARE  

ÎNTRE ŞCOLILE ÎPT ȘI CU AGENȚII ECONOMICI 

 
OBIECTIVE 

1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere 

2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio-profesional şi dezvoltarea capacităţii de învăţa permanent 

 

CONTEXT 

 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic,  

diversificat şi mai agresiv relațiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate în proces. 

Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe piaţa 

muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita 

părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educațional. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Rezultate 

aşteptate 

Orizont 

temporal 
Responsabili Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea 

 Stabilirea echipei de implementare a planului operațional 
pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern; 

 Semnarea  contractelor  de  colaborare  între  partenerii 
reţelei; 

 Întocmirea  programului  de  desfăşurare  a  activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
 

 Crearea  condiţiilor  pentru  obţinerea  unui feed-back  de 
calitate. 
 

Întocmirea 
planului 
managerial al 
reţelei 
 

Octombrie 
 

Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
 

ISJ  
Agenţi economici 
Comitetul de 
părinţi 
 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare 
economice şi sociale la nivel local şi la nevoile de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor 
 

 
Cifră  de 
şcolarizare 
aprobată şi 
realizată 
 

 
Permanent 
 
Permanent 
 

 
 
Echipa 
managerială 
 

ISJ  
Agenţi economici 
Comitetul de 
părinţi 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Rezultate 

aşteptate 

Orizont 

temporal 
Responsabili Parteneri 

 identificarea agenţilor economici şi a potenţialului acestora, în 
strânsă legătură cu domeniile de pregătire profesională ale 
şcolii; 

 formarea la elevi de abilităţi   şi competenţe creativecerute pe 
piaţa forţei de muncă; 

 stimularea învăţării active; 

 stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de calificări 
de pe piaţa muncii 

80 % din 
absolvenţi sunt 
mobili şi 
adaptabili la 
cerinţele pieţei 
muncii 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
 
Cadrele didactice 
 

3. Asigurarea transparenţei în formarea profesională 

 realizarea  CDL-urilor  în  acord  cu nevoile şi aşteptările 
agenţilor economici parteneri; 

 desfăşurarea activităţilor de instruire   practică „acasă” la 
potenţialul angajator parțial sau total) 

Septembrie  
 
 
 
Conform 
planificării anuale 
 

Permanent  Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 

ISJ  
Agenţi economici 
Comitetul de 
părinţi 
 

4. Consiliere,   orientare   şcolară   şi   profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 
 

 Dezvoltarea   atitudinilor   şi   competenţelor   necesare pentru 
a face faţă schimbărilor viitoare pe plan personal şi 
profesional; 

 Asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională a 
elevilor, indiferent de ruta de formare profesională aleasă; 

 Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de 
dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserţia 
profesională; 

 Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de elevi 
privind schimbările sociale, economice, politice, şi tehnologice 
în stilul de viaţă şi tipurile de profesii de pe piaţa muncii; 

 Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă. 
 

 
 
Minim 70% din 
absolvenţi sunt   
inseraţi  cu   
succes   pe piaţa 
muncii 
 

 
 
Septembrie 
 
 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Noiembrie 
 
Conform 
planificării 
 

 
 
Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Consilierul educativ 
Psihologul şcolii 
 
Cadrele didactice 
 

 
 
ISJ  
 
 
Agenţi economici  
 
AJOFM 
 
Comitetul de 
părinţi 
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3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

Acţiuni Rezultate aşteptate 
Orizont 

temporal 
Responsabili Parteneri 

Sursa de 
finanţare 

Perfecţionare prin obţinere 
definitivat şi grade didactice 

Număr ridicat de cadre didactice cu 
definitivat şi grade didactice 

An şcolar Responsabil cu 
perfecţionarea 

ISJ 
Universităţi  

 

Activităţi metodice în cadrul 
catedrelor, al comisiilor 
metodice, la nivel judeţean 

Număr de cadre didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil 
cerc pedagogic 

ISJ 
CCD 

 

Cursuri de perfecţionare prin 
CCD 

Număr de cadre didactice implicate 
activ 

Conform 
planificărilor 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

ISJ 
CCD 

 

Stagii de formare pe noua 
curriculă şi metode active de 
învăţare 

Număr de cadre didactice formate Semestrial Directori  ISJ 
CCD 
Cursuri POSDRU 

Finanţare 
nerambursabilă 

Perfecționarea periodică a 
personalului didactic auxiliar pe 
teme de managementul 
resurselor umane (REVISAL, 
EDUSAL, BDNE) 

100% personal format periodic Director ISJ 
CCD 
Furnizori autorizați 

Finanțare de la 
buget 

Perfecționarea periodică a 
personalului cu atribuții 
financiar – administrative 
(achiziții publice, gestiune) 

100% personal format periodic Director ISJ 
CCD 
Furnizori autorizați 

Finanțare de la 
buget 

Perfecționarea periodică a 
personalului responsabil cu 
SSM 

100% personal format periodic Director Furnizori autorizați Finanţare 
nerambursabilă 

Perfecționarea periodică a 
personalului de îngrijire 

100% personal format periodic Director Furnizori autorizați Finanțare de la 
buget 

 

 



 

 

3.5. ELEMENTE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI INCLUZIV 

 

Activităţi privind identificarea şi consilierea elevilor cu CES 

 

 Identificarea copiilor care au o situație specială: deficienţă locomotorie, verbală, mintală, 

tulburări de comportament, deficit de învățare etc; 

 Realizarea planificărilor şi a planurilor de intervenție pentru fiecare problemă în parte; 

 Instruirea cadrelor didactice care au elevi cu probleme în vederea includerii acestora cu 

succes în învățământul de masă; 

 Consilierea elevilor care sunt în baza de date după ce s-a verificat în prealabil gradul în care 

s-au adaptat sau nu la cerințele liceului și la colectivul de elevi 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. FINANŢAREA PLANULUI OPERAȚIONAL GENERAL 

 

 Primăria Municipiului Constanța: finanţare de bază şi finanţare complementară 

 Surse extrabugetare: sponsorizări, donaţii 

 Finanţare nerambursabilă: programe / proiecte POSDRU, Erasmus 

 

Anual, pe baza nevoilor identificate și având în vedere respectarea programelor de dezvoltare 

propuse în PAS, se întocmesc bugetele pe surse de finanțare, conform costului standard per elev. 

Acesta este discutat și aprobat în ședința Consiliului de administrație al școlii. 

Estimarea  bugetului  pentru perioada de proiectare a PAS 2018 – 2023, în condițiile unei variații 

mici a numărului de elevi și a păstrării tuturor nivelelor de școlarizare: 

 

Programe de dezvoltare 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

Asigurarea calităţii programelor 
educaţionale 

3.557.804 3.651.996 3.687.480 3.755.446 3.614.376 

Dezvoltare profesională  2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 

 

Dezvoltare bază materială 
 

317.316 363.504 365.300 370.824 356.344 

Popularizarea ofertei 
educaţionale şi parteneriate 

3.500 4.000 4.500 5.000 5.000 
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PARTEA a IV-a
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4.1 PROCESUL DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS 

Materiale de informare folosite: 

a. Pentru analiza mediului extern: 

 Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

 PRAI – regiunea Sud-Est; 

 PLAI – judeţul Constanța; 

 Strategia pentru dezvoltare a municipiului Constanța; 

 Consultări şi discuţii cu reprezentanţi ai AJOFM Constanța; 

 Consultări cu partenerii economici ai şcolii. 

b. Pentru analiza mediului intern: 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, ale Consiliului 

de Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale şi planul de acţiune al 

CEAC); 

 Documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării; 

 Rapoarte a celorlalte compartimente ale şcolii: secretariat, contabilitate, administraţie şi bibliotecă; 

 Rapoarte ale echipei manageriale; 

 Documente de promovare şi prezentare a şcolii; 

 Procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală; 

 Procese verbale ale Comisiei diriginţilor, Consiliului Elevilor şi Comitetului de părinți; 

 Planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare; 

 Protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali. 

Rezultatele acestor acţiuni 

 Elaborarea PAS. 

 Corelarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018 – 2019 cu nevoile pieţei muncii şi lansarea 

de propuneri pentru anul şcolar 2019 – 2020 şi în perspectivă, ţinând seama de posibilitatea şcolii 

de a oferi şi alte calificări. 

 Materiale de promovare a imaginii şcolii care au dus la creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi 

au atras către şcoală un număr mare de elevi din tot judeţul şi chiar din judeţele vecine. 

Etapele urmate în vederea elaborării PAS-ului: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 

2. Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului; 

3. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS-ului; 

4. Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS-ului prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel 

regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI; 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi prezentarea acestora, 

spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul şedinţelor de catedră, în Consiliul Elevilor, 

Comitetului de părinți şi agenţilor economici cu care şcoala are relaţii de parteneriat; 

6. Analiza sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora reformularea priorităţilor şi a 

obiectivelor; 

7. Elaborarea planurilor operaţionale. 
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4.2 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA ÎNDEPLINIRII ȚINTELOR STRATEGICE 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE 

Monitorizarea are un rol foarte important în cunoaşterea stadiului realizării obiectivelor şi constituie 

un suport pentru feed-back. Întregul PAS va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni ori de 

câte ori este necesar. Ea va fi realizată pe tot parcursul anului şcolar, urmărind: 

o comunicarea clară a obiectivelor; 
o stabilirea factorilor responsabili şi implicarea acestora; 
o analiza unor soluţii pentru noi situaţii ce pot apărea în derularea proiectului. 

 
Metode și instrumente de monitorizare utilizate: 

o observarea derulării activităților; 
o discuţiile cu elevii; 
o asistenţe la ore; 
o sondaje scrise şi orale; 
o întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliului de administraţie, consiliului profesoral  
o graficul de control al realizării activităților 

 
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE A PAS-ului 

Evaluarea PAS-ului se va face pe tot parcursul derulării lui, evaluând indicatorii de performanţă şi 

actualizând datele necesare pentru întocmirea noului plan managerial, adaptat situaţiei existente în acel 

moment. Procesul de evaluare permite feed-back-ul pentru adăugarea de noi obiective şi asigură succesul. 

Modalități de evaluare aplicate de  comisia de elaborare, revizuire și implementare a PAS-ului: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de Administraţie, Consiliului 

Profesoral, Consiliului Elevilor şi Consiliul Consultativ al Părinţilor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral; 

 analiza raportului dintre performanţele obţinute şi cele aşteptate şi stabilirea eventualelor acţiuni 

corective în cazul în care performanţa este mai mică decât cea aşteptată; 

 analiza cauzelor unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional; 

 urmărirea utilizării eficiente a resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp. 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare, menit să furnizeze informaţii privind modul şi etapele de 

realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel: 

 echipa managerială, pentru obiectivele legate de oferta educaţională, parteneriatele şi inserţia 
absolvenţilor pe piaţa muncii; 

 responsabilii comisiilor metodice, pentru aspecte legate de creşterea performanţei şcolare; 
 comisia diriginţilor și psihologul şcolar, pentru mai buna consiliere a elevilor şi scăderea 

cazurilor de absenteism și abandon şcolar; 
 CEAC-ul pentru implementarea şi asigurarea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare; 
 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative, pentru problemele de educaţie din şcoală 

şi cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare; 
 responsabilul Comisiei de dezvoltare profesională, pentru perfecţionarea personalului; 
 responsabilul Comisiei de asigurare a normelor SSM şi PSI, pentru cunoaşterea şi aplicarea 

acestor norme pentru fiecare domeniu de pregătire profesională. 
 

Funcţionalitatea sistemului de monitorizare va ajuta la responsabilizarea întregului personal al 

şcolii, iar procesul de evaluare va ajuta la îmbunătăţirea performanţei, prin luarea măsurilor necesare 

la timp. 


