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MOTTO 
„Nu biruinţa e frumoasă, 

Nu biruinţa e sublimă, 

Ci drumul până la dânsa. ...” 

Vasile Pârvan 

 

 

VIZIUNEAŞCOLII 
 

”Formarea de tineri competenți, deschiși spre schimbare și care să respecte 

valorile unei societăți democratice.” 

 

În perspectiva dezvoltării societăţii româneşti viitorul educaţiei 

prefigurează imaginea şcolii în cadrul comunităţii şi direcţiile în care aceasta 

trebuie să progreseze. 

 

Să pregătim tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii în vederea 

formării unui om adaptabil la schimbare, mai bun, mai iubitor de cinste, 

adevăr şi muncă. 

 

 
 

MISIUNEAŞCOLII 
 

 

”Misiunea unităţii noastre ca şcoală comunitară, o reprezintă 

formarea unui absolvent de liceu(filiera tehnologică, profil Resurse 

naturale şi protecţia mediului, profil Servicii şi profil  Tehnic) responsabil, 

autonom, cu capacitate de decizie în privinţa carierei, adaptabil la 

schimbare şi capabil de integrare în comunitate.” 
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1.1.    DATE DE IDENTIFICARE A  INSTITUŢIEI 

 

1. Denumirea instituţiei şcolare: LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI 

 

2. Adresa instituţiei scolare: Str. Petre Baniță, nr. 219 

 

3. Telefon: 0251334703, / Fax: 0251334703 

 

4. Data înfiinţării: 1977 

 

5. Data construcţiei clădirii: 1977 

 

6. Conducerea: 

 

 Prof. ONETE FLORIN- IULIAN-  director 

 Prof. ing. NICOLA LELIOARA – director adjunct 

 

5. Echipa de elaborare: 

1. Prof. ing.Tudosan Florentina 

2. Prof. ing.Dinu Alin Florin 

3. Prof. Codreanu Mihaela 

4. Prof. Tudor Monica 

5. Prof. Creac Mic Zenovia 

6. Ing. Belețu Lelia 

7. Ing. Neacșu Marioara 
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1.2. PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII 

 

Înfiinţată în anul 1977, prin transformarea Liceului Teoretic Dăbuleni în liceu agroindustrial, 

şcoala s-a vrut a fi  un centru de formare a cadrelor cu calificare medie pentru agricultura din zonă. 

Ulterior, prin cuprinderea în planul de şcolarizare şi a altor forme de învăţământ , devine grup şcolar. 

În urmă cu 35 de ani , Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Calarasi, a devenit o unitate de 

învăţământ tehnic şi profesional reprezentativă în judeţ în special pentru domeniile de calificare 

profesională Agricultură și Mecanică . Pe parcursul celor 35 de ani, unitatea şcolară a suferit modificări 

atât ca denumire cât şi ca locaţie de desfăşurare a activităţilor. 

Din momentul înfiinţării şi până în anul 1991 unitatea şcolară a funcţionat sub denumirea de Liceul 

Agroindustrial, ulterior modificată în Grup Şcolar Agricol Dabuleni 

În anul 2009, potrivit prevederilor art. 1, puntul 6 din HG nr. 189/2009 pentru modificarea si 

completarea unor anexe la HG nr. 965/2002, privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, 

precum si al municipiilor oraselor, comunelor din judetul Dolj,  Dispozoitia nr. 652/30 aprilie 2009 a 

Inspectoratului Şcolar al judeţului Dolj, s-a dispus ca Grupul Scolar Agricol cu sediul in orasul Dabuleni 

sa fie cuprins in Reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din judetul Dolj cu sediul in 

comuna Calarasi, judetul Dolj, astfel devenind Grup Scolar Agricol Calarasi. 

Începând cu 1 septembrie 2010 ca urmare a OMECTS nr. 3731/28.04.2010 se aproba schimbarea 

denumirii  Grupului Şcolar Agricol Calarasi in Grupul Scolar Agricol „ Petre Banita „ Calarasi. 

Începand cu data de 01 septembrie 2011 potrivit  Dispozitiei nr. 994/14.03.2011, scolile generale si 

gradinitele aflate pe teritoriul localitatii Calarasi devin structuri ale Grupului Scolar Agricol „Petre 

Banita” Calarasi. 

In conformitate cu Hotararea nr. 9 a Consiliului Local Calarasi, privind organizarea retelei scolare 

din subordine, in baza prevederilor art. 61, alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare, a avizului conform al Inspectoratului Scolar Judetean Dolj privind 

organizarea retelei scolare coroborat cu prevederile Ordinului MECTS nr. 6564/2011, cu modificarile si 

completarile ulterioare, incepand cu data de 01 septembrie 2012 Grupul Scolar Agricol „ Petre Banita” isi 

schimba denumirea in Liceul Tehnologic ‚ Petre Banita „ 

Liceul Tehnologic „Petre Banita” Calarasi este unitate de învăţământ cu personalitate juridică; adresa 

unităţii fiind: localitatea Calarasi str.Petre Banita nr.219, tel./ fax 0251/334703, 

Şcoala este situată în partea de sud - est a judeţului Dolj, pe D.N. 57  şi şcolarizează elevi din localităţile 

Dăbuleni, Călăraşi, Ostroveni, Sadova, Amărăştii de Jos, din judeţul Dolj, dar şi din localităţile situate în 

sud - vestul judeţului Olt, precum: Ianca, Grojdibodu, Orlea, Ştefan cel Mare, şi altele. 

 

În cadrul unităţii de învăţământ sunt şcolarizaţi elevi în diverse calificări profesionale. 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI 

Filiera Profil 

 

Domeniul Specializarea 

TEHNOLOGICĂ RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI 

AGRICULTURĂ 

 

- Tehnician în 

agricultură ecologică; 

- Tehnician horticultor; 

INDUSTRIE 

ALIMENTARĂ 

- Tehnician în morărit, 

panificație și produse 

făinoase; 
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TEHNIC 

 

MECANICĂ - Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

SERVICII ECONOMIC - Tehnician în activități 

economice; 

COMERȚ - Tehnician în activități 

de comerț; 

  

  ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL 

Filiera Profil 

 

Domeniul Specializarea 

TEHNOLOGICĂ RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI 

AGRICULTURĂ 

 

Tehnician în 

agricultură  

 

TEHNIC 

 

MECANICĂ Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

 

  ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 

Filiera Profil 

 

Domeniul Calificarea profesională 

TEHNOLOGICĂ RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI 

AGRICULTURĂ 

 

  Agricultor culturi de 

              câmp 

 

 

Începând cu anul şcolar 2011-2012 școlile generale și gradinitele aflate pe teritoriul localitatii 

Calarasi devin structuri ale Grupului Scolar Agricol „Petre Banita” Calarasi.. 

În anul scolar 2016-2017 in cadrul unităţii şcolare  au funcţionat  un număr  de 48 clase organizate 

pe următoarele forme de învăţământ: 

 învățământ preșcolar  

 învăţământ primar clasele pregătitoare, I-IV, 

 învăţământ gimnazial clasele V-VIII, 

 învăţământ liceal tehnologic de zi  IX-XII, profil resurse naturale şi protecţia mediului 

servicii, tehnic 

 învăţământ liceal tehnologic seral  

Elevii Liceului Tehnologic ,,Petre Baniță,, Călărași  provin atât  mediul urban cât şi din mediul 

rural. Multitudinea formelor de învăţământ existente în unitatea noastră şcolară asigură o ofertă 

educaţională complexă, adaptată pieţei muncii şi care permite absolvenţilor să acceadă fie spre 

învăţământul superior, fie spre un loc de muncă adecvat calificării obţinute . 

Elevii provin în general din familii modeste, activitatea specifică zonei fiind cultura pepenilor, 

verzi şi a cartofului timpuriu, cultivarea cerealelor, activitatea economică principală fiind comerţul cu 

produse agricole. 

Desfăşurându-şi activitatea într-o zonă cu o puternică tradiţie culturală, misiunea şcolii este de a 

dezvolta şi transmite acest mesaj generaţiilor viitoare prin trinomul profesori - elevi - părinţi. 



8 

 

Liceul Tehnologic ”Petre Baniţă” Călăraşi  fiind singura şcoală liceală din zonă - filieră 

tehnologică,  garantează pentru elevi şi părinţii acestora, obţinerea de competenţe specifice domeniilor 

profesionale specifice unităţii de învăţământ. Şcoala satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi 

competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre a învăţa şi respecta  valorile 

unei societăţi democratice. 

 Ca organizaţie a comunităţii, şcoala îşi propune să se implice responsabil la solicitările acesteia şi 

să  ofere locuitorilor din zonă  oportunităţi de educaţie accesibilă, de înaltă calitate, care să sprijine în 

acelaşi timp dezvoltarea carierei, cât şi îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică. 

În colaborare cu C.C.C.D.C.P.N, Dăbuleni, SC AGRONOVA SRL, SC HORTITOM SRL 

Dăbuleni,  SC AGROSERVICE SA Dăbuleni, SC BAMIR SRL Călăraşi,  SC DUNLITE COM SRL 

Dăbuleni, SC DUMIGHER SRL Dăbuleni, SC MOARA NOUĂ SRL Călăraşi, unitatea de învăţământ ca 

centru de educaţie tehnologică se doreşte deschisă la promovarea informaţiei ştiinţifice, pentru toţi 

cetăţenii comunităţii şi ai zonei. 

 

În anul scolar 2016-2017 in cadrul unitatii de invatamant au functionat 48 clase cu  un număr de 

1036 elevi, repartizaţi conform tabelului următor. 

 

CICLUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT NR. GRUPE/ 

CLASE 

NR. PREŞCOLARI/ 

ELEVI 

Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” 20 495 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Călăraşi 10 222 

Şcoala Gimnazială  Sărata 3 38 

Grădiniţa cu program normal Călăraşi 9 162 

Grădiniţa cu program normal Sărata 3 60 

TOTAL 48 1036 

 

Specializări în anul şcolar 2016/2017 

Forma de 

învăţământ 
Filiera 

Profil/ Domeniu de 

calificare 

Specializare/ 

calificare profesională 

Liceu zi 

 

 

Tehnologică 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului/ 

agricultură 

Tehnician în 

agricultură 

Tehnician în 

agricultură ecologică 

Tehnician în morărit, 

panificaţie şi produse 

făinoase 

Servicii 

Tehnician în activităţi 

economice 

Tehnician în activităţi 

de comerț 

Tehnic  Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 
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reparaţii 

 

Liceu seral 

 

Tehnologică 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

Tehnician în 

agricultură 

Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

Învăţământ 

profesional de 3 

ani 

Tehnologică 

Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Agricultura 

Agricultor culturi de 

câmp 

 

BAZA MATERIALĂ:  

 

La ora actuală, instituţia se află pe o evidentă curbă ascendentă a dezvoltării sale, atât ca bază 

materială, cât şi ca strategie didactică. 

 Ca bază materială, Liceul Tehnologic „ Petre Baniţă” Călăraşi, dispune de: 

- clădire corp principal C1-  12 săli de clasă,( P+3) - laboratoare de biologie, chimie, fizică, dotate 

în conformitate cu legislaţia în vigoare şi două laboratoare moderne de informatică conectate la reţeaua de 

internet 

- clădire corp secundar C2 –  4 săli clasă la parter, specializate pe profil tehnologic şi Centrul de 

Documentare şi Informare; 

- clădirea C3 de laboratoare şi ateliere tehnologice realizată prin Programul PHARE 2004/2006 

(industrie alimentară, comerţ şi servicii) 

- clădirea C4 – atelier mecanic  

- clădirea C5 – sală de sport; 

 În cadrul structurilor arondate Liceului Tehnologic „Petre Baniţă” Călăraşi, baza materială 

dispune de: 

- clădire Şcoala Gimnazială Nr. 1 Călăraşi – 9 săli clasă, 1 sală sport, laborator de  fizică şi 

C.D.I. 

- clădiri Grădiniţa cu program Călăraşi - 6 săli grupă, amenajate cu mobilier nou specific 

desfăşurării procesului instructiv-educativ. 

- clădire Şcoala Gimnazială Sărata -7 săli clasă 

- clădire Grădiniţa cu program normal Sărata -4 săli de grupă 

 

Spaţii pentru învăţământ: 

În anul şcolar 2016 – 2017 spaţiile destinate procesului de învăţământului au fost următoarele: 

- 18 săli de clasă învăţământ liceal  

- 23 săli de clasă învăţământ primar şi gimnazial 

- 11 săli de grupă învăţământ preşcolar 

- 3 cabinete informatică 

- Laboratoare fizică, chimie, biologie 

- Cabinet consiliere psihopedagogică 

- Cabinet C.E.A.C. 

- Laboratoare mecanică 
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- Complex laboratoare tehnologice 

- C.D.I 

- Atelier şcoală 

- Sali de sport 

- Ferma didactică 

 Pe parcursul anului școlar a fost reabilitat acoperișul de la Grădinița cu Program Normal Sărata, 

iar până la începerea anului școlar 2016 – 2017 toate spațiile de învățământ vor fi igienizate 

corespunzător. 

  

Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) 

 În baza O.M.E.C. Nr. 4961/28.08.2006 la Liceul Tehnologic„ Petre Baniţă” Călăraşi s-a înfiinţat 

Centrul de Documentare şi Informare prin integrarea şi transformarea bibliotecii şcolare. 

Acesta dispune de toate spaţiile şi dotările corespunzătoare prevăzute în O.M.E.C. Nr. 

5548/15.12.2004, inclusiv fond de carte de peste 10.000 de volume. 

La Şcoala nr. 1 Călăraşi, CDI deţine un număr de 15.800 de volume 

Fondul de carte al bibliotecii cât şi al CDI s-a îmbogăţit în mai multe etape cu carte şcolară pe cât 

posibil în funcţie de oferta primită, corespunzătoare fiecărei arii curriculare 

La nivelul CDI s-au organizat o serie de activităţi extracurriculare şi de asemenea, cursuri de 

formare pentru profesori în colaborare cu Casa Corpului Didactic Dolj, unde au participat cadre din 

şcoala noastră şi din şcolile învecinat. 

S-au asigurat manualele şcolare pentru elevi. 

Elevii sunt îndrumaţi să împrumute cărţile care sunt prevăzute de programele şcolare, profesorul 

de limba română şi învăţătorii au prezentat bibliotecarului listele cu lecturile necesare procesului de 

învăţământ. 

La nivelul şcolii, s-a ţinut o evidenţă strictă a manualelor primite. Învăţătorii şi diriginţii au avut 

sarcina să verifice periodic starea manualelor, să ia măsuri de recondiţionare, de recuperare . 

 

Ateliere şcolare/unităţi de microproducţie  

La nivelul unităţii şcolare există ateliere unde elevii îşi desfăşoară orele de laborator şi instruire 

practică (atelier mecanică); începând cu anul şcolar 2008-2009 a fost  dat în folosinţă complexul de ateliere 

şi laboratoare şcoală pentru domeniile servicii, comerţ, industrie alimentară, dotat cu mijloace didactice 

moderne care respectă normele europene. De asemenea a fost finalizat, în anul școlar curent Cabinetul de 

legislație rutieră, fiind dotat cu: calculatoare, soft de legislație rutieră, planșe. 

 

Internat  
Internatul şcolii cu o capacitate de 100 locuri este într-o stare fizică bună, însă din cauza lipsei 

cererilor nu a fost utilizat pentru cazarea elevilor; Prin hotărârea Consiliului de Administraţie pentru 

obţinerea de venituri extrabugetare, internatul a fost închiriat pentru perioade determinate la diverse firme 

de construcţii care au desfăşurat activitate în zonă. 

Etajul I și două săli de la parter sunt închiriate Școlii Postliceal Sanitare ”Ion Nănuți”. 

În cadrul internatului este amenajat și Centrul de documentare și informare, precum și biblioteca 

școlară. 

 

Cantina  

Cu o capacitate de 100 locuri,  nu a funcţionat datorită lipsei elevilor interni, dar ne-am propus 

înfiinţarea unui laborator de agricultură și o sală de expoziție prin fonduri europene. 

 

Baza sportivă: 
 La nivelul unităţii, există baza sportivă cu 4 terenuri: de handbal şi fotbal, funcţionează de 

asemenea o sală de sport destinate diferitelor activităţi sportive şcolare şi extraşcolare; 
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Pe parcursul anului școlar 2016 – 2017 la sala de sport au fost schimbate ușile și ferestrele din 

lemn cu tâmplărie PVC. 
 

Ferma didactică:  
Având o suprafaţă de 4,1 ha, ferma didactică reprezintă spaţiul unde elevii de la clasele cu profil 

agricol îşi desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate orele de instruire practică. 

Permanent suntem preocupaţi pentru executarea lucrărilor de întreţinere la plantaţia viticolă prin 

reîntinerirea acesteia; s-a realizat înfiinţarea plantaţiei pomicole cu specii de pomi fructiferi adaptaţi 

terenului nisipos, precum şi a parcului dendrologic prin cultivarea de specii de arbuşti . 

În anul şcolar 2016 - 2017 a fost înfiinţată o seră pentru activități didactice. 

De asemenea, ferma didactică deţine şi o suprafaţă destinată înfiinţării loturilor didactice ale 

elevilor care susţin examenele de atestare profesională. 

În cadrul lotului didactic, unitatea deține 1 ha de viță – de – vie.  

Terenuri agricole: 

O suprafaţa de 10 Ha teren agricol pentru care deţinem titlul de proprietate. 

 

Alte spaţii: 

 Şcoala dispune de o sală de festivităţi cu o capacitate medie, unde au loc activităţi culturale 

ale elevilor, lansări de carte, întâlniri cu părinţii,etc. 

 Clădire laboratoare tehnologice ce s-a executat prin proiectul PHARE TVET RO 

2004/016722.04.01.02.04.01.01.09.-REABILITAREA A 150 ATELIERE ŞCOALĂ; 

 Centrală termică pe combustibil lichid;  pentru siguranţa instalaţiei s-a efectuat 

modernizarea împrejmuirii locului de depozitare a combustibilului . 

 Centrale termice pe combustibil solid la unităţile arondate, precum și magaziile de 

depozitare a combustibilului solid (lemn).  

 

Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor (pentru grupurile şcolare) nominalizarea 

acestora  

 Ferma didactică; 

 Atelierele şcoală 

Toate spaţiile de învăţământ din şcoală sunt folosite conform destinaţiei, în vederea bunei 

desfăşurări a procesului de învăţământ. 

De menţionat faptul că şcoala a beneficiat de sprijinul guvernamental pentru reabilitare, 

îmbunătăţindu-se în mod vizibil condiţiile de microclimat din şcoală prin înlocuirea tâmplăriei din lemn, 

aflată într-o stare avansată de degradare, cu tâmplărie din PVC cu geam termopan şi în corpul B. 

Spaţiile exterioare ale unităţii şcolare sunt permanent supuse unor lucrări de întreţinere, astfel încât 

să fie asigurate condiţiile de desfăşurare a procesului de învăţământ. 

În ceea ce priveşte prezenţa şi calitatea utilităţilor, şcoala este racordată la reţeaua de alimentare cu 

apă a localităţii, având şi fântână proprie pentru cazurile în care ar exista defecţiuni la reţeaua publică. 

Asigurarea cu materiale didactice şi mijloace de învăţământ a constituit o preocupare permanentă a 

conducerii unităţii. S–au făcut demersurile necesare pentru achiziţionarea de mobilier şcolar, care să 

respecte condiţiile ergonomice ale procesului de învăţământ, pentru clasele pregătitoare. 

 În plus, orele de instruire practică se realizează la agenţi economici din localitate şi din localităţile 

învecinate; şcoala are încheiate parteneriate de colaborare în acest sens, şi anume: 

 STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE A CULTIVĂRII PLANTELOR PE 

NISIPURI , SC AGRONOVA SRL Gura Padinii OLT,  SC HORTITOM SRL Dăbuleni, ca agent 

economic pentru profilul „Resurse naturale şi protecţia mediului”; 

 Microîntreprinderea de panificaţie „MOARA NOUĂ”, DUMIGHER, PATISERIA 

MOARA NOUĂ, ca agent economic pentru specializările de la industria alimentară; 
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 Microîntreprinderea mecanică  SC BAMIR SRL Călăraşi, SC AGRONOVA SRL Gura 

Padinii OLT, SC AGROSERVICE SA Dăbuleni, C.C.C.D.P.N. Dăbuleni, ca agent economic 

pentru profilul mecanic; 

 SOCIETATEA COMERCIALĂ DUNLITE COM SRL ŞI DUMIGHER SRL, ca agent 

economic pentru profilul servicii. 

 

 

Bugetului pe anul şcolar 2016 - 2017  

Potrivit Legii Bugetului, la elaborarea bugetului pe anul şcolar 2016 - 2017 a fost prevăzut bugetul 

pentru învăţământ pentru toate unităţile şcolare din localitate, având în vedere atât sursele de venituri 

proprii ale localităţii, cât şi fondurile alocate de la bugetul de stat. 

Cheltuielile bugetare prevăzute  nu au fost depăşite, veniturile obţinute din resursele extrabugetare 

fiind utilizate pentru  achiziţionarea instalaţiei de irigat pentru ferma didactică, achiziţionarea materialului 

săditor pomicol pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole, etc.  

Costul mediu pe elev s-a încadrat în limitele costului standard elaborat de CNFIP, în funcţie de 

nivelurile de învăţământ. La începutul anului şcolar 2016/2017 s-a întocmit un plan de cheltuieli şi 

investiţii ce a cuprins atât dotarea cu mijloace de învăţământ, cât şi o serie de lucrări de reparaţii şi 

igienizare. 

Fonduri buget republican (ISJ): 

- Burse bani liceu         –  288.416 lei 

- Transport elevi          -   44.581 lei 

- Euro 100                     -    11.750 lei 

- Salarii(inspecţii grad) -    0 lei 

TOTAL                      =  344.747 lei 

Fonduri buget local: 

- Salarii                      = 2.534.000 lei 

- Bunuri şi servicii     =    400.000 lei 

- Burse                       =      15.00 lei 

TOTAL                     =  2.949.000 lei 

Volumul cheltuielilor anuale pentru bunuri materiale şi servicii au fost în anul 2016 în valoare de 325 mii 

lei după cum urmează: 

 Asigurate din costul standard/elev prin bugetul local: 

 Pentru furnituri de birou  suma de 3000 lei  

 Materiale de curăţenie 5000 lei 

 Iluminat, încălzire şi forţă motrică 150.000 lei 

 Apă, canal, salubritate  3.000 lei 

 Transport elevi la concursuri, olimpiade  şi activităţi culturale 12.000 lei 

 Poştă, radio, tv., internet 12.000 lei 

 Bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 103.000 lei 

 Deplasări cadre didactice 15.000 lei 

 Pregătirea profesională a personalului 5.000 lei 

 Obiecte de inventar 5.000 lei 

 Cărţi şi publicaţii 4.000 lei. 

 Protecţia muncii 2000 lei 

 Reparaţii curente 10.000 lei 
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 Asigurate de la bugetul republican: 
.        Fondurile alocate de la M.E.N. au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de transport elevi pe 

distanţa de pana la 50 Km:30.899 lei ; pentru plata burselor prin Programul National ,,Bani de liceu,, si a 

Burselor Profesionale -187.451 lei. 

  

 Resurse extrabugetare - venituri din închirierea spaţiilor disponibile – 30.000 lei. 

Cheltuielile bugetare prevăzute  nu au fost depăşite, veniturile obţinute din resursele extrabugetare 

fiind utilizate pentru achiziţionarea de mobilier şcolar, achiziţionarea instalaţiei de irigat pentru ferma 

didactică, achiziţionarea materialului săditor pomicol pentru înfiinţarea plantaţiei pomicole, etc.  

Costul mediu pe elev s-a încadrat în limitele costului standard elaborat de CNFIP, în funcţie de 

nivelurile de învăţământ. La începutul anului şcolar 2016 - 2017 s-a întocmit un plan de cheltuieli şi 

investiţii ce a cuprins atât dotarea cu mijloace de învăţământ, cât şi o serie de lucrări de reparaţii şi 

igienizare. 

 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ȘCOLAR TRECUT 

Obiectivul prioritar al ,,Programului managerial al şcolii’’ în anul școlar 2016-2017, l-a 

constituit creşterea eficienţei şi calităţii activităţii didactice 

Din analiza realizată la nivelul şcolii, semestrial, s-a desprins concluzia că a existat o preocupare 

constantă la toate cicluri de învăţământ şi la toate disciplinele de studiu pentru realizarea obiectivelor 

propuse în cadrul programelor şcolare şi pentru evaluarea pregătirii elevilor. 

 Făcând o comparaţie cu situaţia statistică a anului şcolar 2015 - 2016 când s-a înregistrat un 

procent de promovabilitate de 85,5 % pentru clasele IX-XII liceu zi 

 54% pentru clasele XI, XII, seral 

 88 % pentru clasele IX, X profesional, 

  În anul școlar 2016- 2017 procentul de promovabilitate a înregistrat valoarea de  87% pentru 

clasele IX-XII liceu zi și seral. 

 

   Statistic rezultatele la învăţătură se prezintă astfel: 

Învăţământ primar: 

Anul 

scolar 

Clasa Nr. elevi 

Inscrisi 

Nr. elevi 

ramasi 

Nr. elevi 

promovati 

Promovati pe medii Repetenti 

S B F.B 

2015 - 

2016 

Preg. 33 29 29 10 10 9  

I 52 50 49 9 24 16  

a II – a 35 35 35 12 10 13  

a III - a 25 26 26 8 7 11  

a IV - a 45 46 46 10 11 25  

2016-

2017 

 

 

Preg. 30 28 28 10 10 8  

I 47 45 45 9 24 12  

a II – a 34 34 34 12 10 12 1 

a III - a 28 26 26 10 7 9  
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a-IV -a 42 40 40 8 12 20  

 

 

 

Invatamant gimnazial: 

Anul scolar Clasa 
Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

ramasi 

Nr. elevi 

promovati 

Promovati pe medii 
OBS 

5-6,99 7-8,99 9-10 

2015- 2016 a V-a 
39 

40 39 15 10 14 
 

a VI-a 
62 

60 55 12 23 20 
 

a VII-a 
48 

49 43 13 22 8 
 

a VIII-a 
55 

50 48 15 17 16 
 

2016-2017 a V-a 
35 

32 32 12 10 10  

a VI-a 
58 

46 46 12 28 6  

a VII-a 
48 

49 43 13 22 8  

a VIII-a 
52 

48 48 14 16 18 
 

 

Învăţământ liceal 2015 - 2016 

CLASA 

TOTA

L 

ELEVI 

Înscrisi 

Elevi 

ramas

i 

Abando

n 

Exmatriculaț

i 
Promovati Corigenti Sit neînch 

IX EC 28 20 9   18 2   

IX A 28 20 9   17 3   

IX IA 30 16 10   16     

IX C 28 23 2   15 8   

IX PROF 33             

TOTAL IX 147             

X EC 18 21     20 1   

X A 21 26     21 5   

X IA 17 14 4   14     

X M 22 15 2   15     

X PROF 23             
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TOTAL X 101             

XI A 21 29     26 3   

XI C 24 26   1 26     

XI M 25 25   1 17 3 5 

XI PROF 17             

TOTAL XI 87             

XII A 29 22   1 21   1 

XII IA 25 18   2 14 4   

XII M 25 25     12 12 1 

TOTAL 

XII 79             

XI S 23 23           

XII S 33 33           

XIII S 15 15           

TOTAL 

SERAL 71 371 36 5 252 41 7 

 

        Rata de promovabilitate se prezintă astfel:  

 96,23 % pentru clasele I-VIII 

 83 % pentru clasele IX-XII liceu zi 

 54% pentru clasele XI, XII, seral 

 85 % pentru clasele IX, X profesional 

 

Învăţământ liceal 2016-2017 

NR

. 

CR

T. 

CLA

SA 

TOTA

L 

ELEV

I 

ÎNSC

RISI 

PROMO

VAȚI 

SIT 

NEÎN

CH 1 

DISC 

SIT 

NEÎN

CH 

MAI 

MUL

TE 

DISC 

COR

IG 1 

DIS

C 

COR

IG 

MAI 

MUL

TE 

DISC 

NR. ELEVI 

EXMATRIC

ULAȚI 

PLECA

TI 

PRIN 

TRANS

FER 

ELE

VI 

RĂM

AȘI 

1 

IX 

EC 28 26   1     1   27 

2 IX A 29 17   5     7   22 

3 IX M 24 17 1 1     5   19 

4 X EC 28 27 1       0   28 

5 X C 26 21 2 1     2   24 

6 X A 25 20   2 1   2   23 

7 X IA 26 18 1 6 1   0   26 

8 XI A 18 11 1 2     4   14 

9 

XI 

IA 15 12   1     2   13 
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10 XI M 22 12   8     2   20 

11 

XI 

EC 18 17         0 1 17 

12 XII C 22 20   1     1   21 

13 

XII 

A 19 17         2   17 

14 

XII 

M 20 17   3     0   20 

15 IX P 27 16 3 1     7   20 

16 X P 25 19 5       1   24 

17 XI P 20 18   1     1   19 

18 

XI 

SER

AL 27 15   12     0   27 

19 

XII 

Seral 23 15   2     6   17 

20 

XIII 

Seral 27 19   2     6   21 

  

TOT

AL  469 354 14 49 2   49 1 419 

 

Din situaţia prezentată se observă numărul mare de elevi cu situația neîncheiată la mai multe 

discipline, aceasta fiind urmare a nivelului scăzut de pregătire, având în vedere că la liceele tehnologice 

vin elevi cu potenţial intelectual mai scăzut. 

 Obiective urmărite pentru îmbunătăţirea situaţiei prezentate: 

- diminuarea absenteismului şcolar; 

- pregătirea suplimentară a elevilor; 

-     adecvarea conţinuturilor educaţionale la nivelul elevilor şcolarizaţi în liceele tehnologice 

Notabilă este obiectivitatea cadrelor didactice în aprecierea pregătirii elevilor, avându-se în vedere, 

la toate disciplinele, standarde precise de evaluare. 

Au fost urmărite: 

- Gradul de însuşire a cunoştinţelor; 

- Operaţionalizarea acestora; 

- Formarea capacităţilor intelectuale; 

- Asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata 

întregii vieţi. 

- Situaţia la învăţătură este ilustrată prin mediile încheiate în cataloage, iar calitatea si 

eficienţa actului didactic sunt evidenţiate de procentele de promovabilitate şi de corigenţă. 

 

Situaţia corigenţelor la unul sau mai multe obiecte se prezintă astfel: 

 

Învăţământ primar: 

Anul scolar Clasa Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

ramasi 

Nr. elevi 

promovati 

              Corigenti la Repetenti 

1ob. 2ob. 3ob. 

2015 - 2016 Preg. 33 29 29 10 10 9  

I 52 50 49 9 24 16  

a II – a 35 35 35 12 10 13  
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a III - a 25 26 26 8 7 11  

a IV - a 45 46 46 10 11 25  

2016-2017 Preg. 30 28 28     

I 47 45 45     

a II – a 34 34 34     

a III - a 28 26 26     

a-IV -a 42 40 40    
 

        

 

Invatamant gimnazial: 

 

Anul scolar Clasa 
Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

ramasi 

Nr. elevi 

promovati 

Corigenti la 
Repetenti 

1ob. 2ob. 3ob. 

2015 - 

2016 

aV-a 
39 

40 39 - 
- - 1 

aVI-a 
62 

60 55 1 
1 - 1 

aVII-a 
48 

49 43 1 
2 - 2 

aVIII-a 
55 

50 48 - 
1 - 1 

2016-2017 a V-a 
35 

32 32 
    

a VI-a 
58 

46 46 
    

a VII-a 
48 

49 43 
    

a VIII-a 
52 

48 48 
    

 

Comparativ cu anul şcolar trecut se observa o scădere semnificativa a numărului de elevi corigenţi 

la clasele V-VIII. 

Situaţia la clasele de liceu este mai slaba ca anul trecut. 

Se impun unele măsuri de prevenire privind rezultatele slabe la învăţătură: 
- programe de pregătire suplimentară; 

- adecvarea conţinuturilor educaţionale la nevoile individuale. 
  

Măsuri de prevenire a situaţiilor de corigenţă : 

- instituirea unor programe de pregătire suplimentară în şcoală; 

- tratarea diferenţiată a elevilor; 

- esenţializarea şi sistematizarea conţinuturilor de către toate cadrele didactice la toate 

disciplinele de învăţământ; 

- adecvarea conţinuturilor educaţionale la nevoile individuale. 
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Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare: 

Rezultate la olimpiade, concursuri, expoziţii 2016-2017 

 Preșcolarii au participat la următoarele activități și concursuri: 

1. Concurs de cultura generala,, Terra, o casa pentru fiecare,, Organizat de Gradinita,, Floare Albastra ,, 

Craiova, iunie 2016; 

2.Concurs de cultura generala,, SMART KITS,, Organizat de Gradinita,, Floare Albastra ,, Craiova, iunie 

2016; 

3.Concurs International de cultura generala,, TIM-TIMMY,, organizat de Editura Paralela 45, februarie 

2016 

4.-Concurs International,, SarbatoareaInvierii-Lumina sufletelor noastre,, mai 2016organizat de Scoala 

,,Carmen Sylva,, Iasi, mai 2016; 

5.Expoziţia- Concurs de Fotografie „ ÎMPREUNĂ PENTRU NATURĂ”desfăşurată în cadrul 

FESTIVALULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE, la Grădiniţa P. P. „ Elena Farago” Craiova, 22 

nov 2015. 

6.Concurs local în cadrul parteneriatului”Culorile anotimpurilor”(Grădiniţa nr.1 Călăraşi, Grădiniţa 

Sărata şiGrădiniţa nr.4 Dăbuleni) – oct. 2015,  concurs de desene  “ Vara, anotimpul amintirilor” 

7.Concurs local în cadrul parteneriatului cu biblioteca “ O lume minunată a cărţilor” , ian 2016, concurs 

de poezie “ Eminescu – poet naţional” 

8.Concurs de creaţieartistico-plastică din cadrul SimpozionuluiInterjudeţean” În lumea copilăriei” 

desfăşurat la GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr. 18  Buzău 

9.Concurs regional de creaţie plastică „ Copilărie fericită”, organizat în cadrul proiectului educaţional 

„EDUCAŢIA ŞCOLARĂ- PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE COPII ŞI DASCĂLI”; Grădiniţa cu 

Program Prelungit” Veseliei”, loc Gherla, jud. Cluj, 27 martie 2016; 

10.Concurs Naţional cu participare internaţională  „Natura inspiră şidăruieşte” – CULORILE TOAMNEI! 

organizat la Şcoala Gimnazială Nr. 29 Galaţi, OCTOMBRIE 2015  

11.Concurs Naţional de Creaţie Plastică şiAbilităţiPractico- Aplicative „ NAŞTEREA DOMNULUI – 

RENAŞTEREA BUCURIEI”, organizat de ŞCOALA „B.P. Haşdeu” , Iaşi – Şcoala „ Carmen Sylva” – 

Iaşi, dec. 2015; 

12.Proiect EducaţionalInternaţional” CU EUROPA… LA JOACĂ- MICUL CREŞTIN”organizat de 

FECED şi EDITURA DIANA, în parteneriat cu MEN, dec. 2015, desfăşurat în grădiniţă;  

13.Concurs judeţean “ Magia sărbătorilor de iarnă”;  GrădiniţaPinochio Craiova, dec. 2015 

14.Expoziţie- Concurs “ Inimi deschise” în cadrul  Simpozionului Naţional “ Împreună pentru o lume fără 

discriminare”, Grădiniţa Floare Albastră Craiova, 22 nov 2015 

15.Concurs  Naţional “ Piciu”organizat de Asociaţia Pentru Tineret Piciu, 24 0ct. 2015 

16.Concurs judeţean “ Apa şiviaţa”, Şcoala Gimnazială Podari, oct. 2015 

17.Concurs National de creaţie plastică: „ Din tainele apelor”, Rm. Vâlcea, febr. 2016 

18.Concurs Internaţional „ Etic si estetic în actul didactic”, Piatra Neamţ,  

La nivel local s-a desfăşurat faza locală a concursului „ Măria – sa , Copilul”organizat de I. S. J. Dolj la 

care au participat toţi copiii şi s-au obţinut premiile I, II, III şimenţiune la toate grădiniţele. 

 

 Elevii de la ciclul primar au participat la următoarele concursuri: 

- Concursurile Caravana Istetilor (matematică) și Caravana Cuvintelor (română) au fost 

organizate în școala noastră – etapa județeană. Au participat copii de la toate clasele CP – IV, 

lucrările fiind corectate la Dăbuleni. 

 

 Elevii de la învățământul gimnazial au participat la următoarele concursuri:  
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Olimpiada de matematica – faza locala: 

- Prof. Onete Florin, Scoala “Sarata”- clasa a VIIIa, elevii: Ochesel Eduard, Danciu Eliza, 

Nicolita Gabriel, Stan Catalina Treanta Adina, Paraschiv Adina 

- Profesor DelceaVergica, Scoala nr 1, Calarasi, clasa a VII-a: Stoica Ingrid, Goanta 

Lorena, GhitunAndreea,VanceaStefania, Sfarloaga Andreea, Pane Denisa, Duculescu 

Geanina. 

Olimpiada de biologie - faza judeteana: 

- Prof. Delcea Marinela, Scoala nr. 1 Calarasi, clasa a VII-a  -au participat 13 elevi la faza 

pe școală din care s-au calificat pentru faza judetanaurmatorii elevi: Carciumaru 

PatriciaParpala Cornelia 

 

Elevii participanți la olimpiada de limba  și literatura română 

 

ETAPA LOCALĂ: 

1. ROȘCA ANDREEA –CLASA a  V a 

2.SÂRBU ALISA – CLASA a VI-a 

3. CÂRCIUMARU PATRICIA- CLASA a VII-a 

4. PARPALĂ CORNELIA –CLASA a VII-a 

5. STOICA INGRID –CLASA a VIII-a 

 

ETAPA JUDEȚEANĂ: 

1.PARPALĂ CORNELIA –CLASA a VII-a 

 

Elevi participanți la concursul de limba română ”pașaport pentru cultură” 

ETAPA I- 40 DE ELEVI ÎNSCRISI AU OBȚINUT PREMIUL I ELEVII: 

1. ROȘCA ANDREEA –CLASA a  V a 

2.SÂRBU ALISA – CLASA a VI-a 

3. CÂRCIUMARU PATRICIA- CLASA a VII-a 

4. PARPALĂ CORNELIA –CLASA a VII-a 

5. STOICA INGRID –CLASA a VIII-a 

 

AU OBȚINUT PREMIUL II ELEVII: 

1. BÂRZĂNEANU ALINA CLASA V 

2. 2. ENACHE ALINA CLASA VI 

3. PENCU DENISA CLASA VII 

4. GOANȚĂ LORENA CLASA VIII 

5. POPA ALEX CLASA VIII 

 

AU OBȚINUT PREMIUL III ELEVII: 

1. ILIUȚĂ ANTONIA CLASA VI 

2. ENACHE ANDREEA CLASA VII 

3. BADEA PANE DENISA CLASA VIII 

4. COSTIN OCTAVIA CLASA VIII 
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 AU OBȚINUT MENȚIUNI ELEVII:  

1.TECȘILĂ SONIA 

            2. MORARU BIANCA 

            3.COJOCARU SORANA 

            4.GĂULEA ALINA 

            5.MORARU LEONARD 

 

ELEVI PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE LIMBA ROMÂNĂ ”PAȘAPORT PENTRU 

CULTURĂ” 

ETAPA a II-a 30 DE ELEVI ÎNSCRISI: 

ELEVII AU OBTINUT: 

 4 PREMII I 

4 PREMII II 

4 PREMII III 

5 MENȚIUNI 

Dna prof. Ratoi Otilia a coordonat elevii care au participat la Olimpiada –faza locala : 

1.Calin Madalina-48,5 puncte,cls a V-a 

2.Cagnea Daria-46,5 puncte,cls a V-a 

3.Gavrilas Daniel-44 puncte,cls a VI-a 

4.Dachin Andreea-86 puncte,cls a VII-a 

5.Stan Catalin-81 puncte,cls a VII-a 

Dna prof. Piciu Julieta a coordonat elevii care au participat la urmatoarele olimpiade si concursuri 

scolare : 

1.Concursul şcolar naţional  de limba şi literatura română,,paşaport pentru cultură”  

(ediţia 2015-2016 / etapa i – 28-29 octombrie 2015)-cls avi-a b  

PREMIUL III 
Oancă  Maria-Violeta 

MENTIUNE 

Dovleac Roxana-Bianca 

Gugu Alex-Gabriel 

Preda Andreea 

 

2. Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă comper (ediţia 2015-2016 / etapa i – 15 

ianuarie 2016)-cls. a vi-a b 

PREMIUL II - Oancă  Maria-Violeta 

PREMIUL III- Gugu Alex-Gabriel 

MENTIUNE - Preda Andreea 

 

3.Concursul şcolar naţional  de limba şi literatura română,,paşaport pentrucultură”(ediţia 2015-2016 

/ etapa i – 28-29 octombrie 2015 )-clas. a viii-a b  

PREMIUL III -Diţă Iuliana-Mihaela, Duculescu Geanina-Lorena, Ghiţun Andreea-Denisa, Robu Andrei, 

Vancea Ştefania-Mihaela 

MENTIUNE - Bîrzăneanu Larisa-Loredana, Şalău-Mic Robert-Ionuţ 

 

4.Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă comper (ediţia 2015-2016 / etapa i – 15 

ianuarie 2016 ) cls.a viii-a b 

PREMIUL II - Ghiţun Andreea-Denisa, 
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PREMIUL III - Vancea Ştefania-Mihaela 

MENTIUNE - Bîrzăneanu Larisa-Loredana, Duculescu Geanina-Lorena, Moraru Dumitru-Ştefan-

Johann, Şalău-Mic Robert-Ionuţ, SfârloagăAndrada-Maria 

 

 

5. Etapa locală a olimpiadei de limba romana din 16.01.2016 

Oancă Violeta    67,25 p  a VI-a B 

Duculescu Geanina 78,50 p a VIII-a B 

 

 

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA BACALAUREAT ŞI EVALUARE NAŢIONALĂ: 

 

 În ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat, în ultimii trei ani s-au obţinut următoarele 

rezultate: 

Anul şcolar 

Rezultate unitate de 

învăţământ 

% 

Media la nivel judeţean 

% 

Media la nivel naţional 

% 

2014-2015 5,36% 60,48% 67,9% 

2015-2016 18,42% 68,1% 66,54% 

2016-2017 18% 68,93% 72,90% 

 

  

 Rezultate la Evaluarea Națională. 

Au fost înscrişi un număr de 48 elevi (29 – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Călăraşi, 19 – Şcoala Gimnazială 

Sărata). 

Școala Gimnazială Călărași - situația pe discipline 

     

Disciplina 
Elevi 

înscriși 
Prezenți Promovați 

Note < 

5 

Note 

între 5 - 

5,99 

Note 

între 6 - 

6,99 

Note 

între 7 - 

7,99 

Note 

între 8 - 

8,99 

Note 

între 9 - 

9,99 

Note 

de 10 

Limba și 

literatura 

română 

29 29 21 8 3 2 3 8 5 0 

100% 100% 72,41% 27,59% 10,34% 6,89% 10,34% 27,58% 17,24% 0,00% 

Matematică 

29 29 18 11 4 1 6 7 0 0 

100% 100% 62,07% 37,93% 13,79% 3,45% 20,69% 24,14% 0,00% 0,00% 

           Școala Gimnazială Călărași - situația pe discipline 

     

Disciplina 
Elevi 

înscriși 
Prezenți Promovați 

Note < 

5 

Note 

între 5 - 

5,99 

Note 

între 6 - 

6,99 

Note 

între 7 - 

7,99 

Note 

între 8 - 

8,99 

Note 

între 9 - 

9,99 

Note 

de 10 

Limba și 

literatura 

română 

19 19 18 1 2 4 5 4 3 0 

100% 100% 94,74% 5,26% 10,53% 21,05% 26,32% 21,05% 15,79% 0,00% 
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Matematică 
19 19 15 4 5 2 4 3 1 0 

100% 100% 78,95% 21,05% 26,31% 10,53% 21,05% 15,78% 5,26% 0,00% 

            

 

 

Situație centralizată pe discipline la nivelul Liceului Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași 

Disciplina 
Elevi 

înscriși 
Prezenți Promovați 

Note < 

5 

Note 

între 5 - 

5,99 

Note 

între 6 - 

6,99 

Note 

între 7 - 

7,99 

Note 

între 8 - 

8,99 

Note 

între 9 - 

9,99 

Note 

de 10 

Limba și 

literatura 

română 

48 48 39 9 5 6 8 12 8 0 

100% 100% 81,25% 18,75% 10,41% 12,50% 16,67% 25,00% 16,67% 0,00% 

Matematică 
48 48 33 15 9 3 10 10 1 0 

100% 100% 68,75% 31,25% 18,75% 6,26% 20,83% 20,83% 2,08% 0,00% 

           

           Statistica rezultatelor în funcție de media Evaluării Naționale 2016 - situație centralizată la nivel de unitate 

 

Statistica 

rezultatelor 

EN 2016 

Elevi 

înscriși 
Prezenți Promovați 

Medii 

< 5 

Medii 

între 5 - 

5,99 

Medii 

între 6 - 

6,99 

Medii 

între 7 - 

7,99 

Medii 

între 8 - 

8,99 

Medii 

între 9 - 

9,99 

Medii 

de 10 

48 48 36 12 6 8 8 10 4 0 

100% 100% 75,00% 25,00% 12,50% 16,67% 16,67% 20,83% 8,33% 0,00% 

           Procentul elevilor din Dolj care au obținut media EN cel puțin 5 este de 69,2%  

   Procentul pe țară a celor cu medii cel puțin 5 este de 75,10% 
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1.4. PRIORITĂȚI NAȚIONALE 

 

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

educaţia şi formarea profesională, se numără: 

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

Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020; 

Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020; 

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020; 

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

Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020; 

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

competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni; 

Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020; 

Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 

rome pentru perioada 2014-2020; 

Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020; 

Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020; 

Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 

2020-2030; 

Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020; 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 

2011-2020; 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020. 

 

 

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014- 

2020 are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune: 

 

Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare 

profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din 

grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% 

până în 2020, față de 57,2% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de 

acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, pentru o 

mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională și 

pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 

cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la 

nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 
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5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare 

profesională. 

 

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la 

programele de formare profesională, având ca ținte strategice: 

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

la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014; PLAI al județului DOLJ, 2017-2022 

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

vieții la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării dobândite 

în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru 

tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

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

strategice: 

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

la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ; 

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

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

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

2020, de la 1,5% în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de 

sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi 

internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

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

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

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

2020, de la 2.800 în 2014. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor 

pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 
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Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin strategiile 

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

completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este ilustrată în figura de 

mai jos. 

 

 

 
 

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a și 

a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând 

competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării. 

Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri: 

a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real; 

b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; 

c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic. 

Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în conformitate 

cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ cu frecvenţă şi 

cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. 

Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu examen de 

certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională. 

Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și 

pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile 
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în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice program 

de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8. 

Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de 

certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician) 

și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile pieței 

muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și 

locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ, operatorul 

economic și elev. 

Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare: 

 VIII-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza unui contract cadru, 

încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a 

elevilor; 

-a, ca parte a 

învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui contract de 

parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de 

operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află 

unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul 

economic și elev; 

 clasei a X-a de liceu , 

formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”. 

În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de 

pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează cu examen de 

certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc 

certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul 

descriptiv al certificatului, conform Europass. 

 

1.5. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI REGIONALE ȘI LOCALE 

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

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

actuală de programare. 

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

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

economică a regiunii, fundamentează domeniile de intervenție și necesarul de finanțare din fonduri 

europene în perioada de programare 2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu 

impact regional și local. 

PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică 

regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute 

de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în 

domeniul economic, social etc., reprezentând înacelași timp contribuția regiunii la elaborarea Strategiei 

Naționale de Dezvoltare 2014-2020. 

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

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

învățământ și de cercetare-dezvoltare. 

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

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

Pornind de la orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020, aceea că societatea spre 
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care ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere, sunt stabilite domeniile 

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

Strategia de Dezvoltare Economico‐Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014‐2020 a 

fost elaborată cu scopul de a deveni principalul instrument de planificare strategică și de orientare a 

investițiilor pentru instituție, pentru administrațiile publice locale, dar și pentru alte categorii interesați, 

precum cei din mediul privat, universitar sau non-guvernamental. 

Pornind de la problemele identificate în capitolul de analiză, au fost identificate și definite 

obiective strategice care au în vedere evitarea materializării amenințărilor atât prin eliminarea 

punctelor slabe, cât și prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților.  

Elaborarea strategiei vizează următoarele obiective specifice: 

- identificarea celor mai stringente probleme și nevoi de dezvoltare ale județului Dolj, din 

perspectiva infrastructurii, serviciilor publice, a economiei, a mediului, a incluziunii sociale, a 

capacității administrative etc., care să fie adresate cu prioritate în perioada 2014‐2020; 

- definirea unei viziuni de dezvoltare a județului, asupra căreia să existe un consens al tuturor 

actorilor de la nivel regional, fie ei instituționali, privați sau proveniți din mediul non‐guvernamental; 

- stabilirea, într‐o abordare participativă, a obiectivelor de dezvoltare pe care și le propune 

județul în următorul ciclu de programare europeană, precum și a măsurilor și proiectelor majore de 

investiții care trebuie implementate pentru atingerea acestora; 

- alinierea obiectivelor și proiectelor de dezvoltare ale județului la prioritățile de la niveluri 

teritoriale superioare (regional, național și european), care au fost stipulate în diferitele strategii, 

planuri și programe adoptate pentru perioada 2014‐2020; 

- punerea la dispoziția diferiților actori interesați de la nivel județean a unui document 

programatic de referință, care să le orienteze elaborarea și implementarea propriilor strategii de 

dezvoltare și inițiative; 

- creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, dar și a celor din programe 

guvernamentale, prin stabilirea unui portofoliu de proiecte mature, care să fie promovate cu prioritate 

în perioada imediat următoare. 

Aspectele principale legate de educație și formare profesională la nivelul județului: 

•Rețeaua de unități educaționale de la nivel județului este una extinsă și diversificată, acoperind 

toate nivelurile de studii, de la antepreșcolar la postuniversitar; 

•În subordinea CJ Dolj funcționează 4 unități de învățământ special și CJRAE, care furnizează 

o gamă largă de servicii educaționale specifice; 

•Scăderea accentuată a populației școlare a determinat restructurarea rețelei publice de unități 

școlare, cu precădere în mediul rural; 

•Există un sistem de transport școlar în localitățile județului, fiind achiziționate aproape 90 de 

microbuze în acest sens; 

•Un număr mare de elevi și cadre didactice fac naveta; 

•Populația din mediul rural are un acces limitat la învățământul liceal și universitar, deși au fost 

înființate licee în mai multe comune din județ; 

•Cele mai multe licee din județ au specializări teoretice, fie umane, fie reale, întimp ce oferta de 

specializări tehnice este mai restrânsă sau chiar lipsește în anumite domenii; 

•Un număr important de absolvenți de liceu din județ se îndreaptă către alte centre universitare, 

precum București sau Timișoara, care au o ofertă de studii și de locuri de muncă mai diversificată; 

•Învățământul profesional a cunoscut un declin important în ultimii ani, existând o reorientare a 

absolvenților de gimnaziu către licee tehnologice, care le asigură mai degrabă o pregătire teoretică. 

Aceasta creează probleme în asigurarea necesarului de forță de muncă cu studii medii; 

•Se remarcă o dezvoltare a învățământului postliceal, public și privat, mai ales în domeniul 

medical, ca o alternativă pentru absolvenții de liceu care nu au promovat bacalaureatul sau nu doresc 

să continue studii universitare. Cea mai mare parte a angajatorilor reclamă însă slaba pregătire practică 

a acestora și sunt nevoiți să asigure formarea la locul de muncă; 
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•Municipiul Craiova dispune de două universități de stat cu tradiție și careoferă studii de 

licență, masterat și doctorat, la care se adaugă o universitate privată. Cei mai mulți absolvenți de studii 

superioare se înregistrează în domeniile pedagogic, tehnic și economic, mulți având dificultăți în a găsi 

la nivel local un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite; 

•Populația școlară a scăzut într‐un ritm accelerat, tendință care va continua și pe viitor, cea mai 

mare scădere (de peste 50%) fiind înregistrată în cazul studenților; 

•Județul înregistrează o rată ridicată de abandon școlar, mai ales la nivelul studiilor gimnaziale 

și în rândul populației de etnie romă; 

•În mediul rural există multe unități de învățământ cu un număr mic de elevi, care riscă 

desființarea în viitorul apropiat. Prin urmare, investițiile în domeniu ar trebui raționalizate; 

•La nivel județean există un deficit de personal didactic calificat, mai ales în mediul rural, unde 

predau mulți suplinitori, cauza fiind condițiile vitrege de navetă și nivelul scăzut de salarizare, care 

sunt neatractive pentru absolvenții de studii superioare; 

•Infrastructura educațională de la nivel județean s‐a restrâns o dată cu închiderea unor unități 

școlare, singura creștere fiind înregistrată în ceea ce privește laboratoarele de informatică, sprijinite cu 

fonduri guvernamentale; 

•De asemenea, se remarcă un deficit în ceea ce privește numărul laboratoarelor, bibliotecilor și 

atelierelor școlare, precum și al sălilor și terenurilor de sport, inclusiv bazinele de înot didactic, precum 

și în ceea ce privește dotarea acestora. Proiectul unui bazin de înot la Craiova, inițiat deMDRAP, a fost 

abandonat din lipsă de fonduri; 

•În pofida scăderii populației școlare, unele unități de învățământ au o capacitate insuficientă, 

existând chiar un deficit de locuri în creșe și grădinițe, mai ales în noile zone rezidențiale din jurul 

Craiovei; 

•În mediul rural există încă unități școlare fără autorizație sanitară de funcționare, din cauza 

lipsei apei potabile și a toaletelor; 

•Circa 90% dintre unitățile de învățământ din județ au solicitat ISJ Dolj fonduri pentru lucrări 

de extindere, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare, unele chiar pentru finalizarea unor lucrări 

începute și neterminate; 

•Cu fonduri POR 2007‐2013 s‐au realizat investiții la mai multe unități educaționale din mediul 

urban și rural, care au continuat proiectele derulate anterior cu fonduri de la Banca Mondială și bugetul 

de stat; 

•Un număr mic de cadre didactice și directori de unități de învățământ au participat la cursuri de 

formare profesională continuă; 

•Cea mai mare parte dintre liceele tehnologice din județ, ca și o parte dintre școli, au înregistrat 

rate foarte scăzute de promovabilitate la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. 

 

Viziunea de dezvoltare durabilă a județului Dolj 

La orizontul anului 2020, dezvoltarea județului Dolj se va defini prin următoarele caracteristici: 

1. Un hub de transport transfrontalier, bine conectat la rețeaua TEN‐T și la principalii poli 

economici din țară și din Europa, cu o infrastructură de transport modernă, sigură și rapidă; 

2. Un pol de atracție de importanță regională, care va deservi cu servicii educaționale, medicale, 

sociale, culturale și de recreere întreaga regiune istorică a Olteniei; 

3. Un standard de viață sporit pentru doljeni, prin accesul îmbunătățit și nediscriminatoriu la 

oportunități de ocupare, la infrastructură și servicii publice de calitate, care să reducă disparitățile de 

dezvoltare față de alte zone ale țării; 

4. Un spațiu cu o economie diversificată și competitivă în context național și european, bazată 

pe sectoarele cu potențial de specializare inteligentă, pe structurile și serviciile de sprijinire a afacerilor 

și inovării, pe o forță de muncă corespunzător calificată și pe un sector IMM dinamic; 
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5. Un areal cu un patrimoniu natural și construit bine conservat și integrat într‐o ofertă culturală 

și turistică competitivă, prietenos cu mediul înconjurător și orientat către gestiunea durabilă a 

resurselor de care dispune; 

6. Un județ cu o administrație locală pro‐activă, transparentă, accesibilă, orientată către cetățean 

și eficientă în atragerea de resurse de dezvoltare, care să conlucreze permanent cu mediul privat și 

societatea civilă și care să sprijine cooperarea internațională și transfrontalieră. 

Pornind de la problemele identificate în capitolul de analiză, au fost identificate și definite 

obiective strategice care au în vedere evitarea materializării amenințărilor atât prin eliminarea 

punctelor slabe, cât și prin valorificarea punctelor tari și a oportunităților. 

După identificarea obiectivelor strategice au fost definite obiectivele operaționale, măsurile și 

tipurile de intervenții / acțiuni vizate de strategia de dezvoltare a județului.  

În sprijinul educației și formării profesionale, au fost propuse următoarele: 

OS 3. Creșterea atractivității județului Dolj pentru locuitori și dezvoltarea unor 

comunități incluzive 

OO 3.1 Îmbunătățirea calității și accesului populației urbane și rurale a județului Dolj la 

servicii și infrastructuri publice 

 

M 3.1.2. Asigurarea accesului la infrastructura de învățământ și servicii educaționale și 

formare profesională de calitate pentru toți locuitorii județului 

Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea de grădinițe; 

- Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ 

preuniversitar; 

- Înființarea de centre de informare/educare/creație artistică pentru tineri; 

- Construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea terenurilor și a sălilor de 

sport; 

- Înființarea de centre de tip after‐school; 

- Înființarea de școli profesionale pentru formarea de specialiști în domeniile 

de specializare inteligentă ale județului; 

- Organizarea de stagii de practică pentru elevi și studenți la angajatori privați; 

- Achiziționarea de mijloace de transport pentru elevi; 

- Programe de formare profesională pentru cadrele didactice; 

- Acțiuni de atragere/menținere a personalului didactic în județ. 

M 3.1.3. Asigurarea accesului la infrastructură și servicii sociale de calitate, egalitate de 

șanse și combaterea sărăciei 

Acțiuni posibile a fi finanțate prin intermediul acestei măsuri: 

- Înființare/extindere/amenajare centre de zi, plasament, consiliere, asistență și suport pentru 

copii, tineri și femei în dificultate; 

- Înființare centre de zi, centre rezidențiale și de asistență medicală pentru persoane vârstnice; 

- Înființare centre pentru educație și sprijin comunitar; 

- Construcție locuințe sociale și pentru specialiști și tineri; 

- Programe de formare profesională pentru personalul din unitățile de 

asistență socială. 

M 3.1.5. Sprijinirea intervențiilor integrate 

Acțiuni posibile a fi finanțate ptin intermediul acestei măsuri: 

- Regenerare urbană (strategii integrate de dezvoltare urbană) 

- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban 

- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul rural 

(GAL, FLAG) 
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                        2.2.2. REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE 

                        2.2.3. ANALIZA SWOT LA NIVELUL MEDIULUI INTERN   

                       2.2.4.  REZUMATUL ASPECTELOR CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

 

 

2.1. ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL EXTERN 

 

2.1.1. COLECTAREA ȘI ANALIZA DATELOR DESPRE MEDIUL EXTERN 

 Statistica recensământului populaţiei 2011 

Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor, desfășurat în perioada 20-31 

octombrie 2011, arată că regiunea Sud Vest Oltenia avea la momentul respectiv o populație de 
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2.075.642 de persoane, reprezentând 10,31% din totalul populației României. Datele statistice oficiale 

relevă o scădere cu 10,95% față de recensământul din 2002, când populația din Sud Vest Oltenia era de 

2.330.792 de persoane. Această scădere a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a 

mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul 

migrator al populaţiei către alte zone. În cadrul regiunii, județul cu cel mai mare număr de locuitori era 

Doljul, cu 660.544 de persoane, urmat de Olt cu 436.400 de persoane, Vâlcea cu 371.714 de persoane, 

Gorj cu 341.594 de persoane și Mehedinți cu 265.390 de persoane. 

 

 
 

În octombrie 2011, la nivel regional, distribuția pe grupe de vârstă a populației rezidente se 

prezenta astfel: grupa de vârstă 0-9 ani deținea o pondere de 9,45% în totalul populației, grupa 10-14 

ani reprezenta 5,55% din total, adolescenții de 15-19 ani 5,72%, tinerii de 20-24 de ani 6,15%, grupa 

25-29 de ani era în procent de 5,99%, persoanele mature de 30-64 ani formând majoritatea, respectiv 

49,49%. Persoanele în vârstă de peste 65 de ani dețineau o pondere de 17,65% din total. Situația pe 

județe este în linii mari similară cu cea de la nivel regional, înregistrând-se diferențe de sub 1% la 

grupele de vârstă 0-64 de ani. La grupa de vârstă de peste 65 de ani, județul Gorj se diferențiază cu 

procentul mai scăzut de populație din acest interval, respectiv 15,12% față de 17,65% media regională 

și 16,14% media națională. Acest fapt poate fi explicat prin retragerea unui număr mare 

de persoane în localitățile de domiciliu, după ieșirea la pensie sau după disponibilizările din sectorul 

minerit din zonă. Față de situația la nivel național, regiunea Sud Vest Oltenia este deficitară în 

ceea ce privește ponderea populației din grupa 0-9 ani, situându-se sub media națională de 10,43% cu 

circa 1% . Acest fapt are consecințe directe asupra educației și formării profesionale, populația școlară 

din anii viitori înregistrând o scădere substanțială, față de nivelul național. 
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Dintr-un total de 2.075.642 de persoane, în octombrie 2011, bărbații din Sud Vest Oltenia 

reprezentau 48,99% (1.016.755 persoane), iar femeile 51,01% (1.058.887 persoane), trend menținut de 

la recensământul anterior, din 2002. Situația este similară și la nivelul județelor componente ale 

regiunii. Populația rezidentă în municipii și orașe înregistra un procent de 46,15% (957.978 persoane), 

în timp ce în mediul rural procentul era sensibil crescut, de 53,85% (1.117.664 persoane). Situația la 

nivel regional diferă de cea de la nivel național, unde populația urbană este majoritară (53,97% din 

total), ceea ce arată, în principal, ruralizarea regiunii. 

 

 Structura pe grupe de vârstă 

Datele statistice oficiale arată că la 1 iulie 2015, regiunea SV Oltenia avea o populaţie de 

2.212.539 locuitori, dinamica în raport cu anul 2008 evidenţiind o scădere cu 2,20 % faţă de creșterea 

de 3,43% înregistrată la nivel național. Trendul descrescător în ceea ce privește populația totală s-a 

menținut în 

perioada 2008-2015 și în cadrul județelor regiunii, scăderea cea mai mare fiind în județul Olt (3,95%), 

urmat de Gorj (3,06%), Mehedinți (2,54%), Vâlcea (1,22%) și Dolj (0,99%). 
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Analiza evoluţiei structurii pe grupe de vârstă a populaţiei regiunii Sud-Vest Oltenia relevă apariţia 

unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru economie şi 

societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, cauzat de rata scăzută a natalităţii, ce 

contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. Datele statistice oficiale de la nivelul 

regiunii evidențiază faptul că sunt înregistrate creșteri ale ponderii populației numai pentru grupele de 

vârstă matură (peste 25 ani), fenomen prezent în toate județele din Sud Vest Oltenia. 

Pentru IPT prezintă interes analiza evoluției grupelor de vârstă corespunzătoare. 

La nivel regional, grupa de vârstă 10-14 ani a cunoscut o scădere de 11,24% în intervalul 2008-2015, 

în timp ce la nivel național s-a înregistrat o ușoară creștere, de 0,33%. În cazul județului Dolj, 

procentul de scădere este sub media regională, având valoarea de 6,52% (fig nr. 4), iar în anul 2016 a 

avut valoarea de 7,96%.(anexa 1e) Aceste scăderi sunt reflectate în mod direct în planul de școlarizare 

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

analizată, mai ales la învățământul profesional și tehnic. 

 

 
 

 Evoluţii demografice anterioare şi situaţia curentă 

Evoluţia grupei de vârstă 10-14 ani, la 1 iulie 

 

 

 
 

Scăderea populației este mai pregnantă, în perioada analizată, în cadrul grupei de vârstă 15-19 

ani, regiunea Sud Vest Oltenia înregistrând o scădere cu 19,86% în 2015 față de 2008, aceeași tendință 
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manifestându-se și la nivel național (scădere de 19,28%). Trendul este menținut și la nivelul județelui 

Dolj, fiind19,88% în anul 2015 și 20,41 în 2016.  Tendința de scădere a populației pentru această grupă 

de vârstă a constituit una din cauzele de diminuare a cifrelor de școlarizare în învățământul tehnologic, 

dar și în învățământul superior atât în regiune, cât și la nivel național. 

 

 

Evoluţii demografice anterioare şi situaţia curentă 

Evoluţia grupei de vârstă 15-19 ani, la 1 iulie 

 

 

 

 
 

 

Populația din grupa de vârstă 20-24 ani prezintă relevanță din punct de vedere al participării în 

învățământul postliceal și cel superior, cifrele oficiale relevând aceeași tendință de scădere accentuată 

(de 20,63% în perioada 2008-2015), însă sub media națională de 25,99%. În cazul județului Dolj, 

trendul este identic, de diminuare a populației din această grupă de vârstă 
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 Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) 

Analiza distribuţiei pe medii a populaţiei pe grupe de vârstă relevante pentru educația și formarea 

profesională, scoate în evidență o serie de aspecte regionale și județene specifice. 

La 1 iulie 2015, în cadrul grupei de vârstă 10-14 ani se remarcă preponderența populației rurale cu un 

număr de 58.568 persoane (53,8%), faţă de populaţia din mediul urban, ce însumează 50.260 persoane 

(46,2%). Procentul de populație tânără care trăiește în mediul rural din regiune este superior nivelului 

național de 50,6% . Analiza dinamicii grupei de vârstă 10-14 ani pune în evidență tendința de 

menținere a unui procent de peste 52% a populației în mediul rural pe întreaga perioadă 

de analiză 2008-2015, atât la nivel de regiune, cât și în cadrul județului Dolj. 

 

 

 
 

 Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

• La nivel județean analiza situației actuale a identificat o scădere semnificativă apopulației totale, 

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

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

• Analiza evoluţiei structurii pe grupe de vârstă a populaţiei județului Dolj în perioada 2008-2015, 

relevă apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru 

economie şi societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, cauzat de rata scăzută a 

natalităţii, ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. Datele statistice oficiale 

de la nivelul județului Dolj evidențiază faptul că sunt înregistrate creșteri ale ponderii populației numai 

pentru grupele de vârstă matură (peste 25 ani). 

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

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

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

analizată, mai ales la învățământul profesional și tehnic. 

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

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

cât și la nivel național. 
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• În prezent, se remarcă preponderența populației rurale faţă de populaţia din mediul urban, pe toate 

grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), având drept consecință ruralizarea 

județului 

• Populația de sex masculin este majoritară pe segmentul 10-24 ani (în jurul valorii de 51%), la nivel 

județului Dolj 

• Rezultatele recensământului din 2011 arată că cel mai mare procent de populație fără școală absolvită 

este cea de etnie romă. Se impun măsuri remediale care să susțină educația și formarea în rândul 

acestei etnii, în sprijinul unei cât mai complete integrări în societate. 

• Emigrația definitivă din județul Dolj a înregistrat o evoluție fluctuantă în perioada 1990-2014, 

numărul cel mai mare al plecaților definitivi fiind din grupa 25-64 ani 

• Nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate, în special în rândul 

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

• În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, 

precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de 

vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii 

numărului de persoane adulte şi vârstnice. 

În cadrul Temelor inter - şi trans – sectoriale sunt abordate două sectoare de interes din 

perspectiva elaborării PLAI, și anume: 

 

1.1. Educaţie şi formare profesională și 

1.2. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Tabelul următor prezintă pe scurt obiectivele pe termen scurt, mediu și lung aferente acestor teme, cu 

exemple de direcții de acțiuni și măsuri. 

 

 1.1.Educaţie şi formare profesională 1.2.Cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică, 

inovarea 

Orizont 2013 

termen scurt 

Obiectiv naţional 

Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii 

prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii 

cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii 

sporite pentru 

participarea viitoare pe o piaţă a muncii 

modernă, 

flexibilă şi incluzivă. 

Atingerea mediei UE la 

indicatorii de 

bază ce descriu structura şi 

performanţa sistemului de 

cercetare, 

dezvoltare şi inovare. 

directii de actiune / 

masuri 

-Conţinuturi de educaţie socio-culturală 

pe teme locale şi 

universale 

-Conţinuturi de educaţie ambientală 

-Conţinuturi de educaţie şi formare 

tehnică şi 

profesională prin competenţe şi pro- 

atitudini, abilităţi şi 

aptitudinI; etica în mijlocul dezvoltării 

durabilităţii sociale. 

Crearea de cunoştinţe şi 

creşterea 

vizibilităţii internaţionale a 

cercetării 

româneşti 

Creşterea competitivităţii 

economiei 

româneşti prin promovarea 

inovării 

Creşterea calităţii sociale a 

cercetării 

Orizont 2020 - 

termen mediu 

Obiectiv national 

Atingerea nivelului mediu de performanţă 

al UE în 

domeniul educaţiei şi formării 

Încadrarea cercetării româneşti 

în 

fluxul principal al evoluţiilor 
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profesionale, cu excepţia 

serviciilor în mediul rural şi pentru 

grupurile 

dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale 

UE pentru 

2010. 

ştiinţifice şi 

tehnologice din UE; 

generalizarea 

activităţilor inovative; apariţia 

unor 

centre de excelenţă cu impact 

internațional. 

Directii de actiune 

/ masuri 

-Restructurarea ciclurilor de învăţământ 

pe baza Cadrul 

Naţional al Calificărilor 

-Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei 

instituţionale, 

-Profesionalizarea managementului 

educaţional şi şcolar 

-Deschiderea sistemului formal de 

educaţie prin 

recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 

dobândite în 

contexte non-formale sau informale. 

-Dezvoltarea bazei instituţionale şi 

logistice a sistemului 

educaţional naţional, 

-Creşterea calităţii procesului de formare 

a personalului 

didactic şi de conducere din învăţământ 

-Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a 

se instrui pe tot parcursul vieții 

-Dezvoltarea unor programe de studiu 

diferenţiate 

conform specificului regiunilor şi 

nevoilor elevilor/ 

-Extinderea învăţământului şi formării 

profesionale de 

calitate în mediul rural, cultivarea 

egalităţii de şanse şi 

atragerea în sistemul educaţional a 

tinerilor din grupurile 

defavorizate. 

-Extinderea cooperării internaţionale 

Se are în vedere perfecţionarea, 

în 

continuare, a cadrului legislativ, 

regulatoriu şi instituţional, 

dezvoltarea 

interfeţei cu firmele inovative şi 

promovarea cofinanţării cu 

capitalul 

privat. Cheltuielile publice 

pentru 

cercetare-dezvoltare-inovare în 

universităţi şi unităţi 

specializate se vor 

ridica la cel puţin 3% din PIB. 

Orizont 2030- 

termen lung 

Obiectiv naţional: 

Situarea sistemului de învăţământ şi 

formare 

profesională din România la nivelul 

performanţelor 

superioare din UE; apropierea 

semnificativă de nivelul 

mediu al UE în privinţa serviciilor 

educaţionale oferite în 

mediul rural şi pentru persoanele 

provenite din medii 

dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

Statornicirea principalelor 

elemente ale 

societăţii şi economiei bazate pe 

cunoaştere; contribuţii esenţiale 

ale 

cercetării româneşti la 

realizarea 

obiectivelor complexe ale 

dezvoltării 

durabile. 
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Directii de actiune 

/ masuri 

-Principiile şi practicile dezvoltării 

durabile vor fi 

încorporate organic în ansamblul 

politicilor educaţionale 

-Eficienţa internă şi externă a sistemului 

de educaţie va fi 

în continuare obiectivul principal.. 

-Metodologia de evaluare, certificare şi 

atestare a calităţii 

actului educaţional se va alinia la 

procedurile de 

raportare la reperele de performanţă 

adoptate în 

Uniunea Europeană 

-Extinderea în continuare a cooperării 

internaționale. 

 

 

 

 Analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 

Diminuarea disparităților interegionale în ceea ce privește sectoarele economice trebuie 

susținute și prin educație și formare de calitate, care să ofere absolvenților posibilitatea să acceadă pe 

piața muncii și în același timp să își dezvolte aptitudinile antreprenoriale. 

• Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei 

muncii - diversitatea activităţilor industriale, ponderea crescută a serviciilor, importanţa construcţiilor 

şi nevoile de dezvoltare a agriculturii. 

• Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională 

sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii de acţiune la nivel 

regional şi local: 

- aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională; 

- adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL). 

•Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de 

adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin: 

- asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide 

-consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de 

piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.) 

- promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi 

• Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de 

competitivitate, trebuiesc avute în vedere: 

-Creşterea numărului de absolvenţi cu nivel 3 de calificare 

-Limbile străine 

-Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de 

vânzare 

-Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi 

comerciale/economice, tehnice – artistice 

-IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc. 

- Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile, pentru adaptarea rapidă la cerințele 

de competențe specializate ale angajatorilor 

• Parteneriatul şcoală-operatori economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să reflecte: 

- diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de 

activităţi producătoare de bunuri şi servicii. 
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• Sunt necesare măsuri active în scopul dezvoltării unor calificări din sectorul agricol, cât și de 

dezvoltare a infrastructurii educaționale agricole, de natură să dezvolte sectoarele direct productive din 

agricultură, inclusiv prin antreprenoriat. 

• Nivelul ridicat al investițiilor din industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică 

și termică, gaze, comerț, agricultură, turism vor trebui susținute de dezvoltarea calificărilor 

profesionale din aceste domenii, care să furnizeze forța de muncă necesară. 

 

 

 2.1.2.   ANALIZA  MEDIULUI  EXTERN 

Analiza profilului economic. 
Comparaţia pe judeţe a structurii VAB în 2009 evidenţiază următoarele aspecte relevante: 

din punct de vedere economic, judeţul Dolj ocupă a treia poziţie din regiune privind ponderea VAB în 

agricultură, silvicultură şi pescuit (10,2%), pondere peste media naţională şi apropiată de cea regională. 

În industrie (30,1%) ponderea semnificativă a industriei prelucrătoare de 20,6% estea doua la nivel 

regional. În cadrul serviciilor (47,9% din VAB) comerţul (17,4% din VAB) este apropiat ca pondere în 

VAB de media naţională şi de cea regională. Construcţiile: 11,8% (sub media regională). 

Comparaţia cu structura VAB în Uniunea Europeană evidenţiază decalaje mari în ceea ce 

priveşte dezvoltarea serviciilor a căror contribuţie procentuală la VAB se situează mult sub media UE-

27.  Este de aşteptat ca integrarea în UE să conducă în timp la diversificarea şi dezvoltarea serviciilor. 

Ponderea mare a industriei (printre cele mai mari din UE) corelată cu evoluţiile descrescătoare din 

ultimii ani surprind  pe de o parte potenţialul României, al regiunii şi al judeţului în acest sector, 

sugerând însă că evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii 

concurenţiale crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri 

industriale cu valoare adăugată mare. Cifrele privind agricultura vorbesc despre importanţa acestui 

sector în economia naţională, regional şi locală, chiar dacă pe termen lung este de aşteptat ca, prin 

dezvoltarea celorlalte sectoare, agricultura să-şi micşoreze ponderea relativă în VAB.
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Piaţa muncii 

Populaţia activă din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2015, 900 mii persoane, reprezentând 

9,83% din populaţia activă a ţării. Analiza cifrelor din perioada 2002-2015 arată o reducere cu 22,55% 

(în 2015 față de 2002) a populației active la nivelul regiunii, procent mult mai mare față de reducerea 

la nivel național, de 9,12% în aceeași perioadă. Scăderea este aproape constantă pe perioada analizată, 

excepție făcând anii 2006, 2008 și 2014 când s-au înregistrat ușoare creșteri ale numărului de persoane 

active față de anii precedenți.  

Pe sexe, situația este similară, scăderea fiind mai evidentă pentru populația activă feminină 

(29,9% scădere față de 16,2% în cazul populației masculine). 

Pe medii rezidențiale, analiza relevă faptul că, în mediul urban, populația activă a crescut numai 

în perioada 2002-2006, iar în restul perioadei a de analiză a avut o evoluție a fost fluctuantă, însă 

tendința generală a fost de diminuare. Procentul total de scădere în 2015 față de 2002 a fost de 12,1%. 

În mediul rural situația a fost și mai drastică, scăderea în 2015 față de 2002 ajungând la 29,5%. Atât pe 

sexe, cât și pe medii rezidențiale, scăderile de la nivelul regiunii sunt mult peste cele de la nivel 

național, fapt de natură să conducă la dezechilibre majore în ceea ce privește asigurarea forței de 

muncă în sectoarele economice. 

Rata de activitate totală a avut o evoluție oscilantă la nivelul regiunii în perioada 2002-2014 , 

în jurul valorii de 66%, diminuările și creșterile nedepășind 2% de la un an la altul, similar nivelului 

național. O situație diferită a fost înregistrată, însă, în anul 2015, când rata de activitate regională a 

scăzut cu circa 4 % față de anul precedent (de la 66,8% la 62,9%). 

Analiza pe sexe relevă faptul că rata de activitate a populației feminine din Sud Vest Oltenia a scăzut 

cu 13,3% în anul 2015, față de anul 2002, cea mai însemnată scădere anuală fiind de 5,5% (în 2015 

față de 2014). Rata de activitate pentru populația masculină regională a avut evoluții fluctuante însă a 

rămas în 2015 la aceeași valoare ca și în 2002 (72,5%), procentul fiind considerabil mai mare față de 

rata de activitate pentru populația feminină (care a avut în 2015 valoarea de 52,9%).  

Rata de activitate în mediul urban a avut deasemenea evoluțiii fluctuante, cu unmaxim în 2014, 

de 62,2%, crescând ușor în 2015 față de 2002 (cu 1,3%), procentul de creștere fiind mult sub cel de la 

nivel național, de 8,9%. În mediul rural rata de activitate a înregistrat scăderi continue din 2002, cea 

mai semnificativă fiind în 2015 față de 2014 (de la 71,3% la 65,1%). Situația este similară și la nivel 

național, însă procentul de scădere este mai mic de la un an la altul. 

Din punct de vedere al educației și formării profesionale este relevantă rata de activitate a 

tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani. La nivel regional acest indicator are valori sub 37%, cea mai 

ridicată valoare fiind în 2002, de 36,8%, sub media națională, de 38,9% . 
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Tendința de scădere a ratei de activitate a tinerilor s-a manifestat cel mai acut în perioada 2002-2007 la 

nivel regional, în mod similar cu nivelul național; în anul 2008 în regiune s-a înregistrat o creștere 

semnificativă, de 5% față de anul anterior (de la 29,5% la 34,5%), pentru ca în perioada următoare să 

înregistreze diminuări continue, astfel că în anul 2015 rata regională de activitate a tinerilor era de 

29,9%, sub media națională, de 30,8%. 

Pe sexe, analiza cifrelor relevă faptul că rata de activitate pentru populația masculină de 15-24 ani este 

mai mare decât pentru populația feminină, ca și la nivel național, pe toată perioada de anliză 2002-

2015, iar din punct de vedere al evoluției cifrele urmăresc, în general, evoluția ratei totale de activitate, 

cu un maxim în 2008, la ambele sexe, peste mediile naționale (fig. nr 42). În 2015, procentele de la 

nivel regional și național erau aproximativ egale în cazul populației masculine (35,5% și 35,6%), pe 

când în cazul populației feminine procentul regional de activitate, de 23,8%, 

era sub cel național, de 25,7%. 

 

Proiecția cererii și ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2013-2020)  

În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale 

(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul 

2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în 

cadrul Proiectului strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului 

profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de parteneriat a fost Centrul 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic. 

Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi 

lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea Cambridge în 

modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de gradul 

mult mai mare de detaliere a informațiilor dorite.  

Astfel, s-a realizat o proiecție a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca cererea de forță 

de muncă rezultată din dinamica economică  - descrisă prin indicatori ai investițiilor brute interne și 

extrene și ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea potentiala reprezinta 

nivelul estimat ca necesar, in termeni de populatie ocupata, conform previziunilor economice. Acest  

nivel va fi satisfacut cand numărul persoanelor efectiv  ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar 

de populatie ocupata; in celelalte cazuri vom avea un deficit sau un excedent fata de necesarul de 

populatie ocupata. Cererea potențială nu trebuie considerată ca  cerere efectivă. De asemenea , nu 
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trebuie confundată cu populația ocupată (deși are valori aparent identice sau apropiate față de aceasta). 

Cererea potențială estimeză necesarul de populație ocupată, însă evouția populației efectiv ocupate 

depinde nu numai de evoluțiile economiei ci de o multitudine de alti factori, in primul rand 

demografici, migrație etc. Pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică. 

A fost estimată și cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din 

retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menționat că 

cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluții ale unor 

structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informații detaliate cu privire la structura pe vârste a 

populației ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă și în ipoteze care induc un 

anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve. 

Utilizând cele două variabile (cererea potențială și cererea înlocuită) s-a estimat cererea 

agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 și s-a extins prognoza pentru orizontul 2020. 

Analizând informațiile cu privire la dinamica cererii potențiale (măsura creării sau distrugerii de 

locuri de muncă în viitor) și a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, in ipotezele 

de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potențială 

sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare decât 

distrugerea de locuri de muncă. 

Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de muncă la nivel 

naţional a utilizat serii de date de la Institutul Național de Statistică, pentru perioada 2000-2088 

privind:  

- populaţia ocupată în activități ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 

- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activități ale economiei naţionale (diviziuni 

CAEN REV1) 

- valoarea adăugată brută în activitatăți  ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1) 

- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activități ale economiei naţionale (diviziuni 

CAEN REV1) 

Proiecţia cererii de forţă de muncă și a cererii de formare profesională pe termen mediu şi 

lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:  

 

Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze: 

 - evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de Prognoză 

(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013 

- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate brute: un ritm 

anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcţii şi respectiv un ritm anual de 

creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere 

aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile 

componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor 

ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a prezumtivei 

crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.  

- pentru evoluţia Costului forţei de muncăpentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de valorile reale 

publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020  s-a considerat un ritm 

anual de creştere constant şi egal cu 1.015.  

- pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe total 

industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informaţii s-a considerat că această 

scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a 

estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză. 

 

Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

 - VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 faţă de 2009 în industrie, un ritm de scădere de 

0.9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine constantă pe perioada 2010-2011 . 
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Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile prognozate de Comisia Naţională de Prognoză, în 

timp ce pentru perioada 2014- 2020  s-a considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un 

ritm de 1.044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate 

ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013). 

- Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 faţă de 2009. Pentru perioada 

2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei. 

 

Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT: 

 - VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelulprognozat pentru anul 2011. De asemenea, s-a 

ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei intervievaţi sunt 

de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013. 

- Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 comparativ cu 

2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere de 1.015 constant. 

A fost  prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost excluse din modelul 

econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza conform căreia evoluţia 

populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil pentru perioada 2000- 2008. 

În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate totale la nivel 

naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-2%).  

Rezultatele proiecțiilor 

 

Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcție de dinamica economică 

ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru perioada 2011 – 2020 indică  

scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist și a celui moderat și creșterea acesteia în ipoteza 

scenariului optimist. 

 

(mii persoane) 

  

scenariu 

PESIMIST 

 

scenariu 

MODERAT  

(de bază) 

scenariu 

OPTIMIST 

2011 8939 9161 9400 

2012 8951 9095 9414 

2013 8972 9045 9437 

2014 8937 9032 9440 

2015 8903 9021 9444 

 2016 8867 9009 9447 

2017 8831 8996 9450 

 2018 8794 8982 9452 

 2019 8756 8968 9454 

2020 8718 8954 9456 
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Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite și a cererii agregate de forţă de muncă la 

nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul moderat 

În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecția cererii potențiale relevante pentru 

invățământul profesional și tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-

2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest și trenduri de scădere în perioada 2012-2014 

urmate de trenduri de creștere între 2015 și 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, București-Ilfov. 

Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din LFS 

(AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata de ocupare a 

persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au fost 

rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală 

ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în  

populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte judeţul.  Cererea agregată de forţă de muncă la 

nivel național a fost obţinută din însumarea cererii potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se 

observă faptul că – la nivel național - în fiecare an de prognoză, cererea înlocuită compensează 

scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferența dintre 

cererea înlocuită și modificarea cererii potențiale față de anul anterior este explicată de existența unor 

locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca și a cererii potențiale, înlocuite și 

agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) arată existența unor oportunități pentru ocuparea 

tinerilor absolvenți sau a inactivilor, respectiv a șomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea 

populației inactive nu se modifică și nici nu au loc reduceri ale ratei șomajului, putem să considerăm ca 

aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenții din diferite domenii relevante pentru 

învățământul profesional și tehnic. 

Prognoze ale cererii pentru Regiunea Sud Vest Oltenia în ocupații relevante pentru ÎPT (nr. 

persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 

ale cererii 

potențiale  806129 793974 782594 769510 762031 754819 747140 739416 731649 723840 

Prognoze 

ale cererii 

inlocuite  12939 12744 12561 12351 12231 12116 11992 11868 11744 11618 

Prognoze 

ale cererii 

agregate  819068 806719 795155 781861 774263 766934 759133 751285 743392 735458 

 

Prognoze ale cererii pentru județul Dolj în ocupații relevante pentru ÎPT(nr. persoane) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoze 

ale 

cererii 

potențiale  335463 330406 325670 320225 317113 314111 310916 307702 304469 301220 
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Prognoze 

ale 

cererii 

inlocuite  5403 5322 5245 5158 5107 5059 5008 4956 4904 4852 

Prognoze 

ale 

cererii 

agregate  340866 335727 330915 325382 322220 319170 315924 312657 309373 306071 

 

Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean – scenariul moderat 

Deoarece datele avute la dispoziţie au permis realizarea proiecţiilor doar în intersecţia subgrupe 

majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare pe diviziuni s-a 

utilizat structura pe ocupaţii şi activităţi economice din Recensământul din anul 2002. Presupunând că 

structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei prelucrătoare nu s-a modificat de la data 

ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă pe 

subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN.  

În continuare, evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învăţământului 

profesional şi tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă de muncă în următoarea 

structură matriceală, ca intersecție dintre structura pe grupe ocupații și structura pe activități CAEN. 

Pentru domeniul Agricultură evoluția cererii de formare profesională a ținut cont de numărul de 

salariați din acest sector economic. 

 

Domeniul de 

pregătire 

Grupe de ocupaţii Activităţi economice 

Agricultură Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea 

sănătăţii şi asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 

Agricultori şi lucrători calificaţi în 

agricultură, silvicultură şi pescuit (61) 

Chimie 

industrială 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Fabricarea substantelor si a 

produselor chimice  

Fabricarea celulozei, hartiei si a 

produselor din hartie  

Industria de prelucrare a 

titeiului, cocsificarea carbunelui 

si tratarea combustibililor 

nucleari  

Fabricarea produselor din 

cauciuc si mase plastice 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 

asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Construcţii 

instalaţii şi 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Constructii 

Industria constructiilor metalice 
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lucrări publice Meseriasi si muncitori calificati in 

industria extractiva si constructii (71) 

 

si a produselor din metal 

(exclusiv masini, utilaje si 

instalatii) 

Productia si furnizarea de 

energie electrica si termica, 

gaze, apa calda si aer 

conditionat 

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor, activitati 

de decontaminare 

Comerţ Alte ocupaţii asimilate tehnicienilor (34) Comerţ cu ridicata si cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor si 

motocicletelor 

Modele, manechine şi vânzători în 

magazine şi pieţe (52) 

Economic Funcţionari de birou (41) Dispersie mare transectorială 

Electric Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si asimilati 

(72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Electromecanică Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Dispersie mare transectorială 

Alte ocupații asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si asimilati 

(72) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 

asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Conducători de vehicule  şi operatori 

instalaţii mobile (83) 

Electronică 

automatizări 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Dispersie mare transectorială 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si asimilati 
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(72) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Fabricarea lemnului si a 

produselor din lemn si pluta, cu 

exceptia mobilei; fabricarea 

articolelor din impletitura de 

pai si alte materiale vegetale 

Productia de mobilier si alte 

activitati industriale n.c.a. 

 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (74) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 

asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Industrie 

alimentară 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Industria alimentara si a 

bauturilor 

 Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (74) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Industrie textilă 

şi pielărie 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31)  

Fabricarea produselor textile  

Fabricarea articolelor de 

imbracaminte; aranjarea si 

vopsirea blanurilor Tabacirea si 

finisarea pieilor; fabricarea 

articolelor de voiaj si 

marochinarie, a 

harnasamentelor si 

incaltamintei 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (74) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Materiale de 

construcţii 

Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31)  

Fabricarea altor produse din 

minerale nemetalice 

Industria extractiva 

 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 
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asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Mecanică Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii 

(31) 

Dispersie mare transectorială 

Alte ocupații asimilate tehnicienilor (31) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria extractiva si constructii (71) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

metalurgie, constructii metalice si asimilati 

(72) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Operatori la instalaţii fixe şi lucrători 

asimilaţi (81) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

Conducători de vehicule  şi operatori 

instalaţii mobile (83) 

 

 

Turism şi 

alimentaţie 

Functionari în servicii cu publicul (42) Hoteluri si restaurante 

 Lucrători în servicii personale şi protecţie 

(51) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

industria alimentara si alte meserii 

artizanale (74) 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea 

sănătăţii şi asimilaţi (32) 

Agricultură, silvicultură şi 

pescuit 

Distributia apei; salubritate, 

gestionarea deseurilor, activitati 

de decontaminare 

Recuperarea deseurilor si 

resturilor de materiale 

reciclabile 

Agricultori şi lucrători calificaţi în 

agricultură, silvicultură şi pescuit (61) 

Tehnici Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii Edituri, poligrafie si 
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poligrafice (31) reproducerea pe suporti a 

inregistrarilor 

 
Funcţionari de birou (41) 

Meseriasi si muncitori calificati in 

mecanica fina, artizanat, imprimerie si 

asimilati (73) 

Operatori la maşini, utilaje şi asamblori de 

masini, echipamente şi alte produse (82) 

 

Structura estimată pe domenii de pregătire a cererii potențiale la intersecția COR-CAEN, pentru 

Regiunea Sud Vest Oltenia este următoarea 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Vest Oltenia 

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale cererii 

de formare profesională pentru 

2013-2020 

(%) 

Agricultură 7,1 

Chimie industrială 0,8 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5,8 

Comerţ 14,5 

Economic 7,4 

Electric 7,7 

Electromecanică 1,2 

Electronică şi automatizări 0,5 

Fabricarea produselor din lemn 1,5 

Industrie alimentară 1,6 

Industrie textilă şi pielărie 5,4 

Materiale de construcţii 4,9 

Mecanică 28,9 

Turism şi alimentaţie 2,5 

Protecţia mediului 10,3 

Tehnici poligrafice 0,1 
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Plecînd de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Vest 

Oltenia, în baza analizei specificului economic și de piața muncii al județului Dolj, membrii CLDPS 

apreciză că Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire din județul Dolj este 

următoarea: 

 

 

 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Dolj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul 

ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 3 iar 

60% pentru calificări de nivel 2. 

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate ale 

cererii de formare 

profesională pentru 

2013-2020(%) 

Agricultură 7 

Chimie industrială 1 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 6 

Comerţ 12 

Economic 7 

Electric 8 

Electromecanică 1 

Electronică şi automatizări 4 

Fabricarea produselor din lemn 1 

Industrie alimentară 3 

Industrie textilă şi pielărie 3 

Materiale de construcţii 4 

Mecanică 28 

Turism şi alimentaţie 6 

Protecţia mediului 9 

Tehnici poligrafice 0 
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2.1.3. ANALIZA SWOT LA NIVEL REGIONAL 

Puncte tari Puncte slabe 

- existenţa unei reţele de învăţământ 

tehnic şi profesional la nivel 

regional (mai ales în mediul urban) 

acoperitoare pentru toate domeniile 

şi sectoarele economice  

 -  cadre didactice calificate cu 

experienţă didactică 

- existenţa parteneriatului cu agenţii 

economici privind practica elevilor 

- dotările şcolilor  

- dotare cu tehnică de calcul în toate  

liceele tehnologice; 

- existenţa şi funcţionarea în şcoli a 

centrelor de documentare şi 

informare; 

- existenţa transportului şcolar 

- existenţa unui număr de directori 

de unităţi şcolare care au 

competenţe superioare în domeniul 

managementului educaţional în 

urma programelor de formare cu 

finanţare de la Banca Mondială 

- Programul de reabilitare a şcolilor 

din mediul rural finanţat prin Banca 

Mondială 

- Derularea de programe cu 

finanţare POS-DRU 

- un număr aprecialbil de  titulari 

sunt membrii ai corpului de experţi 

în mamagement educaţional. 

- reţeaua unităţilor şcolare TVET nu este suficient adaptată 

la cerinţele manifestate pe piaţa muncii 

- reţeaua unităţilor şcolare ÎPT  din mediul rural nu 

răspunde în suficientă măsură nevoilor elevilor, mai cu 

seamă pentru nivelul 3 de calificare 

- lipsa  personalului calificat  pentru activităţi de orientare şi 

consiliere profesională 

- lipsa unei activităţi structurate şi permanente privind 

informarea şi consilierea profesională a elevilor 

- tinerii nu sunt educaţi în şcoală pentru “schimbare” 

-insuficienta pregătire a elevilor în vederea formării 

competenţelor generale (comunicare, lucru în echipă, limbi 

moderne, competenţe digitale, etc.) 

-  insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii de adaptare şi 

învăţare de-a lungul vieţii  

-  condiţii neadecvate de efectuare a practicii în cadrul 

agenţilor economici din mediul rural 

- starea infrastructurii  reţelei şcolare din ÎPT 

- lipsa dotărilor specifice (materiale didactice, echipamente, 

auxiliare curriculare, etc.) în raport cu standardele UE 

- accesul limitat al populaţiei şcolare din mediul rural la 

forme de învăţământ profesional şi tehnic 

- existenţa unor zone greu accesibile şi cu învăţământ ÎPT 

 slab dezvoltat 

-  utilizarea redusă a soft-ului educaţional  

-  sistemul de evaluare şi perfecţionare a cadrelor didactice 

nu răspunde integral cerinţelor introduse de noua structură 

curriculară 

- educaţia antreprenorială insuficient dezvoltată  

- insuficienta experienţă şi expertiză a şcolilor pentru 

formarea adulţilor, mai ales în meserii care nu pot fi 

acoperite prin formarea iniţială 

Oportunităţi Ameninţări 

 

- Prevederile referitoare la 

învăţământul TVET cuprinse în : 

PND, PDR, PNOFM, PNE, 

Strategia MECT 

- dezvoltarea sectorului serviciilor, 

turismului, construcţiilor 

 -  programe cu finanţare externă 

- programe de dezvoltare a 

infrastructurii regionale 

-  programe care vizeaza mediul 

rural, zone defavorizate, zone 

-  părăsirea ţării de către tineri care au calificări cerute pe 

piaţa muncii europene 

- lipsa cadrului care să stimuleze implicarea angajatorilor în 

formarea profesională iniţială 

 -  inexistenţa unui sistem unitar de colectare a datelor 

privind piaţa muncii şi situaţia absolvenţilor 

-  lipsa de mobilitate a forţei de muncă 

- lipsa  prognozelor privind evoluţia pe piaţa muncii 

- existenţa unor resurse limitate ale comunităţilor locale, 

mai cu seamă în mediul rural 

- capacitate de şcolarizare redusă a şcolilor  în domeniile 
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izolate 

- existenţa unui cadru legislativ 

pentru stimularea deschiderii unei 

afaceri de catre tineri 

- existenta subvenţiilor acordate 

angajatorilor care angajează 

absolvenţi 

 - preferinţa angajatorilor pentru 

forţa de muncă cu vârsta cuprinsă 

între 18-30 ani 

- Iniţierea de colaborări cu 

reprezentanţii comunităţilor , 

partenerilor sociali, agenţi 

economici; 

- Existenţa PRAI la nivel regional şi 

PLAI la nivel judeţean. 

identificate ca prioritare şi cu creştere a ponderii nevoilor de 

formare iniţială (construcţii, servicii, turism) 

- Nivelul socio- economic scăzut al familiilor elevilor din 

zonele defavorizate care poate determina absenteism crescut 

şi abandon şcolar 

 

 

 

 

2.2. ANALIZA NEVOILOR- MEDIUL INTERN  

  2.2.1. COLECTAREA ȘI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE  

În anul scolar 2016-2017 Liceul Tehnologic ,,Petre Baniță,, Călărași a școlarizat un număr de 

1036 elevi, repartizaţi conform situației statistice prezentate în continuare: 

 

Nivelul Nr. clase/grupe Nr. elevi/preșcolari 

Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” 20 495 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Călăraşi 10 222 

Şcoala Gimnazială  Sărata 3 38 

Grădiniţa cu program normal Călăraşi 9 162 

Grădiniţa cu program normal Sărata 3 60 

TOTAL 48 1036 

 

Calificările profesionale autorizate și acreditate în anul școlar 2016-2017 au fost: 

Forma de 

învăţământ 
Filiera 

Profil/ Domeniu de 

calificare 

Specializare/ 

calificare profesională 

Liceu zi 

 

 

Tehnologică 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului/ 

agricultură 

Tehnician în 

agricultură 

Tehnician în 

agricultură ecologică 
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Tehnician în morărit, 

panificaţie şi produse 

făinoase 

Servicii 

Tehnician în activităţi 

economice 

Tehnician în activităţi 

de comerț 

Tehnic  

Tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii 

Liceu seral 

 

Tehnologică 

Resurse naturale şi 

protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi 

protecţia calităţii 

mediului 

Tehnician în 

agricultură 

Tehnic 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

Învăţământ 

profesional de 3 

ani 

Tehnologică 

Resurse naturale şi 

protecţia 

mediului/Agricultura 

Agricultor culturi de 

câmp 

 

Predarea și învățarea    

Obţinerea informaţiilor privind procesul de predare învăţare a fost posibilă pe baza analizei 

făcute de fiecare catedră, a chestionarelor date la clase la fiecare nivel. În urma strângerii informaţiilor, 

colectării si analizării datelor formulăm următoarele concluzii:  

 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a currriculum–ului şi îşi stabilesc strategiile de  

predare–învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, de specificul fiecarui colectiv de 

elevi (atitudini, grad de motivare, interese), de rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor;  

 A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul învăţării  

centrate pe elev;  

 Prin metodele de evaluare folosite s-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, evitarea 

 unor atitudini discriminatorii;  

 Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activităţile de învăţare s-a urmărit  

nu numai facilitarea comunicarii profesor–elev, ci şi a comunicării elev–elev şi dezvoltarea capacităţii 

de lucru în echipă (aspect atestat de fişele asistenţelor la ore şi de proiectele unităţilor de învăţare);  

S-au găsit modalităţi adecvate de descoperire şi de stimulare a elevilor performanţi;  

 La orele de instruire practică şi la cele de specialitate s-au manifestat preocupări de a  

dezvolta la elevi abilităţi practice.  

 Oferta de mijloace de învăţământ şi accesorii curriculare este valorificată eficient:  

 Există o mare dificultate în realizarea performanţelor şcolare la disciplinele care au 

 alocate un număr mic de ore în planul de învăţământ;  

 Nu există o strategie coerentă la nivelul tuturor catedrelor pentru stabilirea lacunelor  

elevilor şi ameliorarea lor;  

 Există încă deficienţe în consemnarea ritmică a rezultatelor şcolare în caietele personale 
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 şi în cataloage;  

Pe baza constatărilor făcute s-au formulat ţintele şi s-au stabilit priorităţile în ceea ce priveşte 

aceste ţinte:  

 Monitorizarea şi desfăşurarea cu responsabilitate şi rigoare a programelor de  

perfecţionare la nivelul catedrelor de specialitate;  

 Iniţierea şi derularea unor cursuri pentru personalul din unitate;  

 Dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea aplicării reformei învăţământului;  

 Activitatea profesorului diriginte va fi centrată pe consiliere şi orientare profesională şi 

pe stabilirea dialogului cu familiile elevilor;  

 Creşterea gradului de motivare al elevilor prin implicarea lor activă în procesul de 

învățare. 

Pentru  analiza  procesului  de  predare-învăţare  s-au  constituit  echipe  la  nivelul fiecărei 

catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, 

întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

 Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încât profesorii 

pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile  elevilor (dovezi  : dosarele  

diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor ); 

 În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea 

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai 

bune la învăţătură; 

 100% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte 

catedre); 

 100% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a 

împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

 95% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele 

testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor 

catedrelor); 

 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea 

învăţării în proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de 

lecţie, fişele de asistenţe la lecţie). 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului 

(sursa: portofoliile profesorilor); 

 30% dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor 

didactice în procesul de predare, iar 66% acordă bine şi foarte bine  (sursa- chestionare 

elevi); 

 90% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi 

comportamentul cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi); 

 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor 

(dovezi: rapoarte catedre);Totusi se inregistreaza un progres la clasa , dovada fiind 

rezultatele la testele finale. 

 Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi 

                     (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare; 

 Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii 

elevilor şcolii, predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; 

Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: deşi unii elevi ai claselor a XII a 

sunt conştienţi de lacunele lor la disciplina Limba şi literatura română,matematica continuă să 

absenteze de la aceste ore);. 

Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după nevoile 
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fiecăruia; 
Procesul de învăţare şi predare este posibil datorită informaţiilor obţinute şi analizei în cadrul fiecărei 

catedre, la fiecare nivel de învăţământ. 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculum – ului şi folosesc în procesul de învăţare – 

predare strategii stabilite în conformitate cu standardele de pregătire profesională, de specificul 

fiecărei grupe de elevi,etc. 

 În cadrul orelor de instruire practică şi a celor de specialitate, elevii manifestă preocupări pentru 

dezvoltarea abilităţilor practice precum şi spirit economic, valorificând eficient oferta de 

mijloace de învăţământ; 

 Majoritatea profesorilor folosesc în timpul procesului didactic care se bazează în special pe 

învăţarea centrată pe elev, iar metodele de evaluare utilizate urmăresc promovarea egalităţii 

şanselor şi înlăturarea unor atitudini discriminatorii; 

 Curriculum la decizia şcolii şi curriculum în dezvoltare locală au fost realizate în scopul 

acoperirii paletei de discipline tehnologice; 

 Se lucrează încă la găsirea unor strategii operative pentru diminuarea lacunelor elevilor la 

nivelul anumitor discipline; 

 Ca prioritate, o constituie oferta de discipline opţionale specifice unor profesii căutate pe piaţa 

muncii; 

 Dezvoltarea programelor de parteneriat în scopul aplicării reformei învăţământului; 

 Monitorizarea programelor de perfecţionare ale cadrelor de specialitate; 

 Activitatea de consiliere şi orientare profesională a dirigintelui va fi centrată pe stabilirea 

dialogului permanent cu familiile elevilor. 

 

 Materiale şi resurse didactice 
 

 

 Calculatoarele din cabinetele de informatică oferă posibilitatea  elevilor prin reţeaua 

internet la informaţie modernă şi actualizată; 

 Laboratoarele de fizică, chimie şi biologie sunt dotate cu truse , aparatură, ustensile şi 

substanţe în conformitate cu noile programe şcolare; 

 Elevii realizează instruirea practică în locaţii diferite în funcţie de calificarea 

profesională ( ferma didactică a şcolii, ateliere şcoală , agenţi economici); 

 laboratoare şi ateliere tehnologice realizată prin Programul PHARE 2004/2006 

(industrie alimentară, comerţ şi servicii), dotate la standarde europene; 

 CDI dispune de toate spaţiile şi dotările corespunzătoare prevăzute în O.M.E.C. Nr. 

5548/15.12.2004, inclusiv fond de carte de peste 10.000 de volume. 

 La Şcoala nr. 1 Călăraşi, CDI deţine un număr de 15.800 de volume 

 Fondul de carte al bibliotecii cât şi al CDI s-a îmbogăţit în mai multe etape cu carte 

şcolară pe cât posibil în funcţie de oferta primită, corespunzătoare fiecărei arii 

curriculare 

 La nivelul CDI s-au organizat o serie de activităţi extracurriculare şi de asemenea, 

cursuri de formare pentru profesori în colaborare cu Casa Corpului Didactic Dolj, unde 

au participat cadre din şcoala noastră şi din şcolile învecinat. 

 S-au asigurat manualele şcolare pentru elevi. 

 Elevii sunt îndrumaţi să împrumute cărţile care sunt prevăzute de programele şcolare, 

profesorul de limba română şi învăţătorii au prezentat bibliotecarului listele cu lecturile 

necesare procesului de învăţământ. 

 
Consilierea si orientarea vocaţională oferită elevilor  
 

În planul de acţiuni este prevăzută organizarea de cursuri de dezvoltare la elevi a abilităţilor 

necesare ocupării unui loc de muncă;  
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Psihologul şcolii a realizat un program de activităţi de consiliere şi sprijină profesorii diriginţi în 

tratarea diferenţiată a elevilor cu nevoi speciale;  

Creşterea eficienţei relaţiei diriginte–părinte–Consiliu profesoral–elev pentru o mai bună comunicare şi 

informare.  

 

 Calificări şi curriculum  
Pentru anul şcolar 2017-2018 propunerile de plan de şcolarizare au fost realizate conform 

metodologiei, consultând AJOFM-ul, partenerii sociali (posibili angajatori) şi luând în considerare 

PRAI, PLAI şi statisticile privind cerinţele de pe piaţa muncii. 

 
 

2.2.2 REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE  

  

 Calitatea proiectării didactice. Analiza pe discipline. 

Printr-o proiectare riguroasă şi printr-o organizare coerentă, logică a scenariului didactic, 

cadrele didactice au manifestat receptivitate la strategiile reformei, reuşind să optimizeze activitatea de 

predare-învăţare, prin schimbarea raportului dintre informativ-formativ şi prin antrenarea elevilor, ca 

parteneri activi în propria instruire. 

Din activitatea de îndrumare şi control şi din evaluarea activităţii cadrelor didactice din cadrul 

Consiliului profesoral şi Consiliului de Administraţie s-a constatat că materia a fost parcursă la toate 

disciplinele de învăţământ, conform planificărilor, că s-a acordat o mare atenţie pregătirii şi 

desfăşurării lecţiilor. 

Asistenţele la lecţii au evidenţiat faptul că toate  cadrele didactice folosesc strategii didactice 

moderne  cât mai variate, îmbină în mod adecvat şi eficient modul de activitate didactică frontal cu cel 

în echipă şi individual ,încercând să dezvolte spiritul de competiţie intelectuală şi profesională a 

elevilor , îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, asigură dezvoltarea şi manifestarea capacităţilor şi 

aptitudinilor generale şi specifice. 

 Activitatea didactică a fost organizată pe arii curriculare şi comisii metodice. La nivelul 

comisiilor metodice au avut loc dezbateri asupra programelor şcolare şi manualelor alternative şi 

asupra modului de aplicare a acestora. Proiectarea s-a întocmit la fiecare ciclu de învăţământ şi la 

fiecare disciplină conform programelor şcolare pornind de la următoarele premize: 

-  introducerea planului cadru la nivelul întregului învăţământ obligatoriu; 

- proiectarea conţinuturilor învăţării din perspectiva unui  demers centrat pe formarea de 

capacităţi şi atitudini, evitându-se memorarea mecanică şi reproducerea de cunoştinţe; 

La începutul anului şcolar la toate disciplinele de învăţământ s-a întocmit atât proiectarea 

anuală cât şi cea semestrială respectând planul cadru de învăţământ, obiectivele, conţinuturile, unităţile 

şi activităţile de învăţare pentru fiecare unitate. 

În proiectarea unităţilor de învăţare, profesorii au pornit de la analiza scopurilor, analiza 

resurselor, determinarea activităţilor de învăţare, stabilirea instrumentelor de evaluare. 

Proiectarea activităţii de evaluare s-a realizat concomitent cu proiectarea demersului de 

predare-învăţare şi în concordanţă cu acesta.  

 

 Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii. 

Activităţile de învăţare au fost construite pe baza corelării dintre obiectivele de referinţă şi 

conţinuturile prevăzute prin programe astfel încât să se asigure concordanţa dintre curriculum şi oferta 

educaţională a unităţii. 

În prezentarea ofertei educaţionale a unităţii s-a ţinut cont de realizarea unei concordanţe între 

curriculum-ul naţional şi posibilităţile oferite de şcoală, în ceea ce priveşte asigurarea continuităţii de 

la un nivel de învăţământ la altul , precum şi solicitările agenţilor economici. 
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Activităţile de învăţare au fost construite pe baza corelării dintre obiectivele de referinţă şi 

conţinuturile prevăzute prin programe astfel încât să se asigure concordanţa dintre curriculum şi oferta 

educaţională a unităţii. 

 

 Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale.  
Pentru anul şcolar 2016 - 2017, la nivelul şcolii s-a stabilit oferta educaţională prin care s-a 

urmărit să se realizeze aplicarea şi realizarea obiectivelor generale ale învăţământului, obţinerea 

performanţelor şi promovarea valorilor morale, ofertă prezentată de către comisia stabilită şcolilor din 

localitate şi din localităţile limitrofe. 

La stabilirea ofertei disciplinelor opţionale s-a ţinut cont în primul rând de resursele materiale şi 

umane de care dispune şcoala dar şi de solicitările elevilor. 

 Pentru fiecare disciplină opţională au fost întocmite programe aprobate în Consiliul de 

Administraţie, cu avizul Comitetului Local de Dezvoltare Şcolară şi Profesională şi avizate de 

inspectorul de specialitate. 

Comisia de specialitate întrunită a analizat programele depuse pentru Curriculum în Dezvoltare 

Locală în conformitate cu : 

- reperele metodologice privind Curriculum în Dezvoltare Locală T.V.E.T. 610 din 

28.08.2003 

- ghidurile metodologice pentru aplicarea programelor şcolare editate de C.N.C a decis 

următoarele 

La începutul anului şcolar au fost avizate de către I.S.J. Dolj C.D.Ș. și C.D.L. după cum 

urmează: 

Lista CDȘ propuse pentru anul școlar 2016 - 2017 

Nr. crt. Denumire CDȘ Profesor Disciplina Clasa Structura 

1 Les couleurs de la 

Langue francaise 

Băbălău 

Gheorghe 

Limba 

franceză 

I Școala Gimnazială 

Sărata 

2 English is fun an 

interactive 

Găgeatu 

Mădălina 

Limba 

engleză 

II Școala Gimnazială 

Nr. 1 Călărași 

3 English through 

games, stories an plays 

Găgeatu 

Mădălina 

Limba 

engleză 

IV Școala Gimnazială 

Nr. 1 Călărași 

4 Noțiuni de morfo-

sintaxă 

Piciu Julieta Limba 

română 

VIII Școala Gimnazială 

Nr. 1 Călărași 

5 Să descifrăm tainele 

textului literar 

Piciu Julieta Limba 

română 

VI Școala Gimnazială 

Nr. 1 Călărași 

6 J’aime le francais! Băbălău 

Gheorghe  

Limba 

franceză 

II Școala Gimnazială 

Sărata 

7 Incursiune în morfo-

sintaxa limbii române 

Piciu Julieta Limba 

română 

VII Școala Gimnazială 

Nr. 1 Călărași 

8 J’apprends le francais! Băbălău Limba IV Școala Gimnazială 
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Gheorghe franceză Sărata 

9 Să descifrăm tainele 

gramaticii 

Băbălău 

Gheorghe 

Limba 

română 

VI Școala Gimnazială 

Sărata 

10 Noțiuni de morfo-

sintaxă 

Stăicuț Laura Limba 

română 

VIII Școala Gimnazială 

Nr. 1 Călărași 

11 Ghid pentru limba 

română 

Băbălău 

Gheorghe 

Limba 

română 

VII Școala Gimnazială 

Sărata 

12 Normă și abatere în 

gramatică românească 

actuală 

Băbălău 

Gheorghe 

Limba 

română 

VIII Școala Gimnazială 

Sărata 

13 Le Francais, c’est 

rigolo 

Ciocan 

Asineta 

Limba 

franceză 

I Școala Gimnazială 

Sărata 

14 Educația pentru 

sănătate 

Delcea 

Marinela 

Biologie V Școala Gimnazială 

Sărata și Școala 

Gimnazială Nr. 1 

Călărași 

Oferta educațională privind CDȘ a fost propusă în C.A. din data de 12.03.2016 iar lista finală cu CDȘ 

pentru anul școlar 2016 – 2017 a fost aprobată în C.A. din data de 23.03.2016 

                                         Lista CDL pentru anul școlar 2016 – 2017: 

Nr. 

crt 

Denumire C.D.L. Clasa Nr. 

Ore 

Autori 

1. Ecologia resurselor naturale a IX a 

Agricultura 

liceu 

 

90 

Tudosan Florentina, 

Epuran Paula, 

Glăvan Cornelia, 

Dinu Alin-Florin 

Ghiţă Mircea,  

2. Plantele medicinale –sursă 

naturală de sănătate 

a IX a  

Agricultura 

învăţământ 

profesional 

 

90 

Glăvan Cornelia, 

Tudosan Florentina, 

Ghiţă Mircea, 

Epuran Paula, 

Dinu Alin Florin 

3. Exploataţia agricolă-sistem 

economic şi social –complex 

a X a 

Agricultura 

liceu 

 

90 

Dinu Alin Florin 

Tudosan Florentina, 

Ghiţă Mircea,  

Epuran Paula 

Glăvan Cornelia 
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 Calitatea predării. Analiza pe discipline. 
Din activitatea de îndrumare şi control şi din evaluarea activităţii cadrelor didactice din cadrul 

consiliului profesoral şi consiliului de administraţie s-a constat că materia a fost parcursă la toate 

ciclurile şi la toate disciplinele de învăţământ, conform planificărilor, că s-a dat o mare atenţie 

pregătirii şi desfăşurării lecţiilor. 

O atenţie deosebită se acordă activităţii de instruire practică a elevilor desfăşurată în atelierele 

şcolare, ferma didactică şi agenţii economici. În acest sens, şcoala a încheiat parteneriate educaţionale 

cu diverse firme pentru calificările profesionale specifice domeniilor mecanic, servicii, industrie 

alimentară şi agricol. 

Asistenţele la lecţii au evidenţiat faptul că toate cadrele didactice folosesc strategii didactice 

moderne şi cât mai variate, îmbină în mod adecvat şi eficient modul de activitate didactică frontal cu 

cel în echipă şi individual, dezvoltând spiritul de competiţie intelectuală şi profesională a elevilor, 

îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, asigură dezvoltarea şi manifestarea capacităţilor şi 

aptitudinilor generale şi specifice. 

De menţionat faptul că se urmăreşte permanent atingerea competenţelor specifice pentru fiecare 

dintre calificările profesionale. 

Pentru o bună înţelegere a materiei, la clasele I-IV s-au folosit materiale auxiliare, fişe de lucru, 

fişe de evaluare, caiete speciale de scriere, de matematică, de activităţi practice, culegeri de exerciţii, 

alte materiale din dotarea şcolii. 

În ciclul gimnazial, la fiecare disciplină de învăţământ, au fost folosite materiale didactice şi 

echipamentele existente în dotarea şcolii, anumite materiale confecţionate de cadrele didactice. 

La ciclul liceal, s-au susţinut lecţii în sistemul AEL, elevii beneficiind de asemenea de internet 

în laboratorul de informatică. Ţinând seama de normativele de dotare minimală pentru învăţământul 

primar, gimnazial şi liceal, şcoala dispune de mijloace audiovizuale (DVD, CD audio, etc.), materiale 

auxiliare prevăzute pentru fiecare arie curriculară. 

4. Tehnologia de obținere a 

vinurilor 

a  X a 

Agricultura 

învăţământ 

profesional 

 

90 

Epuran Paula, 

Tudosan Florentina, 

Ghiţă Mircea,  

Epuran Tudor , 

Dinu Alin Florin 

5. Lucrari practice  in atelierele 

mecanice 

a IX- a 

Mecanica 

Liceu 

90 Gherlan Ionel 

Nicola Lelioara 

6. Diagnosticareea intretinerea si 

repararea motorului cu ardere 

interna 

a X- a 

Mecanica 

Liceu 

90 Gherlan Ionel 

Nicola Lelioara 

6. Tehnici comerciale a IX a 

Economic  

liceu 

90 Codreanu Mihaela 

Gherlan Felicia 

7. Completarea documentelor de 

evidenta operativa   

a X a 

Economic  

liceu 

90 Codreanu Mihaela 

Gherlan Felicia 

8. Produse tradiționale a X a 

Industrie 

alimentara  

liceu 

90 Radu Iuliana 

Curteanu Aurelia 
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 Calitatea practicii în producţie. Eficienţa. 

Instruirea practică a elevilor desfăşurată în condiţii de producţie în ferma didactică, atelierul 

mecanic şi la agenţii economici S.C. AGRONOVA, S.C. MOARA NOUĂ, SC DUNLITE.COM, SC 

AGROSERVICE SA, SCDCPN DĂBULENI, asigură pentru elevii şcolii noastre condiţii optime 

pentru realizarea unui învăţământ tehnic de calitate. 

Prin darea în folosinţă a complexului de ateliere şi laboratoare de specialitate realizat prin 

programul PHARE TVET 2004-2006, practica în producţie s-a realizat la standarde europene. 

La nivelul unităţii şcolare au fost încheiate parteneriate cu agenţi economici 

 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Calificarea profesională 

1 S.C. BAMIR S.R.L. DĂBULENI Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 

2 S.C. YUSTYN SRL Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 

3 S.C. MOARA NOUĂ S.R.L. DĂBULENI Tehnician în morărit, panificaţie şi 

produse făinoase 

4 S.C. DUNLITE COM S.R.L. DĂBULENI Tehnician în activităti 

economice/Tehnician in activitati de 

comert 

5 S.C. AGROSERVICE S.A. DĂBULENI Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 

6 C.C.D.P.N. DĂBULENI Agricultor culturi de camp-cls  

a IX XI –prof,  

Tehnician în agricultură ecologică 

 

7 S.C. DUMIGHER S.R.L. DĂBULENI Tehnician în morărit, panificaţie şi 

produse făinoase 

8 S.C. AGRONOVA S.R.L. Tehnician în agricultură ecologica 

 

 Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.  

În vederea pregătirii elevilor  pentru susţinerea examenelor de cerificare a competenţelor 

profesionale şi a bacalaureatului încă de la începutul anului au fost stabilite programe de pregătire 

pentru disciplinele de examen, au fost familiarizaţi cu tipurile de subiecte, cu formularea lor. 

S-a organizat la nivel de şcoală olimpiada pe discipline iar elevii evidenţiaţi au participat în 

urma parcurgerii unui program de pregătire adecvat las olimpiada pe judeţ şi naţională. 

             La clasele a VIII- a si XII-a, s-au organizat simulări în vederea susţinerii  examenelor de 

evaluare naţionala si  de bacalaureat (probe scrise şi competenţe lingvistice şi digitale) la disciplinele 

limba şi literatura română, matematică, limbi străine,  biologie, informatică, geografie , fizică etc. 

 

 Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

Pentru clasele terminale, încă de la începutul anului şcolar, a existat afişat un program de 

pregătire suplimentară la disciplinele examenului de bacalaureat, dată fiind situaţia înregistrată în anul 

şcolar trecut. 

Menţionăm că elevii noştri nu au fost receptivi la iniţiativa cadrelor didactice şi a conducerii 

şcolii, fapt dovedit prin prezenţa slabă la programele de pregătire, rezultatele slabe la simulările 

organizate la nivel de şcoală şi implicit la examenul de bacalaureat. 

Apreciem totuşi faptul că în ceea ce priveşte examenul de certificare a competenţelor 

profesionale, acesta a fost promovat  de toţi elevii prezentaţi. 
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 Activitatea educativă. Calitate, eficienţă. 

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul 

şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin 

formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi 

al asumării responsabilităţilor sociale.  

Departamentul Educativ, constituit din Comisia Diriginţilor şi Consiliul Elevilor şi-a stabilit si 

atins la sfârşitul anului şcolar 2016 - 2017 următoarele obiective: 

- Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, 

în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, 

violenţă verbală şi fizică, etc. 

- Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi 

culturalizare. 

- Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit, proiectarea de activităţi 

extracurriculare cu specific cultural. Prin activităţile educative, s-a încercat transformarea elevului în 

resursă, în producător, lider de opinie, deci într-un participant activ, precum şi creşterea interesului 

elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală; 

- Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere si relaţionare. 

- Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate si schimburi de 

experienţă, ca de exemplu implicarea şcolii în proiectul naţional Cultură şi Civilizaţie rurală şi urbană 

românească, alături de alti 49 de parteneri din 21 de judeţe. 

- Monitorizarea frecventei si ritmicităţii notarii, exmatriculări si note scăzute la purtare pentru 

absente si disciplina 

 - Existenţa unei oferte educaţionale proprii; 

- Întocmirea graficelor de desfăşurare a activităţilor privind diminuarea violenţei în şcoli, 

precum si activităţile desfăşurate pe perioada vacanţei intersemestriale 

- Prelucrarea legii şi informarea elevilor cu privire la alimentele nerecomandate în şcoli, cu 

ocazia Zilei mondiale a alimentaţiei 

- Participarea unor diriginţi la cursuri privind Hiv Sida  

- Participarea unor cadre didactice la cursul de formare profesională AEL 6 

 

 Dintre activitatile desfasurate la nivelul unitatii de invatamnt enumeram: 

1. În cadrul activităţilor şi cercurilor cu caracter artistic s-au realizat următoarele: 

- “La Hanul Ancuţei”- Activitate literar artistică desfăşurată de elevii claselor a IX - XII –a şi V-VIII, 

coordonaţi de Catedra de limba şi literatura română. 

- “Aripi de zăpadă” - activitate desfăşurată de elevii claselor a IX - XII –a şi V-VIII, coordonaţi de 

Catedra de limba şi literatura română. 

- Carnavalul de Haloween –  Coordonator – Catedra de limba engleză 

- Miracolul eminescian - activitate desfăşurată de elevii claselor a IX - XII –a şi V-VIII, 

coordonaţi de Catedra de limba şi literatura română 

- Caragiale- creatorul eternului uman - activitate desfăşurată de elevii claselor a IX - XII –

a şi V-VIII, coordonaţi de Catedra de limba şi literatura română 

- I. Creanga si surasul copilariei - activitate desfăşurată de elevii claselor a IX - XII –a şi 

V-VIII, coordonaţi de Catedra de limba şi literatura română 

- De Dragobete –iubeste romanaste - activitate desfăşurată de elevii claselor a IX - XII –a  

coordonaţi de Catedra de limba şi literatura română 

- 8 Martie –Ziua Internationala a femeii - activitate desfăşurată de elevii claselor a IX - 

XII –a şi V-VIII, coordonaţi de Catedra de limba şi literatura română 
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2. Activităţi ce au avut ca obiectiv formarea elevilor în spiritul tradiţiilor, obiceiurilor şi valorilor 

poporului român: 

              -“1 Decembrie - trecut şi prezent”- activitate moderată de profesorii de istorie; au participat 

elevii  claselor a XI - XII-a şi V-VIII. 

- “Magia sărbătorilor” serbarea tradiţională de Crăciun - Concert de colinde. Elevii au fost 

coordonaţi de  profesorii de religie şi diriginţi şi învăţători. 

- Concursul Interjudeţean “ Glas de Înger” 

- 24 Ianuarie- Litere de aur în istoria naţională -   

              -  Campania Umanitară “Daruieşte un zâmbet”  

3 .In cadrul componentei “Educaţia pentru sănătate”, s-au realizat următoarele acţiuni: 

- în lunile  noiembrie şi decembrie , elevii  au  participat în cadrul Parteneriatului cu Medicul şcolii la 

dezbateri pe teme precum .: “Pentru o viaţă sănătoasă”, “Alimentaţia echilibrată”, “Tradiţional şi 

sănătos în alimentaţia cotidiană” 

        În atenţia cadrelor didactice a stat şi grija faţă de timpul liber al copiilor, dezvoltarea fizică 

armonioasă a organismului, întărirea sănătăţii acestora. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii educative se impun următoarele măsuri: 

 intensificarea pregătirii cadrelor didactice prin comisiile diriginţilor, in vederea realizării 

unui dialog deschis cu elevii in orele de dirigenţie , lichidarea formalismului, încât elevul sa 

înțeleagă rolul scolii in formarea sa; 

 acordarea unei atenţii sporite in pregătirea si organizarea unor activităţi cu conţinut tehnica-

aplicativ si ştiinţific , cultural-sportiv si turistic, organizate si la sugestia elevilor ,la care ei sa 

fie iniţiatori si in acelaşi timp participanţi activi , astfel încât sa le permită petrecerea in mod 

plăcut si util a timpului liber. 

 Conducerea şcolii, învăţătorii, diriginţii au avut permanent în atenţie ca prin activităţile 

planificate să se urmărească realizarea idealului educaţional care vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. 

        Pentru formarea la elevi a unui comportament civic, civilizat, atât la şcoală, familie şi societate, 

pe lângă orele cuprinse în aria curriculară consiliere şi orientare, s-a stabilit un program cu activităţi 

educative şi extracurriculare care a fost făcut cunoscut tuturor elevilor. 

La nivelul fiecărei clase au fost desfăşurate activităţi educative menite să contribuie la 

securitatea elevilor şi la formarea deprinderilor de a păstra în bune condiţii bunurile clasei şi ale şcolii. 

Toţi elevii şcolii au fost implicaţi în activităţile extraşcolare sub directa îndrumare a tuturor 

cadrelor didactice. Dintre activităţile extracurriculare desfăşurate de şcoala noastră  amintim: vizionări 

de spectacole, realizări de serbări – programe artistice cu diferite ocazii, concursuri pe diverse teme, 

sesiuni de referate cu diferite teme La nivelul unităţii, a fost aprobată înfiinţarea de cercuri sportive: 

handbal şi fotbal. 

 Parteneriat educaţional 

   Colaborarea cu părinţii.  

Au fost elaborate parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din 

mediu familial dezorganizat sau mono-parental. 

 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale 

şi guvernamentale au drept scop responsabilizarea acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional 

 Părinţii au constituit în permanenţă un factor important în educaţia elevilor. De aceea 

colaborarea cu aceştia a constituit unul dintre obiectivele planului managerial în domeniul dezvoltării 

relaţiilor comunitare. 

     Pentru obţinerea indicatorilor de performanţă propuşi în planul managerial au fost stabilite 

activităţi susţinute de către reprezentantul părinţilor în Consiliul de Administraţie: 

 rezolvarea problemelor materiale şi administrativ-gospodăreşti ale şcolii; 
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 gestionarea fondurilor şi sprijin material; 

 deciziile privind curriculum-ul şcolar şi profesional al elevilor; 

 organizarea unor acţiuni extraşcolare; 

 organizarea unor activităţi comune cu alţi factori de decizie la nivelul şcolii şi localităţii. 

     O atenţie deosebită s-a acordat colaborării cu părinţii elevilor claselor terminale în vederea 

conştientizării acestora cu privire la importanţa susţinerii şi absolvirii examenelor de competenţă şi a 

examenului de bacalaureat. 

 

Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor-cadru de colaborare. Predarea 

patrimoniului. 
Colaborarea dintre şcoală, Consiliul local şi Primărie este foarte bună, remarcându-se 

implicarea tuturor factorilor locali în rezolvarea problemelor şcolii. Autorităţile locale sunt  receptive 

la toate problemele ridicate de şcoală. 

           Între şcoală şi comunitatea locală au fost încheiate contractele-cadru de colaborare. 

 

Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

În anul şcolar 2016 - 2017, Liceul Tehnologic ,,Petre Baniţa”, Călăraşi a încheiat programe de 

colaborare cu unităţi şcolare din localitate, din judeţ şi din alte judeţe în vederea realizării unor acţiuni 

benefice elevilor. 

În acest sens, ca şi în anii anteriori, s-au încheiat parteneriate cu Poliţia Călăraşi, Spitalul 

Orăşenesc, Biserica, SCDCPN Dăbuleni, în cadrul cărora realizându-se activităţi ce contribuie la 

educarea tinerilor. 

 

Pentru anul școlar 2016 – 2017 au fost încheiate următoarele parteneriate: 

Nr. crt. DENUMIREA PARTENERIATULUI PARTENERI 

1 Sănătoși – voioși – voinici Medicul de familie 

2 Sănătatea – bunul cel mai de preț  Medicul de familie 

3 Educație rutieră – educație pentru viață  Poliția Călărași 

4 Prietenul meu, polițistul! Poliția Călărași 

5 Violența nu este o soluție Poliția Călărași 

6 Strada și capcanele ei Poliția Călărași 

7 Lăsați copii să vină la mine Biserica Călărași 

 

              Printr-o strânsă conlucrare, toţi aceşti factori pot contribui la realizarea educaţiei tinerilor. 

Nr. crt. DENUMIREA PARTENERIATULUI PARTENERI 

1 Istorie şi cultură în spaţiul dintre Jiu şi Olt Şcoala Gimnazială Podari 

2 Lumea păpuşilor vii Şcoala Specială Sf. Mina Craiova 

3 Prietenii naturii Şcoala Specială Sf. Mina Craiova, L. T. 

Amărăştii de Jos 

4 Porţi către prietenie Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dăbuleni 

5 Paştele românesc între modernitate şi tradiţie Grupul Şcolar Industrial Tismana 

6 Gânduri de copil Şcoala Profesională Daneţi 
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Colaborarea cu fundaţii, organizaţii 

 Un numar semnificativ de cadre didactice si personal auxiliar al scolii face parte din Asociaţia 

Comunitară Călăraşi de Organizare Rurală şi Dezvoltare, aducandu-si contributia in mentinerea 

colaborarii Scoala – Asociatie, Parteneriat de colaborare cu  Asociaţia Regională Pentru Dezvoltare 

Rurală în parteneriat la rândul ei cu Asociaţia Tineri Fără Frontiere, Platforma Europeană Pentru 

Dezvoltarea Tineretului şi Asociaţia Euro House Bustuchini, cu asistenţă tehnică din partea Institutului 

Pentru Politici de Dezvoltare. 

 

Colaborarea cu sindicatele 

           În şcoala noastră,  cadrele  didactice sunt înscrise în organizaţia de sindicat Spiru Haret şi FSLI. 

           Există o strânsă colaborare între conducerea şcolii şi reprezentanţii organizaţiilor de sindicat. 

Liderii de sindicat sunt invitaţi la toate şedinţele Consiliului de Administraţie şi sunt consultaţi în 

luarea deciziilor. 

 Conducerea şcolii, în colaborare cu liderii de sindicat au urmărit respectarea clauzelor 

prevăzute în ,,Contractul colectiv unic la nivel de ramură-învăţământ” privind stabilirea drepturilor şi 

obligaţiilor reciproce ale patronatului şi salariaţilor membri de sindicat şi stabilirea unor relaţii de 

muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor. 

 

Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

      Colectivul de cadre didactice din şcoala noastră, deşi si-a desemnat reprezentanţi care au 

participat la cursuri de formare si informare in vederea realizării de proiecte pentru accesarea de 

fonduri europene nu au demarat niciun proiect. 

 

 

 Activitatea personalului didactic auxiliar.  calitate, eficienţă. 

 

Secretar 

     Activitatea o desfăşoară conform fişei postului. Conducerea şcolii permanent a evaluat calitatea 

şi eficienţa muncii depuse constatându-se următoarele: 

 atribuţiile ce le-au revenit le-au realizat cu responsabilitate; 

 în întocmirea şi păstrarea documentelor şcolare au dovedit conştiinciozitate şi rigurozitate; 

 în păstrarea documentelor de secretariat, diplomelor, certificatelor, registrelor matricole au 

manifestat o deosebită grijă; 

 s-au preocupat de cunoaşterea şi procurarea legislaţiei şcolare în vigoare; 

 au dovedit interes pentru perfecţionarea în domeniul utilizării calculatorului şi a legislaţiei specifice 

postului; 

 relaţiile cu personalul unităţii şcolare au fost de colaborare în permanenţă. 

    

Bibliotecar 

 Constituind Centru de Documentare şi Informare atât pentru elevi cât şi pentru cadrele 

didactice, biblioteca şcolară şi-a desfăşurat activitatea după un program de lucru şi după un plan de 

muncă bine structurat, ţinând seama de „Regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii”. 

 Încă de la începutul anului şcolar s-a făcut înscrierea cititorilor şi completarea fişelor de lectură, 

a fost afişată lista cu lecturile ce trebuie citite, s-a făcut popularizarea noilor cărţi primite. 

       S-a urmărit modul în care elevii folosesc şi păstrează cărţile de la bibliotecă, s-au recondiţionat 

cele deteriorate, s-a constatat că majoritatea elevilor citesc cu plăcere. 

      În atenţia conducerii şcolii s-a aflat şi activitatea bibliotecii prin: urmărirea atentă şi permanentă 

a desfăşurării activităţilor propuse, îmbogăţirea fondului de carte, urmărirea numărului de volume 

citite, a numărului de volume primite şi a numărului de cititori. 
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     Este necesar să se îmbogăţească fondul de carte  pentru lectura suplimentară a elevilor şi cu 

cărţi necesare personalului didactic pentru pregătirea metodică şi pedagogică. 

 

Laborant 

Activitatea laborantului s-a desfăşurat după un grafic întocmit la nivelul fiecărei discipline de 

studiu, intr-o strânsă colaborare cu cadrele didactice de specialitate din unitatea de învăţământ. A 

îndeplinit sarcini suplimentare, făcând parte din comisiile organizate la nivelul unităţii . 

 

Analist programatorul şi informaticianul 

   Activitatea analistului programator a presupus o permanentă colaborare cu ISJ. S-a avut în vedere 

întreţinerea sistemului AEL şi a reţelei de calculatoare, conectarea tuturor calculatoarelor la Internet, 

asigurarea logisticii pentru desfăşurarea în bune condiţii a examenelor de evaluare naţională, 

bacalaureat,  titularizare/detaşare/suplinire. 

 

 Activitatea personalului  nedidactic.  

 

Contabilitate 
 În cadrul sectorului Contabilitate activitatea s-a desfăşurat conform fişei postului, astfel încât s-

au constatat următoarele: 

- respectarea şi îndeplinirea cu rigurozitate a sarcinilor de serviciu; 

- preocuparea pentru procurarea şi cunoaşterea legislaţiei şcolare; 

- păstrarea şi securitatea documentelor de contabilitate; 

- perfecţionarea în domeniul utilizării calculatorului şi a legislaţiei specifice postului; 

- întreţinerea unor relaţii de colaborare cu întreg personalul unităţii şcolare. 

 

Personal întreţinere şi îngrijire  
Personalul de întreţinere şi îngrijire se achită de sarcinile zilnice foarte bine, localurile de şcoală 

fiind propice desfăşurării în condiţii foarte bune a activităţii instructiv-educative. 

  

 

2.2.3. ANALIZA SWOT LA NIVELUL MEDIULUI INTERN   

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

RESURSE MATERIALE SI UMANE 
 

- existenţa unui colectiv de cadre didactice cu 

o bună pregătire de specialitate şi 

psihopedagogică, - număr mare de cadre 

didactice titulare , 100% calificate 
-  70 cadre didactice au participat la diferite 

programe de formare continua  

- dotarea cu aparatura moderna a 

laboratoarelor de industrie alimentară şi 

comerţ 

- clădirile şcolii sunt bine întreţinute, şcoala 

fiind curată şi igienizată 

- patrimoniul şcolii este permanent îmbunătăţit 

prin:reamenajarea spaţiilor în vederea utilizării 

 

RESURSE MATERIALE ȘI UMANE 
 
- şcoala are clădirile și 
locațiile dispersate 
- buget insuficient necesar modernizării 

şcolii în vederea dotării cabinetelor tehnice, 

laboratoarelor şi atelierelor 

- lipsa manualelor de specialitate pentru nivelul 

superior al liceului 

-insuficienţa resurselor financiare pentru 

derularea unor activităţi şi proiecte 

-uzura morală şi fizică a unor dotări din 

laboratoarele şi cabinetele școlii 
- număr mare de elevi care provin din zone 
limitrofe şi care fac naveta ( pentru liceu ) și 
numar mare de elevi ce provin din familii cu 
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lui cât mai eficient în procesul instructiv- 

educativ, dotarea cu resurse informatizate, 

conectarea la Internet, dotarea cu mobilier 

şcolar şi recondiţionarea celui existent 
-existenţa unui Cabinet de consiliere şi 

orientare şcolară şi a unui psiholog şcolar 

-colaborarea cu agenţi economici parteneri 

în educaţie pentru realizarea unei bune 

legături cu mediul economic 

- efectuarea lucrărilor de întreţinere  a lotului 

şcolar în cadrul orelor de instruire practică 
 

CALITATEA PROCESULUI DE 
PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 

-strategiile de predare-învãţare-evaluare 

folosite de cadrele didactice sunt variate 
-diversificarea ofertei de formare iniţială şi 
continuă 
-realizarea unor CDS-uri care asigură 

diferenţierea curriculară şi optimizarea 

parcursului individual al elevilor 

- realizarea și revizuirea CDS/CDL –

uri cât mai apropiate de cerinţele 

actuale de pregătire 

-promovabilitatea la examenele de competente 

profesionale în ultimii trei ani a fost 100% 

-obţinerea unor rezultate deosebite în cadrul 

concursurilor şcolare şi olimpiadelor la nivel 

judetean si national 

-implicarea elevilor în activităţi 

extracurriculare 
-disponibilitatea unor cadre didactice de a 
lucra în echipă 
-strategiile de predare-învăţare-evaluare sunt 

adaptate stilurilor individuale de învăţare, 

abilităţilor şi motivării fiecărui elev 

- organizarea pregatirii suplimentare pentru 

examene de sfârsit de ciclu si pregatirea 

pentru performanta 

 
MANAGEMENT 

 
-încheierea de parteneriate cu agenţii 

economici din zonă / în profil 

-utilizarea rapoartelor de analiză în vederea 

stimulării şi dezvoltării instituţionale 

- acţiuni de popularizare a şcolii prin: pliante, 

întâlniri cu elevii şi profesorii din şcolile 

generale 

statut socio-economic şi instrucţional scăzut 
si centre de plasament  sau familii 
dezorganizate sau parinti plecati in strainatate 

- Imposibilitatea motivării prin recompense a 

activităţii cadrelor didactice care se implică în 

activităţi extracurriculare 

 
 

 

 
 

CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE-

ÎNVĂŢARE 
 
- insuficienta implicare a unor cadre didactice în 

desfăşurarea unui 

proces instructiv-educativ de calitate 

-lipsa fondurilor pentru achiziţionarea unor 

soft-uri specializate necesare pentru realizarea 

unor metode de predare-învăţare mai eficiente 

- rezultate slabe la examenul de bacalaureat,, 

ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a 

elevilor 
- motivaţia unor elevi pentru învăţare este scăzută 
- existenţa abandonului şcolar şi a absenteismului 

de la ore 

- lipsa de interes a parintilor în urmarirea 

programului elevilor si a 

pregatirii acestora 

- plecarea părinţilor la muncă în străinătate are 

repercusiuni directe asupra comportamentului 

elevilor, reflectate în special în absenteismul şcolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGEMENT 

 
- insuficienta implicare a unor cadre didactice în 

bunul mers al şcolii 

- numărul mic de părinţi care menţin legătură 

permanentă cu şcoala 
- mediatizarea insuficienta a succeselor scolare 
obtinute de elevii scolii – la olimpiade, la 
admiterea în facultate 

- dezvoltarea insuficienta a mijloacelor de 
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-preocuparea conducerii scolii pentru 
organizarea festivitatilor care marcheaza 
diferite evenimente culturale, istorice, de 

protecţie a mediului 

-implicarea consiliului elevilor în 

complexitatea vieţii şcolare 

 

comunicare cu parintii 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

-existenţa unui flux informaţional rapid 

-buna colaborare la nivelul comunităţii locale 

- poliţia sprijină activităţile de combatere 

a fenomenului infracţional, a delicvenţei 

juvenile, precum şi activităţile de 

educaţie moral – civica şi rutieră 

-existenţa unor agenţi economici dispuşi să 

colaboreze şi să sprijine şcoala 

-implicarea autorităţilor locale în dezvoltarea 

bazei materiale a şcolii 

-retehnologizarea care necesită şi 

participarea angajaţilor la cursuri de 

formare continuă 

- dezvoltarea învatamântului postliceal  

permite continuarea studiilor pentru 

majoritatea elevilor şcolii 

- necesitatea formãrii continue a adulţilor 

- insuficienţa resurselor financiare 

- scăderea populaţiei şcolare 

- lipsa unor fonduri pentru acordarea unui sprijin 

material şi 
financiar elevilor navetişti şi a celor proveniţi din 
familii defavorizate 
- restructurarea şi privatizarea marilor agenţi 

economici, care duce la 

micşorarea solicitărilor de pregătire profesională 

din partea acestora 

- salarizare necorespunzătoare a personalului 

didactic auxiliar poate 

duce la lipsa de motivare 

- abandonul şcolar datorită scăderii nivelului de 

trai 

- modificarea scării valorilor fundamentale în 

societate 

- costurile mari de transport pentru elevii navetişti 

 
 
 

2.2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTAREA  

 

• Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ  

• Asigurarea şanselor egale în formarea profesională  

• Integrarea elevilor cu nevoi speciale  

• Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  

• Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; promovarea învăţării 

centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual  

• Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern  

• Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională  

• Îmbunătăţirea accesului la informare  

• Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate.  

• Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene  

• Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;  

▪ Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar din 

mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc.;  

• Diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional  

• Consilierea părinţilor  

• Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare.  
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Priorități, obiective , ținte propuse pentru  2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

 

Prioritati 

 

Obiective 

 

Tinte 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea accesului la 

ÎPT şi creşterea gradului 

de cuprindere în educaţie 

 

 

1.1 Asigurarea condiţiilor 

de dezvoltare personală 

şi profesională a elevilor. 

Promovarea educaţiei 

incluzive şi asigurarea 

şanselor egale. 

 

 

1.2. Adaptarea 

ofertei şcolii la 

nevoile elevilor şi 

la cerinţele pieţei 

muncii 

 

 

1.1.1.Creşterea cu50% a 

absolvenţilor cu examen de 

bacalaureat în anul 2017 

faţă de 2015 şi reducerea cu 

80% a absenţelor 

1.1.2.Creşterea cu20% a nivelului 

performanţei 
Elevilor în anul 

2018 faţă de 2015 

1.1.3.Promovarea principiilor 

incluzive de către 
Personalul 

şcolii până în 

2018 

1.2.1.Creşterea 

gradului de inserţie a 

absolvenţilor în 2016 

cuminim 50% 

1.2.2.Creşterea numărului de 

adulţi incluşi în 

procesul de formare cu50 % în 

2017 faţăde  2015 
 

2.  

 

 

Dezvoltarea resurselor 

Umane ale şcolilor TVET 

 

 

2.1. Dezvoltarea 

unei culturi şi a unei 

mentalităţi a calităţii 

la nivelul ntregului 

personal al şcolii 

2.1.1.Servicii de calitate oferite de 

şcoală 
2.1.2.Formarea continuă a cadrelor 

didactice în 
Vederea asigurării calităţii în 

educaţie şi a 
flexibilităţii în formare profesională 

2.1.3.Asigurarea condiţiilor optime 

de 
  desfãşurare a procesului instructiv-

educativ 

3.  

 

 

Dezvoltarea serviciilor 

de orientare şi 

consiliere 

 

 

 

3.1  Asigurarea  condiţiilor  

de  informare, orientare şi 

consiliere privind cariera 

3.1.1.Creşterea gradului de 

inserţie a absolvenţilor în 

2018 cu minim 50% fata de 

2013 

3.1.2.Reducerea abandonului şcolar 

cu 20% în 
2018 faţă de nivelul anului 2013 
3.1.3.Continuarea studiilor în 

domeniile de pregătire 95% dintre 

absolvenţii TVET din 2017 

4.  

Corelarea ofertei ÎPT din 

regiune cu nevoile 

4.1. Dezvoltarea unor 

programe moderne de 
formare continuă pentru 

4.1.1.Realizarea anuala cel puţin 2 

programe 
Pentru adulţi pentru calificarea 
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decalificare şi creşterea 

ofertei pentru formarea 

profesională a adulţilor 

dezvoltarea 
resurselor umane 

brutar patiser 
4.1.2.Autorizarea şcolii  de 

conducere auto   ca furnizor de 

formare 
a adulţilor în domeniul mecanic 

5.  

 

 

 

Dezvoltarea 

și 

diversificarea 

Parteneriatului social în 

IPT 

5.1.Implicarea în activităţi 

de cooperare 
Europeană şi dezvoltarea 

de parteneriate cu 

şcoli din ţări europene 

5.2 Creșterea eficienței 

parteneriatului cu 
comunitatea  locală  în  

vederea  sprijinirii 
învățământului     

profesional     si     tehnic.
 

Dezvoltarea relatiilor de 

parteneriat la nivel 
local și national

 

5.1.1.Creşterea cu50% a 

numărului de 
Proiecte aprobate în anul 

2018,faţă de 2015 

5.2.1. Stabilirea unei noi 

strategii  
Privind 

colaborarea cu 

partenerii; 

5.2.2.Cresterea prestigiului 

Liceului Tehnologic „Petre 

Baniţă”si prin relatii 

decolaborare 

(parteneriat)pe plan  

local și national;
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PARTEA  a III- a- PLANUL OPERAȚIONAL 

 

 

3.1. CONTEXTUL PLANIFICĂRII 

3.2. ACȚIUNILE ȘI MĂSURILE PLANURILOR OPERAȚIONALE 
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3.1. CONTEXTUL PLANIFICĂRII 

ASPECTELE PRINCIPALE LEGATE DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ LA 

NIVELUL JUDEȚULUI: 

•Rețeaua de unități educaționale de la nivel județului este una extinsă și diversificată, acoperind 

toate nivelurile de studii, de la antepreșcolar la postuniversitar; 

•În subordinea CJ Dolj funcționează 4 unități de învățământ special și CJRAE, care furnizează 

o gamă largă de servicii educaționale specifice; 

•Scăderea accentuată a populației școlare a determinat restructurarea rețelei publice de unități 

școlare, cu precădere în mediul rural; 

•Există un sistem de transport școlar în localitățile județului, fiind achiziționate aproape 90 de 

microbuze în acest sens; 

•Un număr mare de elevi și cadre didactice fac naveta; 

•Populația din mediul rural are un acces limitat la învățământul liceal și universitar, deși au fost 

înființate licee în mai multe comune din județ; 

•Cele mai multe licee din județ au specializări teoretice, fie umane, fie reale, întimp ce oferta de 

specializări tehnice este mai restrânsă sau chiar lipsește în anumite domenii; 

•Un număr important de absolvenți de liceu din județ se îndreaptă către alte centre universitare, 

precum București sau Timișoara, care au o ofertă de studii și de locuri de muncă mai diversificată; 

•Învățământul profesional a cunoscut un declin important în ultimii ani, existând o reorientare a 

absolvenților de gimnaziu către licee tehnologice, care le asigură mai degrabă o pregătire teoretică. 

Aceasta creează probleme în asigurarea necesarului de forță de muncă cu studii medii; 

•Se remarcă o dezvoltare a învățământului postliceal, public și privat, mai ales în domeniul 

medical, ca o alternativă pentru absolvenții de liceu care nu au promovat bacalaureatul sau nu doresc 

să continue studii universitare. Cea mai mare parte a angajatorilor reclamă însă slaba pregătire practică 

a acestora și sunt nevoiți să asigure formarea la locul de muncă; 

•Municipiul Craiova dispune de două universități de stat cu tradiție și careoferă studii de 

licență, masterat și doctorat, la care se adaugă o universitate privată. Cei mai mulți absolvenți de studii 

superioare se înregistrează în domeniile pedagogic, tehnic și economic, mulți având dificultăți în a găsi 

la nivel local un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite; 

•Populația școlară a scăzut într‐un ritm accelerat, tendință care va continua și pe viitor, cea mai 

mare scădere (de peste 50%) fiind înregistrată în cazul studenților; 

•Județul înregistrează o rată ridicată de abandon școlar, mai ales la nivelul studiilor gimnaziale 

și în rândul populației de etnie romă; 

•În mediul rural există multe unități de învățământ cu un număr mic de elevi, care riscă 

desființarea în viitorul apropiat. Prin urmare, investițiile în domeniu ar trebui raționalizate; 

•La nivel județean există un deficit de personal didactic calificat, mai ales în mediul rural, unde 

predau mulți suplinitori, cauza fiind condițiile vitrege de navetă și nivelul scăzut de salarizare, care 

sunt neatractive pentru absolvenții de studii superioare; 

•Infrastructura educațională de la nivel județean s‐a restrâns o dată cu închiderea unor unități 

școlare, singura creștere fiind înregistrată în ceea ce privește laboratoarele de informatică, sprijinite cu 

fonduri guvernamentale; 

•De asemenea, se remarcă un deficit în ceea ce privește numărul laboratoarelor, bibliotecilor și 

atelierelor școlare, precum și al sălilor și terenurilor de sport, inclusiv bazinele de înot didactic, precum 

și în ceea ce privește dotarea acestora. Proiectul unui bazin de înot la Craiova, inițiat deMDRAP, a fost 

abandonat din lipsă de fonduri; 

•În pofida scăderii populației școlare, unele unități de învățământ au o capacitate insuficientă, 

existând chiar un deficit de locuri în creșe și grădinițe, mai ales în noile zone rezidențiale din jurul 

Craiovei; 

•În mediul rural există încă unități școlare fără autorizație sanitară de funcționare, din cauza 

lipsei apei potabile și a toaletelor; 
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•Circa 90% dintre unitățile de învățământ din județ au solicitat ISJ Dolj fonduri pentru lucrări 

de extindere, consolidare, reabilitare, modernizare și dotare, unele chiar pentru finalizarea unor lucrări 

începute și neterminate; 

•Cu fonduri POR 2007‐2013 s‐au realizat investiții la mai multe unități educaționale din mediul 

urban și rural, care au continuat proiectele derulate anterior cu fonduri de la Banca Mondială și bugetul 

de stat; 

•Un număr mic de cadre didactice și directori de unități de învățământ au participat la cursuri de 

formare profesională continuă; 

•Cea mai mare parte dintre liceele tehnologice din județ, ca și o parte dintre școli, au înregistrat 

rate foarte scăzute de promovabilitate la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. 

 

 

 



,,  

 

 

3.2. ACȚIUNILE ȘI MĂSURILE PLANULUI OPERAȚIONAL 
 

 

PLAN OPERAȚIONAL  PENTRU PERIOADA 2017- 2022 
 

 
 

 
 PRIORITATEA 1: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

 
 
Obiectiv 1.1: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor 

egale. 

 Ţinta: 

Creşterea cu 50% a absolvenţilor cu calificări de nivel 4 în anul 2022 faţă de 2017 şi reducerea cu 80% a absenţelor 

Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor  în anul 2022 faţă de 2017 

Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2022 

Context: 

Din analiza internă efectuată se constată că la Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” Călăraşi au acces elevi care provin atât din mediul urban cât şi din 

mediul rural, băieţi şi fete, cu aceiaşi  apartenenţă etnică şi religioasă. Unitatea de învățământ școlarizează elevi pentru domeniile agricultură, 

servicii, comerț, mecanică, industrie alimentară, dispunând de bază materială şi personal didactic calificat necesar asigurării unui proces instructiv 

educativ de calitate.  

Cadrele  didactice din şcoală au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev şi consiliere şi orientare. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

(ce anume trebuie să se întâmple?) 

 

 

 

 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

Finanţare 

 

 

 

 

 

1.1.1.Identificarea elevilor cu nevoi 

speciale 

Număr de elevi 1 octombrie Consilier educativ 

Profesorii diriginţi 

Psihologul 

școlii 

  

1.1.2.Aplicarea chestionarelor prin 

care se vor stabili pentru toţi elevii 

şcolii, stilurile individuale de 

învăţare. 

1.1.3.Elaborarea şi 

implementarea strategiilor de 

învăţare pentru a răspunde 

 

 

 

 stilurilor individuale de învăţa 

Toţi elevii vor  completa 

chestionarele privind 

identificarea stilurilor 

individuale de învăţare 

1 octombrie Profesorii diriginţi    

 

 



  

 

 

gradului de motivare a fiecărui elev: 

- programe speciale de recuperare 

pentru elevii cu nivel scăzut al 

pregătirii iniţiale 
 
 
 
 
- programe de pregătire pentru 

performanță a elevilor în vederea 

participării la concursuri şi olimpiade 

şcolare 

 
Toţi elevii identificaţi 

prin testele iniţiale, vor 

beneficia de programe 

speciale de pregătire pe 

baza planurilor 

remediale 

Programe de pregătire 

pentru performanță 

 
Permanent 

 
Cadre didactice 

Consiliul elevilor 

   

1.1.4.Aplicarea chestionarelor pentru 

promovarea educaţiei incluzive şi 

elaborarea unui plan de măsuri 

pentru promovarea principiilor 

incluziunii 

100% din principii sunt 

atinse 

Permanent Echipa managerialã 

a şcolii 

Cadre didactice 

Elevi. părinţi, 

alţi factori 

educaţionali 

  

1.1.5.Asigurarea resurselor şi logisticii 

prin : 

Dotarea atelierelor şcoală cu 

echipamente moderne 

Modernizarea bazei sportive 

Completarea fondului de 

carte 

Condiţii optime de 

desfăşurare a 

activităţilor didactice 

 
Decembrie 

2018 

Decembrie 

2019 

 

Echipa managerialã 

a şcolii 

 

Primărie 

Agenţi 

economici 

 Surse 

extrabug 

etare 

 
Primăria 

 
Obiectiv 1.2: Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii 

Ţinte: 

Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2018 cu minim 50% 

Creşterea numărului de adulţi incluşi în procesul de formare cu 50 % în 2020 faţă de 2017 

Context: 

Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să 

înregistreze o creştere economică reală în intervalul de timp 2018-2022. Este cazul domeniilor: industrie alimentară, servicii, mecanică Pentru 

domeniul Industrie alimentară, conform Nomenclatorului de calificări recent aprobat, şcoala pregăteşte forţă de muncă  nivel 4. 



 

 

 

Şcoala dispune de resurse umane şi materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate. 

Parteneriatele dezvoltate în ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1.2.1.Elaborarea şi implementarea 

unei proceduri de identificare a 

cererilor de pe piaţa muncii, inclusiv a 

meseriilor nou solicitate şi a 

meseriilor nesolicitate 

- Procent ridicat de 

absolvenţi care îşi găsesc 

un loc de muncă în 

domeniul de calificare 

absolvit; 

- Rata de succes a 

acestora calculată pe 

fiecare calificare în parte 

(număr de persoane ce 

activează după un an de 

angajare/ număr total 

persoane angajate); 

 
Sfârşitul anului 

şcolar 

Echipa managerialã 

a şcolii 

Consiliul de 

administraţie 

Agenţii 

economici cu 

care şcoala 

derulează 

parteneriate 

AJOFM - 

Dolj 

  

1.2.2.Elaborarea proiectului planului 

de şcolarizare 2018-2019 în corelaţie 

cu cererile pieţei muncii şi susţinerea 

aprobării în CLD. 

1.2.3.Organizarea unei sesiuni de 

informare privind abilităţile cheie 

pentru agenţi economici-parteneri 

1.2.4.Constituirea unor echipe mixte 

şcoală-agent economic, şcoală- 

universităţi pentru înregistrarea şi 

urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii 

timp de 1 an după angajare sau după 

admitere în învăţământul superior 

Corelarea proiectului 

planului de şcolarizare 

2018 -2019 cu cererile 

pieţei muncii 
 
 
 
 
 
 
Cel puţin 50% rată de 

succes pentru fiecare 

calificare la 1 an de la 

angajare şi pentru cei 

care continuă studiile 

 

Anual luna 

ianuarie 
 
 
 
 
 
 
 
Anual, luna 

octombrie 

 

Consiliul de 

administraţie 
 
 
 
 
 
 
Consiliul de 

administraţie 

 

Responsabilii 

comisiei 

metodice 

 
Parteneri 

economici 

angajatori, 

Consiliul 

elevilor, 

Comitetul de 

Părinţi, 

universităţi 

  



 

 

 

1.2.5.Identificarea partenerilor, agenţi 

economici, pentru a asigura formarea 

conform ofertei şcolare 

Număr de contracte de 

colaborare încheiate 

Anual luna 

decembrie 

Consiliul de 

administraţie 

AJOFM, agenţi 

economici 

  

1.2.6.Dezbateri cu agenţii economici 

pe următoarele teme: 

- unitãţi de competenţã prevãzute în 

Standardele de Pregãtire Profesionale 

- elaborare / revizuire şi adaptare CDL 

la condiţiile locale 

- efectuarea instruirii practice a 

elevilor în cadrul unitãţilor partenere; 

- organizarea de lecţii tip „vizitã 

didacticã” pentru continua informare 

privind modernizarea şi 

retehnologizarea unitãţilor 

economice; 

- susţinerea şcolii cu sponsorizãri 

financiare şi materiale; 

-acordarea de burse pentru elevii cu 

rezultate deosebite ; 

Inventarierea abilităţilor 

cerute de agenţii 

economici din 

perspectiva reactualizării 

SPP-urilor; 

Asigurarea flexibilităţii 

şi adaptabilităţii 

absolvenţilor 

elaborare / revizuire CDS 

- CDL 
 
 
 
Credite obţinute de elevi 

pentru modulele din 

programa şcolarã; 

 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
reponsabili catedre 

aria curriculară 

tehnologii 

Reprezentanţi ai 

agenţilor economici 

parteneri 
 
 
 
Cadre didactice de 

specialitate 

 
Echipa managerială 

 
Agenţii 

economici 
 
 
 
 
 
 
AJOFM – 

Dolj 

  

1.2.7.Dezvoltarea parteneriatelor cu 

unităţile şcolare pe domeniile comune 

de pregătire, în vederea promovării 

acţiunilor ce dezvoltã simţul 

antreprenorial și educațional  al 

elevilor, atrag resurse extrabugetare 

şi asigurarã mobilităţi 

 

Număr de parteneriate / 

proiecte şi rezultate ale 

elevilor 

 

Anual 

 

Director adjunct 

CPPE 

 

Unități școlare 

Universități 

Agenți 

economici 

  

1.2.8.Organizarea acţiunilor cu 

caracter extraşcolar în parteneriat cu 

instituţii şi organizaţii locale pe teme 

de: sãnãtate, drepturi ale copilului, 

voluntariat, protecţia mediului 

 
 
 
Număr de proiecte 

 

Permanent 

 

CPPE 

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

CRP 

instituții 

Poliţia   

Unitati scolare 

Uiversitati 

  



 

 

 

PRIORITATEA 2:  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii 

 
Obiectiv 2.1 : Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Ţinte: 

Servicii de calitate oferite de şcoală 

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

Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ 

Context 

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării 

aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire. 

Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar  uneori 

insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  Resursele materiale existente în şcoalã necesitã 

îmbunãţãţiri. În comunicarea profesor-elev predominã stilul democratic, este încurajatã comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 

30 % dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

2.1.1.Diseminarea informaţiilor 

privind cadrul asigurării calităţii 

în educaţie 

Proiectarea riguroasă a  tuturor 

activităţilor la nivelul fiecărei structuri 

funcţionale din şcoală 

 
2.1.2. Realizarea planului operaţional 

privind asigurarea calităţii educaţiei 

 
 
 
Planuri manageriale 

 
 
 
 
 
 
Obţinerea de informaţii 

referitoare  la nevoile de 

instruire, educaţie şi 

formare 

Septembrie 
 
 
 
Anual în luna 

octombrie 
 
 
 
Anual în luna 

octombrie 

Echipa managerială 

Cadre didactice 

Şefi comisii 

metodice 
 
 
 
 
Consiliul de 

administraţie 

CEAC 

 

 

 

 

 

ISJ  Dolj 

CCD Dolj 

  

 



 

 

 

2.1.3.Evaluarea iniţială ( nevoile 

elevilor, sprijinul necesar, stiluri de 

învăţare, cunoştinţe, experienţă şi 

abilităţi anterioare, cerinţe de 

evaluare) 

 
2.1.4.Realizarea programelor de 

recuperare şi consolidarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor în 

scopul creşterii performanţelor şi 

evitării eşecului şcolar; 

 

2.1.5.Aplicarea de chestionare 

cadrelor didactice, pentru 

identificarea nevoilor de dezvoltare 

profesională 

 
2.1.6.Cursuri de formare pentru întreg 

personalul didactic privind aplicarea 

curriculum-ului, a metodelor de 

învăţare centrată pe elev şi a metodelor 

alternative de evaluare; Implementarea 

metodelor active de învăţare şi a 

metodelor alternative de evaluare; 

 

2.1.7.Adaptarea stilului de predare şi 

a strategiilor la particularităţile şi 

nevoile de învăţare şi de comunicare 

specifice grupurilor de elevi sau/şi 

colectivului cu care se lucrează. 

 
 
 
Iniţierea şi derularea 

unor programe 

remediale de pregătire 

suplimentară/ 

diferenţiată/ de 

performanță 
 
 
 
 
 
 
 
Tot personalul didactic 

participă la cursurile 

organizate pe metode 

active de învăţare şi a 

metodelor alternative de 

evaluare 
 
 
 
100% cadrele didactice 

aplicã metodele active 

de învãţare 

Anual 

octombrie 

permanent 

 
 
 
 
 
 
Anual 

semestrial 
 
 
 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

Cadre didactice 
 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil 

formare continuă 

Echipa managerialã 

a şcolii 

Echipa managerialã 

a şcolii 

Responsabilii 

comisiilor metodice 
 
 
 
 
 
 
Echipa managerialã 

a şcolii 

Pshihologul școlar 

Bibliotecarul şcolii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISJ  Dolj 

CCD –Dolj  

  



 

 

 

 
2.1.8.Diversificarea şi modernizarea 

strategiilor de predare-învăţare, în 

scopul : 

- stimulării interesului elevilor pentru 

studiu şi pentru disciplină; 

- încurajării şi aprecierii elevilor 

pentru participarea directă şi activă la 

desfăşurarea orelor didactice; 

- valorificării cunoştinţelor de cultură 

generală ale elevilor în predarea 

noţiunilor de specialitate; 

- dezvoltării capacităţii de 

autoevaluare şi inter-evaluare a 

performanţelor şi a atitudinii faţă de 

profesor şi colegi, 

- stimulării şi valorificării spiritului 

competiţional şi potenţialului creativ 

al elevilor . 

 
2.1.9.Desfãşurarea lecţiilor în sistem 

AEL; 
 
 
 
 
2.1.10.Perfecţionarea personalului 

administrativ (secretariat, 

contabilitate,administraţie) în vederea 

folosirii tehnicii de calcul şi a softului 

specializat 

 
 
 
100% cadrele didactice 

diversifică strategiile de 

predare – învățare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% din conţinuturile 

programei şcolare sunt 

predate cu ajutorul soft- 

ului specializat -AEL 

 

100% din personalul 

angajat în servicii de 

secretariat şi 

contabilitate vor  opera 

pe calculator 

  
 
 
Toate cadrele 

didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şefi compartimente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furnizori de 

formare 

Fonduri 

structurale 

  

 
 



 

 

 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 
 
Obiectiv 3.1 : Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

Ţinte: 

Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piața muncii în 2022 cu minim 50% față de anul 2017 

Reducerea abandonului şcolar cu 15%  în 2022 faţă de nivelul anului 2017 

Continuarea studiilor în domeniile de pregătire  

Context: 

Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 

informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând 

cont de capacităţile elevului) privind oferta educaţională cea mai potrivit şi referitor la orientările înregistrate pe piaţa muncii. Există programe de 

inserție profesională organizate de agenții economici și AJOFM 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 

(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

3.1.1.Implicarea activă a psihologului 

şcolar şi a diriginţilor în combaterea 

absenteismului, a delicvenţei şi a 

actelor de indisciplină 

3.1.2.Consiliere elev-părinte privind 

creşterea interesului acordat 

procesului instructiv-educativ şi 

alegerea carierei 

3.1.3.Realizarea orientării şcolare prin 

lecţii vizită 

 
 
 
 
 
 
Reducerea 

absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

 
Furnizarea datelor 

legate de cerere şi 

tendinţele înregistrate 

pe piaţa forţei de muncă 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
Lunar 

 
 
 
 
Semestrial 

Psiholog şcolar 

CPPE 

Consiliul Școlar al 

Elevilor 

Diriginţi 
 
 
 
 
 
 
Diriginţii 

Parteneri 

sociali 
 
 
 
 
Pãrinţi 

 
 
 
CJARE 

Agenţi 

economici 

  

3.1.4.Consilierea elevilor din clasele a 

X-a învățământ liceal în vederea 

continuării formării pentru nivelul  4 

de calificare și a elevilor din clasa a 

X- a învățământ profesional în 

vederea continuării studiilor pentru 

nivelul 3.  

 

 

 

Cel puţin 95% dintre 

elevii claselor a X-a 

vor continua formare 

de nivel 3 și 4 până în 

2022 

Câte două 

activităţi pe 

semestru până 

în 2022 

Diriginţii AJOFM, 

parteneri 

economici, 

ISJ 

  

 



 

 

 

3.1.5.Evaluarea anuală a opţiunilor 

elevilor absolvenţi ai claselor a VIII-

a şi popularizarea planului de 

şcolarizare prin: 

- lansare oficială a ofertei, 

- organizarea acţiunii „Zilele școlii”, 

- prezentare ofertă în şcolile 

gimnaziale, 

- publicitate în mass-media, 

- participarea la acţiunea „Târgul 

Ofertei Educaţionale”. 

3.1.6.Actualizarea permanentă a paginii 

Web a şcolii 

 
 
 
 
 
 
 
Creşterea numărului de 

opţiuni pentru 

domeniile de pregătire 

 
 
 
 
 
 
 
Anual în lunile 

februarie şi mai 
 
 
 
 
 
 
permanent 

 
 
 
 
 
 
Consiliul de 

administraţie 

Consilier educativ 

Diriginţi 
 
 
 
 
Responsabil pagină 

web 

 
 
 
 
 
 
 
CJAR

E  ISJ 

Unități școlare 

gimnaziale 
 
 
 
ISJ Dolj 

  

PRIORITATEA 4: : Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru formarea profesională a adulţilor 
 
Obiectiv 4.1 : Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă pentru dezvoltarea resurselor umane 

Ţinte: 

Realizarea anual a cel puţin 2 programe pentru adulţi pentru calificarea  Tehnician în morărit, panificaţie și  produse făinoase , Tehnician horticultor și 

Tehnician în activități de comerț. 

 Context: 

Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să 

înregistreze o creştere economică reală în intervalul de timp 2017-2022. Este cazul domeniilor: comerț, industrie alimentară, servicii . Procesul de 

tranziţie la economia de piaţă a condus la migraţia masivă a forţei de muncă către ţările U:E. Lipsa forţei de muncă calificată a determinat agenţii 

economici să lucreze cu personal necalificat. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie 

să se întâmple?) 

 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la care 

vor fi finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost (lei) Sursa de 

finanţare 

4.1.1. Elaborarea şi 

implementarea unei proceduri 

de identificarea cererilor de 

formare a adulţilor de pe piaţa 

muncii, 

Nr. ridicat  de solicitări Anual Echipa managerialã 

Consiliul de 

administraţie 

Agenţii 

economici 

AJOFM -Dolj 

  

 



 

 

 

4.1.2.Întocmirea 

documentaţiei de autorizare 

pentru încă cel puţin 2 

calificări profesionale și școală 

profesională 

Autorizarea şcolii pentru încă 

cel puţin două calificări 

profesionale  

Septembrie 2018 Echipa managerialã 

a şcolii 

AJOFM - 

Dolj 

ISJ Dolj 

  

4.1.3.Educaţia adulţilor, 

orientată în funcţie de cerere; 

- Cel puţin 60 adulţi atraşi în 

procesul de formare în 

meseria Tehnician în morărit, 

panificaţie, produse făinoase, 

Tehnician horticultor și 

Tehnician în activități de 

comerț. 

 

Decembrie 2022 Echipe de proiet 

Departament 

marketing 

Echipa de proiect 

Agenţii 

economici 

AJOFM – 

Dolj 

 Extrabug 

etară 

Prioritatea 5: Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social în IPT 

 
Obiectiv 5.1.: Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene 

Ţinta: 

Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul 2022, faţă de 2017 

 

 

Context: 

În condiţiile în care integrarea în Uniunea Europeană este iminentă pentru România, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă 

influenţelor şi oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea 

elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor 

elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: (ce anume trebuie 

să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost (lei) Sursa de 

finanţare 

 

 



 

 

 

5.1.2. Realizarea de 

parteneriate cu școli din UE 

Parteneriate școli europene decembrie 

2022 

Directorul şcolii 

Responsabil 

Proiecte europene 

Şcoli europene 

din cadrul 

proiectului 

 Fonduri 

europene 

5.1.2.Implicarea şcolii în 

realizarea de proiecte Erasmus 

+, în calitate de solicitant sau 

partener 

Scrierea şi depunerea a câte 

unui proiect din fiecare 

categorie 

Conform 

apelurilor 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene 

Consiliul elevilor 

Şcoli europene 

Agenţi 

economici 

ONG – uri 

- Fonduri 

europene 

Obiectiv 5.2.: Creșterea eficienței parteneriatului cu comunitatea locală în vederea sprijinirii învățământului profesional si tehnic. Dezvoltarea relatiilor 

de parteneriat la nivel local și national 

Ţinta: Stabilirea unei noi strategii a Liceului  privind colaborarea cu partenerii; Cresterea prestigiului Liceului Tehnologic „Petre Baniţă” si prin relatii 

de colaborare (parteneriat) pe plan local și national;
 

 
Context: Insuficienta sustinere a procesului de învatamânt din partea unor parteneri; Implicarea redusa a angajatorilor în asigurarea bazei materiale 

pentru instruire practica; Implicarea redusa a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practica; Slaba constientizare a rolului parintilor ca 

parteneri; 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost (lei) Sursa de 

finanţare 

5.2.1.Realizarea unor relatii de 

parteneriat , licee tehnologice 

si scoli gimnaziale din 

județ  și țară 

Împartasirea exemplelor de buna 

practica cu alte scoli, cunoasterea 

de catre elevii din gimnaziu a 

caracteristicilor si beneficiilor IPT 

Anual , până în 

2022 

Director 

Director adj 

 

Licee 

tehnologice, 

şcoli generale 

din sector 

  

5.2.2.Implementarea Schemei de 

Granturi pentru Licee – Proiectul 

privind Invatamantul Secundar 

ROSE  
 

Sustenabilitatea proiectului Rose: 
-fructificarea rezultatelor proiectului 

pentru a dezvolta activitati similare 

proiectarea si realizarea unor 

activitati similare in baza experientei 

dobandite  

Utilizarea cunostintelor/experientei 

dobandite in cadrul proiectului. 

Anual , până în 

2022 

Director 

Director adj 

 

Echipa  de proiect  

Inspectorat

ul Scolar 

Judetean 

Dolj  si 

unitati 

scolare 

participante  

 Fonduri de 

granduri 

școlare 

 



 

 

 

5.2.3.Îmbunatatirea relatiilor 

de parteneriat cu parintii în 

vederea antrenării acestora în 

întregul proces instructiv- 

educativ din școala 

O mai buna colaborare scoala – 

familie, profesor - elev – părinte. 

Elaborarea și apoi semnarea de 

către toți părinții a acordului de 

educație. Realizarea unui forum 

on-line de comunicare cu părinţii 

Anual , până în 

2022 

CPPE 

Director 

Director adjunct 

Psiholog școlar 

Părinţii   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA  a IV- a- 

 CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

 

4.1.CONSULTAREA 

 

4.2.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

 



 

 

4.1. CONSULTAREA 

 

 

 Acţiuni în vederea elaborării pas: 

 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 

interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” 

implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste 

informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli VET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 

şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 

sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 

obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

 Surse de informaţii: 
 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 

diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care 

atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului 

de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente 

ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 Site-uri de prezentare a judeţului Dolj  

 PRAI Sud-Vest 

 PLAI Dolj 

 Date statistice - AJOFM Dolj 

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

4.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin: 

 

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

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, 

ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administrație 
 

 



 

 

LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU  PAS 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI 

Nr. 

crt. 

Componentă Realizat  Observaţii 

Da Nu 

1 Planul este complet (sunt completate toate secţiunile din cuprins 

şi conţine toate anexele) 
 

  

2 Planul are un aspect profesional: 

 Un singur document cu copertă /pagină cu titlu  

 Conţine o pagină de cuprins  

 Conţine pagină de cuprins pentru anexe 

 Are paginaţie pentru anexe 

 Nu conţine greşeli de ortografie sau de tipărire   

 Aranjarea în pagină este clară şi permite citirea uşoară a 

documentului  

 

  

3 Planul este scris într-un limbaj clar şi accesibil şi persoanelor 

care nu lucrează în  domeniul învăţământului şi/sau aţi inclus 

un glosar care să explice orice termeni de specialitate sau din 

domeniul învăţământului, ex: ISJ ADR etc.  

 

  

4 Reiese clar faptul că planul adoptă o perspectivă pe termen 

mai lung până în 2022 

 Analiza nevoilor se referă la situaţia previzionată până în 

anul 2022 

 Obiectivele şi ţintele sunt prevăzute pentru o perioadă de 

timp până în anul 2022 cu  ţinte intermediare  

 

  

5 Planul conţine o analiză  a nevoilor de formare profesională 

iniţială care include: 

 Cererea previzionată de forţă de muncă şi nevoile 

beneficiarilor(angajatori, elevi)  

 informaţii relevante privind dezvoltarea ÎPT şi în special 

nevoile de competenţe pentru domenii /sectoare  

 conţine concluzii clare în legătură cu implicaţiile privind 

viitorul ÎPT  

 prognoza ofertei de formare profesională prin IPT pe 

baza previziunilor cererii de forţă de muncă în 

perspectiva 2022 şi validarea anuală a acesteia pe baza 

trendurilor identificate din surse statistice oficiale şi 

administrative. 

 

  

6 Planul conţine o evaluare a capacităţii sistemului IPT din 

regiune/judeţ/şcoală de a răspunde nevoilor identificate  

Au fost formulate concluzii şi recomandări clare pe baza analizei 

efectuate şi nu doar un set de afirmaţii. 

Este inclusă analiza SWOT 

 

  



 

 

7 Planul identifică un set de priorităţi care: 

 se bazează pe concluziile din analiza nevoilor  

 se concentrează pe intervenţiile cheie  

trebuie precizat că planurile nu trebuie să conţină nici o prioritate 

la atingerea căreia nu pot contribui, ex: înfiinţarea unui 

observator regional sau local 

 

  

8 Planul conţine un set clar de obiective şi ţinte care sunt 

corelate cu priorităţile 

Acestea: 

 Furnizează informaţii pentru o planificare locală coerentă 

care să asigure existenţa unei oferte de formare 

coordonate într-o anumită zonă geografică   

 Răspund nevoii de a oferi formare profesională continuă 

pentru adulţi şi tineri 

 

  

9 Există obiective şi ţinte SMART 

 Se referă la un anumit aspect specific de dezvoltare, dar în 

perspectiva anului 2022 (aceste obiective nu trebuie să fie 

obiective pentru un singur an) 

 Conţin o ţintă măsurabilă (în mod ideal o ţintă care poate 

fi măsurată în mod simplu) 

 Mijlocul prin care va fi măsurată este unul clar 

 Obiectivele sunt posibil de atins în perioada de timp 

prevăzută şi cu resursele disponibile estimate, fiind în 

acelaşi timp suficient de ambiţioase şi solicitante  astfel 

încât să încurajeze acţiunile de îmbunătăţire 

 Obiectivele sunt relevante pentru IPT  

 Ţintele de atins specifică perioada de timp (ex. 2022) 

 

  

10 Fiecare obiectiv este însoţit de un set de acţiuni adecvate    

11 Acţiuni: 

 Acţiunile sunt realiste şi posibil de atins, dar în acelaşi 

timp ambiţioase 

 Sunt formulate în mod clar şi lipsite de ambiguitate 

 Au fost identificaţi partenerii 

 A fost stabilit pentru fiecare acţiune care va fi 

conducătorul/ persoana responsabilă pentru acţiunea 

respectivă precum si perioada de timp în care acţiunea va 

fi realizată 

 S-a analizat care sunt implicaţiile din punct de vedere al 

resurselor 

 

  

12 Există informaţii care demonstrează faptul că elaborarea 

planului s-a realizat printr-un proces de colaborare şi 

consultare  

 

  

13 Planul conţine un capitol privind efectuarea monitorizării şi 

evaluării 
 

  



 

 

Comentarii  

- PAS 2017 – 2022 respectă componentele impuse de  criteriile verificate; 

- PAS 2017 – 2022 este realizat în concordanţă cu documentele strategice de dezvoltare a ÎPT 

– PRAI si PLAI; 

- Oferta de şcolarizare a unităţii şcolare este corelată cu previziunile pieţei muncii locale; 

- Proiecţiile şi previziunile menţionate sunt clar desprinse din analiza SWOT şi analiza 

nevoilor de formare profesională pentru educabili, cât şi pentru membrii comisiei pentru 

cultura de specialitate; 

- Sunt precizate principalele aspecte care necesită dezvoltarea şi răspund cerinţelor de 

formare; 

- Este bine structurat, logic argumentat cu anexe bine documentate şi fundamentate; 

- Atragerea de noi parteneri educaţionali, agenţi economici care să permită o mai bună 

însuşire a competenţelor profesionale a absolvenţilor şi să devină activi pe piaţa muncii 

locale; 

- Responsabilizarea membrilor din echipa de realizare a PAS, prin fixarea termenilor de 

raportare, monitorizarea în vederea implementării anuale 

Modalităţi de îmbunătăţire: 

-      Din discuţiile cu conducerea şcolii, membrii comisiei de realizare şi echipa de monitorizare 

a PAS-ului 2017-2022, se recomandă adaptarea anexelor pentru raportarea datelor pe domenii 

sau pe calificări/specializări profesionale, coroborându-se cu noile planuri cadru de învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXE 

 

 

 

ANEXA  1- STRUCTURA PREZENTĂRII  PAS 

ANEXA  2- LISTA ABREVIERILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA  1- STRUCTURA PREZENTĂRII  PAS 

 

PARTEA I- CONTEXTUL 

1.1. DATE DE IDENTIFICARE A  INSTITUŢIEI 

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII 

1.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ȘCOLAR TRECUT 

1.4. PRIORITĂȚI NAȚIONALE 

1.5. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI REGIONALE ȘI LOCALE 

PARTEA  a II- a- ANALIZA NEVOILOR 

2.1. ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL EXTERN 

2.1.1. COLECTAREA ȘI ANALIZA DATELOR DESPRE MEDIUL EXTERN 

2.1.2.   ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

            2.1.3. ANALIZA SWOT LA NIVEL REGIONAL 

2.2. ANALIZA NEVOILOR- MEDIUL INTERN  

 2.2.1. COLECTAREA ȘI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE 

 2.2.2. REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE 

 2.2.3. ANALIZA SWOT LA NIVELUL MEDIULUI INTERN 

 2.2.4.  REZULTATUL ASPECTELOR CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 

PARTEA  a III- a- PLANUL OPERAȚIONAL 

3.1. CONTEXTUL PLANIFICĂRII 

3.2. ACȚIUNILE ȘI MĂSURILE PLANURILOR OPERAȚIONALE 

PARTEA  a IV- a- CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

4.1. CONSULTARE 

4.2. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

ANEXE 

ANEXA PAS - STRUCTURA PREZENTĂRII  PAS 

ANEXA PAS - LISTA ABREVIERILOR 



 

 

 

ANEXA  2- LISTA ABREVIERILOR 

 

abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la 

îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual 

Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 

cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) 

sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, 

materiale, unelte şi instrumente) 

analiza factorilor 

interesaţi  

Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau 

negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea 

intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile 

analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 

analiza mediului extern Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – 

economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza mediului intern Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT) 

analiza problemelor Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii 

problematice sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili 

cauzele şi efectele acestora 

analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea 

mediului extern (context socio – economic, demografic şi educaţional 

actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi 

stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi 

ameninţări (analiză SWOT) 

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) 

ale unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor 

(Threats) cu care aceasta se confruntă. 

arborele obiectivelor Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce 

toate problemele au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a 

problemei existente şi evidenţierea relaţiei mijloace-rezultate 

arborele problemelor Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative, 

problematice sau care se doreşte a fi schimbată prin care se pune în 

evidenţă relaţia cauză-efect 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 

planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii 



 

 

organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare   

cadrul logic Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea 

programelor şi proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi, 

analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi 

organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de structurare 

logică a planurilor de activităţi şi a resurselor. 

cadru naţional al 

calificărilor 

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set 

de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al 

căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de 

calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi 

calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care 

este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite 

standarde 

ciclul de planificare 

strategică 

Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 

actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde 

etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare,  

monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 

personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de 

studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextual 

Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din 

perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 

cultura organizaţională 

a şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate 

relaţiile dintre şcoală şi comunitate. 

cunoştinţe Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele 

reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un 

anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextual Cadrului 

European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau 

faptice 

durabilitate(sustenabili

tate) 

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după 

terminarea perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern 

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului 

proiectului 

eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, 

respectiv cât de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în 

rezultate planificate 

evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea 

coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând 



 

 

eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 

factori interesaţi  Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea 

o relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi 

afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau 

produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face luând 

în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor din care 

fac parte. (en. stakeholder) 

feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea 

rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi 

diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor 

practici 

fezabilitate Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 

fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 

cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite 

niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.  

grafic Gantt Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea 

activităţilor unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi 

tremenele planificate de finalizare.  

grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 

proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va 

dezvolta proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea 

obiectivelor politicilor sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea în 

aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 

social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se 

construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi 

legalitatea acestuia. 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine 

şi le promovează. 

monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea 

progresului obţinut în implementarea planului propus în vederea 

formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia. 

monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 

luarea deciziei şi managementul proiectului. 



 

 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de 

beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte 

grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează programul în politicile 

regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE. 

Obiectivele generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, 

acesta va furniza o contribuţie la realizarea obiectivului general. 

ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o 

desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-

socială şi care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională 

realizat de unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul de 

a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi 

tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de 

acţiune a şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani  

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 

judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio - 

economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 

planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea unor 

obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins, 

relevante, încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului 

operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru atingerea 

obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă rezultatele 

aşteptate şi termenele până la care trebuie obţinute 

planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7 

ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel 

regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului 

superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani 

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată începe, 

respectiv să poată începe derularea activităţilor. 

proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un 

rezultat specific într-un interval de timp delimitat. 

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu 

problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 

beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu mediul fizic 

şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge 



 

 

scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile 

pentru grupurile ţintă. 

rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la 

terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt definite 

sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat imediat 

(output) 

Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării 

resurselor utilizate. 

riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau 

succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere. 

sector Grupare de activităţi profesionale pe baza funcţiei economice, 

produsului, serviciului sau tehnologiei lor principale 

sistem naţional de 

calificări 

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea 

educaţiei şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu 

piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea şi 

punerea în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de 

asigurarea calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem 

naţional de calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi 

poate include unu cadru naţional al calificărilor 

strategii de dezvoltare 

a pieţei 

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea 

dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri 

ţintă a grupurilor slab reprezentate 

strategii de dezvoltare 

a produsului 

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea 

de noi modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale. 

strategii de 

diversificare 

Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin 

activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii 

strategii de intrare şi 

control 

Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor 

etc 

strategii de pătrundere Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa 

actuală 

supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului 

dar asupra cărora managerul proiectului nu are control 

surse de verificare Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea 

obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de 

indicatorii  

teritorialitate Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT 

termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 

obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul 



 

 

şi descrierea sarcinilor 

ţinte SMART Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în 

colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 

măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate măsura în 

mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, dar realiste, 

Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp – 

trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. 

viziunea şcolii Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care 

organizaţia doreşte să o creeze prin activităţile sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSAR 

 

TVET Invăţământul profesional şi tehnic 

MENCŞ Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

AEL Programul Asistent Educaţional pentru Liceu 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic 

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

IŞJ Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea 

Profesională 

CCD Casa Corpului Didactic 

CJRAE Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

ONG Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT Strenghts Puncte tari), Weaknesses Puncte slabe), Opportunities Oportunităţi), 

Threats Ameninţări) 

SPP Standarde de Pregătire Profesională 

TIC Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

ONSS Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 

CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

APM Agenţia de Protecţia Mediului 

DSP Direcţia de Sănătate Publică 

CES Cerinţe Educaţionale Speciale 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


