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1. Formularea scopului /misiunii 

2. Profilul prezent al şcolii (scurtă introducere despre 

şcoală) 
 

3. Contextul naţional 

4. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 

  



 

 

 

1. FORMULAREA SCOPULUI/MISIUNII 

"Scopul educației este să îi pregătească pe tineri să se educe ei 
înșiși pe parcursul vieții lor." 

Robert Maynard Hutchins 

 

 

 

 

Viziunea școlii se fundamentează pe cele trei valori 

instituționale asumate: 

 

 iberul acces pe piața muncii naționale și 

internaționale; 

 ducație pentru dezvoltarea unor competențe 

sustenabile; 

 alitatea actului educațional, 

 

valori care să conducă la formarea unor tineri responsabili 

și performanți, capabili să se adapteze la o societate în 

permanentă schimbare. 

 



 

 

Liceul Energetic Constanța trebuie să răspundă următoarelor 

cerințe în domeniul educațional: 
 

➢ Implementarea unor programe educaţionale de calitate, 

certificate internaţional de către International Education Society 

London, ce vor forma la elevi competenţe cheie şi profesionale 

conforme cu standardele de referinţă din domeniu. 

 

➢ Practica necesară dobândirii competenţelor profesionale a elevilor 

din cadrul L.E.C. se va realiza în cabinete şi laboratoare 

specializate, precum şi în unităţi productive care vor facilita 

integrarea rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii naţionale şi 

internaţionale. 

 

➢ Prin programe extracurriculare şi proiecte internaţionale, cu o 

largă deschidere spre cultura naţională şi internaţională, şcoala, 

în parteneriat cu toţi factorii sociali favorizanţi, va contribui 

evident la formarea tinerilor în sensul asumării responsabilităţii, 

al toleranţei, al cooperării libere, al afirmării valenţelor educaţiei. 

 

➢ Asigurarea unui management educaţional performant, bazat pe 

conlucrarea dintre şcoală – familie – comunitate, capabil să 

readucă şcolii, cadrelor didactice şi elevilor plusvaloarea necesară 

situării L.E.C. în topul preferinţelor elevilor pentru liceele 

tehnologice. 

  



 

 

2. PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII 

 
 

 

 

 1. Scurt istoric :  

 

Liceul Industrial Energetic Constanţa (LIE) a luat fiinţă în anul 1966 odată cu încă 5 

licee energetice din ţară. Liceul a avut dublă subordonare – Ministerul Energiei Electrice şi 

Ministerul Învăţământului, primul director al liceului fiind dl. Garabet KUMBETLIAN, 

angajat ca inginer al Întreprinderii „Electrocentrale” Constanţa. De la înfiinţare liceul este 

patronat de Întreprinderea „Electrocentrale” până în anul 1972, după care trece sub 

patronajul „Centralei industriale de transport şi distribuţie a energiei electrice” funcţionând 

pe lângă IREC, unitate responsabilă de toate investiţiile imobiliare şi de dotare (incluzând 

şi baza de practică în uzina electrică din faţa liceului). Planurile de învăţământ prevedeau 

5 ani de studiu şi cuprindeau discipline de cultură generală şi discipline tehnice în raportul 

5/3. Disciplinele de specialitate se studiau începând cu anul al III-lea şi erau structurate 

independent pe osatura planului de învăţământ al „Facultăţii de energetică” din Bucureşti 

(un miniplan al acestei facultăţi). În primul an şcolar liceul a funcţionat cu două clase, 

pentru ca în următorul să aibă cinci, iar în 1969 avea 19 clase de şcoală profesională, 

şcoală de ucenici, şcoală de maiştri şi şcoală postliceală, pe lângă clasele de liceu.  

Prin investiţiile făcute de IREC în laboratoare şi ateliere, la consfătuirea din 1970 a 

cadrelor de conducere din unităţile şcolare subordonate Ministerului Energiei Electrice, 

Liceul Industrial Energetic din Constanţa devine UNITATE ŞCOLARĂ DE PROTOCOL, iar Dl. 

Director Garabet KUMBETLIAN  primeşte „Medalia Muncii”.  

Din 1972 LIE Constanţa se va afla sub îndrumarea directă a „Institutului Politehnic” 

Bucureşti prin hotărârea Ministerului Educaţiei nr. 280248/1972. Unitatea şcolară îşi 

schimbă denumirea în 1972 devenind Liceul Industrial „Electrotehnic”, în 1976 „Liceul 

industrial nr.2”, pentru ca din 1990 să se numească „Grupul Şcolar Industrial Energetic” . 

Începând cu anul şcolar 2004 – 2005, liceul devine COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 

CONSTANŢA, iar din ianuarie 2019, LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA. 

În 2007 şcoala este certificată internaţional  de către International Education 

Society LTD. London, certificare acordată şi absolvenţilor şcolii, prin recunoaşterea 

internaţională a tuturor calificărilor/specializărilor din oferta educaţională a LEC, iar în anul 

2010 ratingul acordat iniţial este ridicat de la CCC la B, în urma unei vizite in situ a 

reprezentanţilor IES London Ltd. 

În prezent, şcoala este condusă de prof. CLAUDIA NIŢU – director.  

 

 



 

 

2. Date despre unitatea de învăţământ: 

 

Tipul unităţii de învăţământ :  

Unitate de învățământ cu liceu filieră  tehnologică, profil tehnic, şcoală postliceală și 

postliceală de maiştri, domeniul energetic şi școală profesională de 3 ani, domeniul 

electric. 

 

Forme de învăţământ :  

• liceu zi 

• școală profesională de 3 ani 

• şcoală postliceală zi 

• școală postliceală de maiştri seral 

 

Servicii :  

• Internet în toate birourile și sălile de clasă/cabinete/laboratoare,  

• cabinet medical,  

• cabinet psihopedagogic 

• sală festivități 

 

Construcţia şcolară: 

 

- unitatea funcţionează în clădire proprie având două corpuri de clădire cu hol de 

legătură; şcoala dispune şi de sală de sport. 

 

-    spaţiul de învăţământ :  

• unitatea şcolară dispune de 21 săli de clasă în suprafaţă medie utilă de 56 

m2, amenajate pentru 28 de elevi – 2m2 / loc 

• în şcoală există  cabinete pentru toate disciplinele de cultură generală 

(istorie, geografie, biologie, limba română, limbi străine, matematică etc), 

precum şi pentru discipline tehnice (desen tehnic, instalaţii 

electroenergetice)  

• 10 laboratoare - chimie, fizică, informatică, multimedia pentru AEL, 

măsurări tehnice, multimedia, măsurări electrice 1 și 2, electronică, 

electrotehnică 1 și 2 

• 3 ateliere – unul de electronică și două de electromecanică/electrotehnică,  

amenajate pentru un număr mediu de 28 de elevi – 2m2 / loc 

 

-    situaţia juridică a terenurilor : există act de dare în administrare 

 

 



 

 

 

Utilităţi : complete 

 

- curent electric forţă, iluminat şi prize cu o putere instalată de 260 KW, fiecare sală 

de clasă, cabinet, laborator şi atelier fiind iluminat corespunzător, natural şi 

artificial, printr-o suprafaţă sticloasă medie de 20m2, respectiv cu corpuri de 

iluminat fluorescente de putere corespunzătoare fiecărei săli      

- canalizare racordată la sistemul urban de canalizare cu alimentare din lacul 

Tăbăcărie 

- încălzirea şcolii este asigurată de o centrală termică proprie, racordată la magistrala 

de gaze a oraşului, pentru o suprafaţă radiantă de 1585m2 

- curăţenia spaţiilor şcolare este asigurată zilnic, după fiecare schimb de lucru, în 

mod permanent, de către un personal format din 5 îngrijitoare, asigurându-se o 

igienizare corespunzătoare 

- în şcoală există 5 grupuri sanitare pentru elevi şi 1 grup sanitar pentru cadre 

didactice, placate cu gresie şi faianţă şi dotate corespunzător (uscător de mâini, 

dozator de săpun etc.), igienizarea acestora realizându-se permanent 

- în fiecare sală de clasă, cabinet şi laborator mobilierul nu este adaptat în totalitate 

condiţiilor de vârstă a elevilor (ca înălţime a planului util faţă de sol, ca suprafaţă a 

planului util etc.), fiind parţial nou, parţial recondiţionat de către elevi sub 

îndrumarea instructorilor de practică în cadrul atelierelor şcolii 

- fiecare atelier este dotat şi echipat minimal cu scule, dispozitive şi aparate necesare 

desfăşurării în condiţii oprime a orelor de instruire practică, în conformitate cu 

programele şcolare ale fiecărui an de studiu 

- pentru prevenirea riscului de izbucnire a incendiilor şi stingerea acestora şcoala 

este dotată cu 24 de stingătoare cu spumă chimică şi dioxid de carbon, 4 hidranţi 

interiori şi un panou de incendiu complet utilat. 

 



 
 

 

 

3. CONTEXTUL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL 

 
Contextul european 

Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale 

pentru deceniul 2010-2020: 

➢ creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de 

ani la cel puțin 75% față de nivelul de referință de 69% la momentul 

adoptării Strategiei EFP 

➢ alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 

➢ obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 

seră sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 

20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea 

cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990; 

➢ reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% față de nivelul de 

referință de 15% la momentul adoptării Strategiei EFP și creșterea 

procentului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de 

nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020, față de nivelul de referință de 31% la 

momentul adoptării Strategiei EFP; 

➢ reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau 

excluziune socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 

comparativ cu anul 2008 ( Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din 

venitul mediu disponibil în fiecare stat membru) 

Reducerea ratei părăsirii timpurii: Prin definiția acceptată de UE încă din 

2003 (Reuniunea miniștrilor educației în cadrul Consiliului UE din mai 2003), 

abandonul școlar timpuriu se referă la persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 

de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior și care nu-și 

continuă educația sau formarea profesională. 

  



 

 

Contextul naţional 

Contextul naţional este definit de Legea educaţiei naţionale şi 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 

2016-2020 

• 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  

 

  



 

 

 

4. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ȘI 

LOCAL 
 

PRIORITĂȚILE REGIUNII DE SUD-EST 
 

PRIORITATEA 1:    

• Indicatori de impact: 

Rata de ocupare a absolvenților din grupa de vârstă 20 -34 de ani cu nivel ISCED 

3-4 se apropie la mai puţin de 5 puncte procentuale în 2025 faţă de media UE  

(faţă de 8,2 puncte procentuale în 2017) 

 

Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare ale pieţei muncii 

• Indicatori:  

Cererea pieţei muncii pe domenii de formare profesională şi calificări relevante 

identificată pe termen mediu şi scurt (anual) 

 

Obiectiv 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile 

de calificare identificate prin documentele de planificare strategică a IPT (PRAI, 

PLAI, PAS)  

• Indicatori: 

- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic de zi + 

învățământ profesional în anul şcolar 2022-2023 este de minim 60% din totalul 

elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 

- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ profesional (inclusiv dual) 

în anul şcolar 2022-2023 este de minim 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a 

IX-a, zi 

- Distribuţia pe domenii de formare şi calificări a planurilor de şcolarizare răspunde 

solicitărilor operatorilor economici şi respectă recomandările PRAI, PLAI şi ale CR şi 

CLDPS 

  

Obiectivul 1.3.: Creşterea gradului de adecvare a competenţelor absolvenţilor 

IPT la nevoile pieței muncii 

• Indicatori:  

- Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal şi profesional sub 1,5% 

în 2025 faţă de 2,6% în 2017 

- Creşterea ponderii elevilor din învăţământul profesional promovaţi la sfârşitul 

anului şcolar  2024-2025 la cel puţin 95% faţă de 89,6% în 2016-207 

  



 

 

PRIORITATEA 2:   Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT 

• Indicatori de impact: 

- Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei din grupa de vârstă 15-18 ani în 

anul şcolar 2024-2025 este de minim 85% faţă de 77,2% în anul şcolar 2017-

2018 

- Tinerii NEET cu nivel de educaţie 3-4, vocaţional,  reprezintă mai puţi de 4% din 

totalul tinerilor din grupa de vârstă 20 – 24 de ani, în anul 2025, faţă de 8,3% în 

2017. 

Obiectivul 2.1.: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din 

sistemul de învățământ pentru tineri cu accent pe cei din grupuri  vulnerabile  

• Indicatori: 

- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic de zi + 

învățământ profesional în anul şcolar 2022-2023 este de minim 60% din totalul 

elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 

- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ profesional (inclusiv dual) 

în anul şcolar 2022-2023 este de minim 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a 

IX-a, zi 

Obiectivul 2.2.:  Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră  

• Indicatori: 

- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a, învățământ liceal tehnologic de zi + 

învățământ profesional în anul şcolar 2022-2023 este de minim 60% din totalul 

elevilor cuprinşi în clasa a IX-a, zi 

- Ponderea elevilor cuprinși în clasa a IX-a învățământ profesional (inclusiv dual) 

în anul şcolar 2022-2023 este de minim 35% din totalul elevilor cuprinşi în clasa a 

IX-a, zi 

  

 



PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE LOCALE 
Extras din PLAI JUDEŢUL CONSTANŢA 2017-2025 

  

 PRIORITATEA 1:  ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE DE FORMARE PROFESIONALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII 

Indicatori de impact: 

- Până în 2020, rata şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani: maxim 12% la nivel regional (faţă de 24,4 % în 2006, conf. INS, datele din AMIGO) 

- Până în 2020, ponderea şomerilor din grupa 15-24 ani în numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele AJOFM: max. 10% la nivel regional (faţă de 20,4% 

la 31 dec. 2007) 

Obiectivul 1.1.: Identificarea nevoilor de calificare 

Indicatori:  

Cererea pieţei muncii pe sectoare economice şi calificări  relevante  identificată 

Precondiţii şi riscuri 

Piaţa muncii regională şi judeţeană nu va 

suporta dezvoltări imprevizibile pe termen scurt 

Rezultate   

A 1. - Baze de date cu indicatorii relevanţi privind aspectele demografice, economice, de piaţa muncii şi 

formare profesională iniţială la nivel regional si judeţean actualizate anual 

A 2. –  Baze de date cu indicatorii relevanţi privind aspectele formării profesionale iniţiale la nivel regional şi 

judeţean actualizate anual 

A3. -  Studii previzionale şi anchete în întreprinderi 

Precondiţii ş riscuri 

Instituţiile care deţin informaţiile (INS, 

ANOFM, ISJ, AJOFM) pun la dispoziţia 

membrilor CR  datele necesare în timp util 

Membrii CR îşi asumă sarcina de actualizare 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

1. Actualizarea anuală a bazei de date cu indicatorii privind 

demografia, economia, piaţa muncii din surse statistice 

naţionale şi administrative regionale şi judeţene 

Anual: luna martie ADR, AJOFM, 

Membrii CR 

- Instituţiile reprezentate în CR îşi asumă 

sarcina de actualizare  

- INS pune la dispoziţia membrilor CR datele 

necesare 

2. Actualizarea anuală a bazei de date cu indicatorii privind 

educaţia şi formarea profesională iniţială din surse 

statistice şi administrative judeţene 

Anual: luna februarie ISJ  

 

- ISJ pun la dispoziţia grupului de lucru al CR 

datele necesare în timp util 

3. Realizarea de Studii previzionale şi anchete în 

întreprinderi 

Conform  Strategia 

Educaţiei şi Formării 

Profesionale din 

România pentru 

perioada 2016-2020 

Conform  Strategia 

Educaţiei şi 

Formării 

Profesionale din 

România pentru 

perioada 2016-2020 

CNDIPT implementează proiect strategic cu 

finanŢare POCU 

CNDIPT, ISJ, AJOFM şi ITM îşi asumă rolurile  

 



 

Obiectiv 1.2.: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de 

calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Indicatori: 

- Ponderea IPT în planurile de şcolarizare este de minim 60% din totalul planului de 

şcolarizare 

- În anul şcolar 2019-2020 vor fi aliniate la ţintele PRAI şi PLAI cel puţin 12 domenii de 

formare profesională.  

- În 2025 vor fi aliniate la ţintele PRAI şi PLAI toate domenii de formare profesională 

  Abaterile maxime la domeniile aliniate vor fi în anul şcolar 2019 – 2020 echivalente cu 

ponderea unei clase.  

- Ponderile profilurilor la liceul tehnologic sunt aliniate la ţintele PRAI şi PLAI în anul 

şcolar 2019-2020.     

- Distribuţia pe calificări a planurilor de şcolarizare respectă recomandările PRAI, PLAI şi 

CR, CLDPS 

- Distribuţia teritorială a calificărilor respectă recomandările PRAI şi PLAI 

- Ponderea absolvenţilor înregistraţi în şomaj  

- Inserţia profesională a absolvenţilor IPT  

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Piaţa muncii regională şi judeţeană nu suportă 

dezvoltări imprevizibile pe termen scurt 

ISJ îşi asumă recomandările PRAI, PLAI şi CR şi 

pun în aplicare măsurile necesare adaptării ofertei 

de şcolarizare prin IPT 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. Rapoarte anuale de monitorizare a PLAI 

A 2. Rapoarte anuale de monitorizare a PAS 

A 3. PRAI actualizat anual 

A 4. PLAI actualizat anual 

A 4.Toate unităţile şcolare IPT din judeţ realizează actualizarea anuală a PAS 

A 5. Planurile  de şcolarizare în concordanţă cu recomandările PRAI şi PLAI, avizate de 

către CLDPS 

Precondiţii şi riscuri 

Membrii CR şi CLDPS îşi asumă roluri în echipele de 

monitorizare, evaluare şi actualizare. 

Instituţiile componente ale CR pun la dispoziţia CR 

datele necesare monitorizării, evaluării şi 

actualizării in timp util 

ISJ şi CLDPS îşi asumă luarea deciziilor privind 

adaptarea planului de şcolarizare în concordanţă cu 

recomandările PLAI 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile pentru 

implementare 
Precondiţii şi riscuri 

1. Monitorizarea şi evaluarea 

acţiunilor planificate în PLAI 

(anul precedent) 

Anual: 

luna 

februarie 

- Instituţia care asigură preşedinţia CR 

- Echipele CR pentru  monitorizarea şi 

evaluare PLAI 

Membrii CLDPS îşi asumă roluri în echipele de 

monitorizare şi evaluare 

2.Evaluarea acţiunilor planificate 

în PAS (anul precedent) 

Anual: 

luna 

- ISJ 

- Echipele CR şi CLDPS pentru  

Membrii CLDPS îşi asumă roluri în echipele de 

monitorizare şi evaluare 



 

februarie monitorizarea şi evaluare PAS 

3.Actualizarea anuală a PRAI Anual: 

luna 

martie 

- ISJ 

- Grupul de lucru al CR pentru 

actualizarea PRAI 

Instituţiile reprezentate în CR îşi asumă sarcina de 

actualizare PRAI 

4.Actualizarea anuală a PLAI Anual: 

luna iulie 

- ISJ 

- Grupul de lucru al CR pentru 

monitorizarea şi evaluare PLAI 

- Grupul de lucru al CLDPS pentru 

actualizarea PLAI 

Instituţiile reprezentate în CLDPS îşi asumă sarcina 

de actualizare PLAI 

Obiectivul 1.3.: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la 

nevoile pieţei muncii 

Indicatori:  

- Minim 50% dintre absolvenţii IPT care nu continuă studiile se angajează în cel mult 6 luni de la 

absolvire, începând cu promoţiile de absolvenţi din anul şcolar 2019-2020  

- Cel puţin 70% dintre angajatorii chestionaţi se declară mulţumiţi de competenţele dobândite de 

absolvenţi, începând cu promoţiile de absolvenţi din anul şcolar 2019-2020  

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Absolvenţii de învăţământ profesional 

doresc să continue studiile 

Oferta angajatorilor este atractivă pentru 

absolvenţi  

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. – Planul de şcolarizare pentru IPT răspune nevoilor de formare idenitificate 

A 2. – Vezi acţiunile de la Prioritatea 4 

A 3. - Vezi acţiunile de la Prioritatea 5 

A 4.1. – Toate unităţile şcolare IPT realizează investigarea cerinţelor specifice din partea 

angajatorilor privind competenţele absolvenţilor începând cu anul şcolar 2017-2018 

A 4.2. – Toate unităţile şcolare realizează CDL în parteneriat cu agenţii economici 

A 5. – Constituirea de  reţele de şcoli pe domenii de formare profesională în care sunt cuprinse toate 

şcolile IPT, începând cu anul şcolar 2017-2018. Rolul coordonator al reţelelor revine şcolilor cuprinse 

în Programele Phare TVET. 

 A 6. – Toate reţelele de şcoli constituite pe domenii de formare profesională elaborează şi aplică 

programe comune pentru utilizarea de către elevi a dotărilor de care dispun şcolile 

A 7. – Vezi acţiunile de la Prioritatea 2 

A. 8. - Studiu la nivel regional şi al fiecărui judeţ pentru absolvenţii IPT, începând cu promoţia 2018 

la 6 luni şi la 12 luni de la absolvire 

Precondiţii şi riscuri 

Absolvenţii învăţământului profesional 

optează pentru continuarea studiilor prin 

învăţământul seral 

Angajatorii sunt dispuşi să colaboreze la 

completarea chestionarelor şi elaborarea 

CDL 

Toate şcolile IPT sunt interesate să 

constituie reţele de şcoli pe domenii de 

formar profesională 

Unităţile şcolare IPT cu dotări în 

concordanţă cu standardele de pregătire 

profesională, în special şcolile din 

Programele Phare TVET sunt dispuse să 

pună la dispoziţia altor şcoli dotările 

existente 

 



 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile 

pentru implementare 
Precondiţii şi riscuri 

 

1. Adaptarea ofertei de şcolarizare prin IPT pentru a 

oferi şanse de continuare a studiilor. 

Anual: luna 

decembrie 

ISJ Absolvenţii de învăţământ profesional şi 

liceal optează pentru continuarea 

studiilor  

2. Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii 

serviciilor de orientare şi consiliere (vezi acţiunile de la 

Prioritatea 4) 

   

3. Facilitarea accesului la educaţie prin IPT pentru 

grupurile dezavantajate (vezi acţiunile de la Prioritatea 

5)  

   

4.Identificarea cerinţelor specifice din partea 

angajatorilor prin intermediul chestionarelor  şi 

adaptarea curriculumului în dezvoltare locală în 

parteneriat cu agenţii economici 

Anual: luna 

septembrie 

ISJ 

Unităţile şcolare IPT 

CR şi CLDPS 

Angajatorii sunt dispuşi să colaboreze la 

completarea chestionarelor şi elaborarea 

CDL  

ISJ, CR şi CLDPS îşi asumă rolurile de 

consultanŢă pentru unităţile şcolare şi 

agenŢii economici  

ISJ, CR şi CLDPS îşi asumă rolul de 

avizare a CDL  

5.Dezvoltarea reţelelor de şcoli pentru fiecare din 

domeniile de formare profesională prioritare la nivel 

judeţean  

Anual, 

începând cu 

luna octombrie  

ISJ 

Unităţile şcolare cuprinse în 

Programele Phare TVET 

Unităţile şcolare IPT 

Toate şcolile IPT sunt interesate să 

constituie reţele de şcoli pe domenii de 

formare profesională 

6. Dezvoltarea de programe între şcolile din reţelele 

constituite pentru utilizarea comună a dotărilor  

Anual, 

începând cu 

luna Noiembrie  

ISJ 

Unităţile şcolare cuprinse în 

Programele Phare TVET 

Unităţile şcolare IPT 

Unităţile şcolare IPT cu dotări în 

concordanţă cu standardele de pregătire 

profesională, în special şcolile din 

Programele Phare TVET sunt dispuse să 

pună la dispoziţia altor şcoli dotările 

existente 

7. Dotarea cu echipamente de instruire conform 

standardelor de pregătire profesională a şcolilor IPT 

(vezi prioritatea 2) 

 

   



 

8. Evaluarea impactului măsurilor de adaptare a ofertei 

pentru formarea profesională iniţială şi a acţiunilor de 

creşterea a nivelului de calificare a absolvenţilor  prin 

studii de urmărire a inserţiei profesionale a 

absolvenţilor IPT: 

Studiu la nivelul regional şi al fiecărui judeţ pentru 

absolvenţii IPT, începând cu promoţia 2019, la 6 şi 12 

luni de la absolvire 

 

Anual, luna 

august 

 

 

 

 

CNDIPT 

AJOFM 

ITM 

 

 

 

 

CNDIPT implementează proiect strategic 

cu finanŢare POCU 

CNDIPT, ISJ, AJOFM şi ITM îşi asumă 

rolurile  

 

Obiectivul 1.4.: Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT 

Indicatori:  

Toate unităţile şcolare IPT au rol funcţional de centre pentru furnizarea de servicii de formare 

profesională pentru comunităţile locale 

Precondiţii şi riscuri 

Concurenţa altor furnizori de formare 

profesională 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. Dublarea numărului de programe de reconversie profesională a şomerilor şi alte programe de 

măsuri active în care sunt implicate şcolile IPT până în 2025 

A 2.  În anul 2025 toate liceele tehnologice care au identificat nevoi de formare a adulţilor sunt 

autorizate ca furnizori de formare continuă şi derulează programe de formare profesională 

continuă. Etapizare 2020 – 15% 

A 3. Minimum 30% dintre unităţile şcolare IPT din regiune sunt implicate în proiecte pentru 

formarea profesională a angajaţilor agenţilor economici până în 2020. Etapizare 2019- 15% din 

regiune. 

A  4.  Numărul serviciilor de consultanţă, cercetare, microproducţie ale unităţilor de învăţământ 

Precondiţii şi riscuri 

Unităţile şcolare IPT îşi asumă rolul de 

furnizori de formare continuă pentru 

comunităţile din care fac parte şi fac 

demersurile necesare autorizării şi derulării 

cursurilor de formare pentru adulţi 

 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii responsabile 

pentru implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

1. Colaborare cu AJOFM pentru reconversia profesională 

a şomerilor şi alte programe de  măsuri active de ocupare - 

mai ales pentru absolvenţii care nu se încadrează  în 

primele 6 luni de la absolvire  

permanent ISJ 

Unităţile şcolare IPT 

Unităţile şcolare IPT şi AJOFM acceptă 

colaborările pentru  

reconversia profesională a şomerilor şi pentru 

alte măsuri active de ocupare 

2. Creşterea numărului de unităţi şcolare IPT care 

derulează programe de formare pentru adulţi. Creşterea 

numărului de programe de formare pentru adulţi derulate 

de unităţile şcolare IPT 

Anual  ISJ 

Unităţile şcolare IPT 

Autorizarea unităţilor şcolare IPT ca furnizori 

de formare profesională pentru adulţi 

Concurenţa altor furnizori 



 

3. Realizarea de proiecte FSE pentru formarea 

profesională a angajaţilor agenţilor economici 

  Unităţile şcolare IPT dispun de resursele 

financiare necesare 

4. Dezvoltarea de servicii de consultanţă, cercetare, 

microproducţie, etc. 

Anual ISJ 

Unităţile şcolare IPT 

Există cerere locală de servicii de consultanţă, 

cercetare. 

Există cerere locală pentru realizarea 

microproducţiei de către unităţile şcolare IPT 

Unităţile şcolare IPT dispun de resursele 

necesare pentru derularea servicii de 

consultanţă, cercetare, microproducţie, etc. 

PRIORITATEA 2: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT  

Indicatori de impact: 

Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului gimnazial în IPT  

Creşterea ratei de tranziţie a absolvenţilor învăţământului profesional 

Obiectivul 2.1.: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din ÎPT  

Indicatori:  

Până în 2025, toate şcolile IPT din regiune corespund normelor de siguranţă şi igienă  

Anual sunt cuprinse în programe de reabilitare şi dotare 10-20% din unităţile şcolare IPT 

începând cu 2018 

Precondiţii şi riscuri 

Sunt disponibile resursele de finanţare din surse 

bugetare locale şi naţionale 

Sunt disponibile surse de finanţare POR 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1., A.2. Direcţiile de restructurare a reţelei şcolare de la nivelul fiecărui judeţ sunt elaborate 

A 3. Şcolile TVET de la nivelul regiunii sunt ierarhizate funcţie de relevanţa lor în raport cu 

nevoile de formare profesională iniţială – anual începând cu 2018 

A 4. Unităţile şcolare IPT necesar a fi reabilitate cu prioritate sunt identificate la nivel 

regional– anual începând cu 2018 

A 5 Unităţile şcolare necesar a fi reabilitate cu prioritate sunt cuprinse în programe de 

reabilitare începând cu 2018 

A 6.1 Toate unităţile şcolare IPT care necesită reabilitarea infrastructurii sunt cuprinse în 

programe de reabilitare până în 2025.  

A.6.2 Anual sunt cuprinse în programe de reabilitare 10-20% din totalul unităţilor şcolare ce 

necesită reabilitare. 

Precondiţii şi riscuri 

CR şi CLDPS decid prin consens direcţiile de 

restructurare a reţelei şcolare IPT, ierarhia şi 

priorităţile de reabilitare a unităţilor şcolare IPT 

la nivel regional. 

Consiliile locale şi unităţile şcolare IPT adoptă 

deciziile de reabilitare a infrastructurii şcolilor 

Există sursele de finanţare necesare reabilitării 

şcolilor 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii 

responsabile pentru 

Precondiţii şi riscuri 

 



 

implementare  

1. Elaborarea direcţiilor de restructurare a reţelei şcolare 

la nivelul fiecărui judeţ în funcţie de nevoile de calificare 

identificate şi de particularităţile reţelei şcolare 

Anual: 

luna 

septembrie 

CR, CLDPS 

ISJ 

CR şi CLDPS decid prin consens direcţiile de 

restructurare 

 

2. Implementarea direcţiilor de acţiune pentru 

restructurarea reţelei şcolare 

Anual 

începând 

cu luna 

septembrie 

ISJ ISJ şi autorităţile locale îşi însuşesc 

recomandările CR şi CLDPS  

3. Ierarhizarea unităţilor şcolare IPT în funcţie de 

priorităţile de dezvoltare a acestora ca răspuns la nevoile 

de calificare identificate 

 

Revizuire 

anuală 

CR, CLDPS, CJ, ISJ CR şi CLDPS decid prin consens ierarhia şi 

priorităţile de reabilitare/dezvoltare/dotare a 

unităţilor şcolare IPT la nivel regional 

4. Identificarea  unităţilor şcolare IPT necesar a fi 

dezvoltate cu prioritate la nivel regional 

Anual  CR, CLDPS, CJ, ISJ CR şi CLDPS decid prin consens ierarhia şi 

priorităţile de reabilitare a unităţilor şcolare IPT  

 5. Cuprinderea unităţilor şcolare  IPT identificate ca 

prioritare pentru reabilitare în programe de reabilitare 

cu finanţare de la bugetele locale, naţional şi prin FEDR 

Anual, 

Începând 

cu 2015 

ISJ, CJ, CL Unităţile şcolare şi CL decid cuprinderea şcolilor 

în programe. Există sursele de finanţare necesare 

reabilitării şcolilor 

6. Cuprinderea tuturor unităţilor şcolare  IPT care 

necesită reabilitarea infrastructurii în programe de 

reabilitare. Anual sunt cuprinse 10-20% din şcolile IPT 

care necesită reabilitare în programe 

Anual  CL, ISJ, Unităţile 

şcolare 

Unităţile şcolare şi CL decid cuprinderea şcolilor 

în programe. Există sursele de finanţare necesare 

reabilitării şcolilor 

 

Obiectivul 2.2.: Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de pregătire profesională a 

unităţilor şcolare IPT 

Indicatori:  

Până în 2025, toate şcolile IPT din regiune beneficiază cel puţin de dotarea prevăzută în standardele de 

dotare minimă obligatorie  

Anual sunt cuprinse în programe de dotare 10-20% din unităţile şcolare IPT 

Precondiţii şi riscuri 

Sunt disponibile resursele de 

finanţare din surse bugetare locale şi 

naţionale 

Sunt disponibile surse de finanţare 

FEDR 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. Liste de echipamente necesare şcolilor IPT identificate ca prioritare pentru dezvoltare 

A 2. Unităţile şcolare IPT necesar  a fi dezvoltate cu prioritate sunt cuprinse în programe de dotări cu 

finanţare din fonduri bugetare, Europene sau alte fonduri atrase,  începând din 2018 

A 3. Toate şcolile IPT din regiune sunt cuprinse în programe de dotări cu finanţare din surse bugetare 

şi FEDR pentru asigurarea standardelor de dotare minim obligatorie până în 2025. Anual sunt 

Precondiţii şi riscuri 

Există sursele de finanţare necesare 

Unităţile şcolare şi CL decid 

cuprinderea şcolilor în programe 

 



 

 

Obiectivul 3.1.: Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

 

Indicatori:  

Toţi directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor IPT au competenţele necesare exercitării unui 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Există resursele financiare umane şi 

cuprinse în programe de dotare 10-20% din unităţile şcolare IPT 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

1. Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente de 

instruire la unităţile şcolare IPT necesar a fi dezvoltate cu 

prioritate la nivel regional(vezi acţiunea 4 obiectivul 2.1.) 

Anual:  luna 

septembrie 

ISJ, CL, 

Operatorii 

economici 

parteneri 

Unităţile şcolare 

 

2. Dotarea cu echipamente a unităţilor şcolare  IPT 

identificate ca necesar a fi dezvoltate cu prioritate la nivel 

regional (vezi acţiunea 4 obiectivul 2.1.)  

2018 ISJ, CL, 

Operatorii 

economici 

parteneri 

Unităţile şcolare 

Există sursele de finanţare necesare 

Unităţile şcolare şi CL decid 

cuprinderea şcolilor în programe 

3. Dotarea cu echipamente a tuturor unităţilor şcolare  

IPT. Anual sunt cuprinse 10-20% din şcolile IPT în 

programe de dotare 

Anual ISJ, CL, 

Operatorii 

economici 

parteneri 

Unităţile şcolare 

Există sursele de finanţare necesare 

Unităţile şcolare şi CL decid 

cuprinderea şcolilor în programe 

PRIORITATEA 3:  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Indicatori :  

Creşterea capacităţii de management a unităţilor şcolare  

Creşterea competenţelor metodice şi de specialitate a tuturor cadrelor didactice de specialitate din unităţile şcolare IPT 



 

management eficient până în 2020. 

Toate unităţile şcolare IPT au echipe de cadre didactice şi membrii ai CA cu competenŢe necesare 

pentru elaborarea PAS  

logistice necesare 

 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. Toţi directorii şi directorii adjuncţi ai şcolilor IPT au parcurs cel puţin un stagiu de formare până în 

2020. Anual sunt cuprinşi în programele de formare  10-20% din directorii şi directorii adjuncţi ai 

şcolilor IPT 

A 2. Membrii echipelor de elaborare a PAS din toate unităţile şcolare IPT au competenţele necesare 

elaborării PAS. Anual sunt organizate stagii pentru toate echipele de elaborare PAS în scopul 

actualizării în raport cu PRAI şi PLAI 

Precondiţii şi riscuri 

CCD şi ISJ îşi asumă rolurile de 

furnizori de formare 

Există resursele financiare umane şi 

logistice necesare 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii responsabile 

pentru implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Stagii de formare a directorilor şi directorilor adjuncţi ai 

şcolilor IPT în domeniul managementului educaţional 

Anual  ISJ  

CCD 

CCD şi ISJ îşi asumă rolurile de 

furnizori de formare 

Există resursele necesare 

Stagii de formare pentru membrii echipelor de elaborare a 

PAS din toate şcolile IPT (cadre didactice şi membrii ai CA) 

Anual: luna mai ISJ  

Unităţile şcolare 

cuprinse în 

Programele Phare 

TVET 

Unităţile şcolare cuprinse în 

Programele Phare TVET îşi asumă 

rolul de furnizor de formare în 

cadrul reţelelor de şcoli constituite 

Există resursele necesare 

Stagii de informare şi  formare pentru echipe de cadre 

didactice din toate şcolile IPT pentru elaborarea proiectelor 

cu finanţare din fondurile structurale 

Stagii anuale ISJ în colaborare cu 

OI POS DRU 

 

Obiectivul 3.2.: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT 

Indicatori:  

Toate cadrele didactice de specialitate din unităţile şcolare IPT au dezvoltate competenţele necesare desfăşurării 

unei activităţi didactice de calitate începând cu anul şcolar 2020-2021 

Ponderea cadrelor didactice necalificate la disciplinele de specialitate este sub 1 % în 2025 

Toţi consilierii şcolari au dezvoltate competenţele de orientare şcolară şi vocaţională a elevilor 

Precondiţii şi riscuri 

 

Există resursele 

financiare umane şi 

logistice necesare 

 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1.1. Toate cadrele didactice din şcolile IPT au abilităţile necesare pentru aplicarea învăţării centrate pe elev 

până la sfârşitul anului 2020. Anual sunt cuprinse în programele de formare 15 - 20% din cadrele didactice din 

Precondiţii şi riscuri 

Există resursele 

financiare necesare 



 

şcolile IPT 

A 1.2. Toate cadrele didactice din şcolile IPT au abilităţile necesare pentru aplicarea sistemului de asigurare a 

calităţii până la sfârşitul anului 2020. Anual sunt cuprinse în programele de formare 15 -20% din cadrele didactice 

din şcolile IPT 

A 2.1. Toate cadrele didactice de specialitate  parcurg anual stagiul  de documentare la agenţii economici parteneri 

începând cu anul 2018-2019 

A 2.2.Toate cadrele didactice de specialitate din şcolile TVET integrează în procesul didactic cerinţele 

angajatorilor, tehnologiile şi echipamentele din dotarea agenţilor economici parteneri începând cu anul  2019 

A 3. Toţi consilierii şcolari au dezvoltate competenţele de orientare şcolară şi vocaţională a elevilor 

A 4.1. Toate cadrele didactice de specialitate sunt cuprinse anual în activităţile metodice organizate la nivelul 

şcolii sau al reţelei şcolare  

A 4.2. Cel puţin 20% dintre cadrele didactice de specialitate participă anual la stagii de formare organizate de 

instituţii abilitate 

A 5. Scheme de mentorat realizate pentru toţi profesorii debutanţi în toate unităţile şcolare IPT 

A 6. Cel puţin un schimb de experienţă organizat anual în cadrul fiecărei reţele de şcoli pe domenii de formare 

profesională prioritare 

A 8. Deficitul şi excedentul de cadre didactice de specialitate sunt anticipate la orizontul anului 2020 

A 9. 1. Setul de măsuri pentru asigurarea cu cadre didactice de specialitate la specializări cu deficit de cadre 

calificate este elaborat şi aplicat începând cu 2018-2019. Ponderea cadrelor didactice necalificate la disciplinele de 

specialitate este sub 1 % în 2025 

A 9.2. Setul de măsuri pentru sprijinirea reconversiei profesionale a cadrelor didactice la specializări cu excedent 

de cadre didactice calificate este elaborat şi aplicat începând cu 2018-2019 

A 10. ToŢi tutorii de la operatorii economici parteneri în învăţământul dual parcurg stagii de formare privind 

elemente de metodică, pedagogie şi asigurare a calităţii în educaţia şi formarea profesională 

Agenţii economici acceptă 

implicarea în organizarea 

stagiilor de documentare a 

cadrelor didactice 

Specialişti cu specializări 

necesare optează pentru 

cariera didactică 

Acţiuni – Activităţi Termene  Instituţii responsabile 

pentru implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Stagii de formare pentru cadrele didactice din şcolile IPT  pentru 

aplicarea învăţării centrate pe elev şi asigurarea calităţii 

Anual ISJ, CCD 

Unităţile şcolare 

cuprinse în Programe 

Phare TVET 

Există resursele 

financiare necesare 

2. Stagii de documentare a tuturor cadrelor didactice de specialitate 

din şcolile IPT la agenţii economici parteneri pentru adaptarea 

Anual ISJ, Unităţile şcolare 

IPT, 

Agenţii economici acceptă 

implicarea în organizarea 



 

conţinuturilor şi metodelor de învăţământ la cerinţele angajatorilor şi 

la noile tehnologii şi echipamente(vizite de documentare / stagii de 

formare în întreprinderi / întâlniri tematice cu agenţii economici) 

 

AgenŢii economici 

parteneri 

stagiilor de documentare a 

cadrelor didactice 

3. Stagii de formare pentru toţi consilierii şcolari pentru dezvoltarea 

competenţelor de orientare şcolară şi vocaţională 

Anual ISJ 

CCD 

Există resursele 

financiare necesare 

 

4. Programe de formare continuă pentru dezvoltarea competenţelor 

metodice şi adaptarea la cerinţele reformei din ÎPT (stagii de formare 

prin instituţiile acreditate, întâlniri metodice, lecţii deschise, scheme 

de mentorat în şcoli, etc.) 

Anual ISJ 

CCD, Universităţi 

Există resursele 

financiare necesare 

5. Scheme de mentorat pentru profesorii debutanţi Anual ISJ, Unităţile şcolare 

IPT 

Unităţile de învăţământ 

acceptă implicarea în 

schemele de mentorat 

6. Schimburi de experienţă cu alte şcoli în cadrul reţelelor de 

colaborare, inclusiv cu şcoli din UE 

Anual ISJ, Unităţile şcolare 

cuprinse în Programe 

Phare TVET, 

Unităţile şcolare IPT 

Resursele financiare 

necesare sunt disponibile 

la nivelul unităţilor 

şcolare IPT 

8. Anticiparea evoluţiilor personalului didactic de specialitate din 

unităţile şcolare IPT pe termen mediu  

Anual, decembrie  ISJ 

 

 

9. Elaborarea şi implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea 

cu personal didactic de specialitate la disciplinele cu deficit de cadre 

calificate şi sprijinirea cadrelor didactice de specialitate pentru 

reconversia profesională şi creşterea mobilităţii ocupaţionale la 

disciplinele cu excedent previzionat de cadre calificate 

Anual ISJ, Universităţi Specialişti cu specializări 

necesare optează pentru 

cariera didactică 

10. Stagii de formare privind elemente de metodică, pedagogie şi 

asigurare a calităţii în educaţia şi formarea profesională pentru 

tutorii de la operatorii economici parteneri în învăţământul dual 

  Agenţii economici acceptă 

implicarea în Stagiile de 

formare privind 

 

 



 

Obiectivul 4.1.: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc 

de muncă 

Indicatori:  

A 1. 1. Reducerea, până în 2025, la max. 200 a numărului de elevi arondaţi/consilier 

A 1.2. Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere specializată / elev, anual începând cu 

2019/2020 pentru elevii din clasele terminale (VIII, XI şi, XII/XIII ciclul superior al liceului) 

A 2. Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor serviciilor 

de consiliere din regiune, adoptat şi implementat la nivel regional până în 2019 

A 3. Sistem unitar de investigare a opţiunilor elevilor adoptat şi implementat la nivel regional până în 

2019 

A 4. Calendar obligatoriu şi unitar de activităţi de informare şi consiliere a elevilor adoptat şi 

implementat începând cu 2019 

A 5. Materiale de promovare a carierei, oferta şi alternativele în cadrul sistemului de ÎPT, pe fiecare 

domeniu de pregătire, accesibile elevilor începând din 2019 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

Existenţa resurselor financiare, 

umane şi logistice necesare 

Legislaţia permite creşterea 

numărului de consilieri şcolari 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A1. Toate grupurile şcolare dispun de cabinet de orientare şcolară şi vocaţională şi de consilieri calificaţi 

până în 2013 

Precondiţii şi riscuri 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii responsabile 

pentru implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Încadrarea unui număr de consilieri CJRAE 

corespunzător raportului normat de 200 elevi/consilier 

septembrie 

2019 

ISJ 

CJRAE 

Existenţa resurselor financiare, 

umane şi logistice necesare 

MEN îşi asumă deciziile 

2. Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi indicatori 

calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor 

serviciilor de consiliere  

octombrie 2019 ISJ 

CJRAE 

Colaborarea CJRAE din regiune 

ISJ şi CJRAE îşi asumă rolurile 

3. Adoptarea unui sistem unitar de investigare a opţiunilor 

elevilor pentru continuarea studiilor 

octombrie 2019 ISJ 

CJRAE 

Colaborarea CJRAE din regiune 

ISJ şi CJRAE îşi asumă rolurile 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

Indicatori :  

Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere 



 

4. Proiectarea şi implementarea unui calendar obligatoriu 

şi unitar de activităţi de informare şi consiliere pentru: 

- clasele a VII-a, VIII-a: calificări - cariera profesională 

- cl. a VIII-a: oferta de formare la nivel judeţean/regional  

- clasa a IX a pentru învăţământ profesional şi tehnic 

septembrie 

2019 

anual 

ISJ 

CJRAE 

AJOFM 

Colaborarea ISJ, CJRAE, AJOFM 

din regiune 

ISJ, CJRAE ŞI AJOFM îşi asumă 

rolurile 

5. Acţiuni de orientare şi consiliere pentru carieră 

organizate în parteneriat şcoli-agenţi economici 

Anual  ISJ 

CJRAE 

Unităţi şcolare IPT 

Agenţi economici 

Agenţii economici parteneri îşi 

asumă rolurile în cadrul 

parteneriatului pentru orientarea 

şi consilierea pentru carieră a 

elevilor 

6. Elaborarea de materiale de promovare a carierei pe 

fiecare domeniu de pregătire 

Ianuarie 2019 

Anual, luna 

ianuarie 

ISJ, CJRAE 

Unităţile şcolare IPT 

cuprinse în reţelele de 

şcoli pe domenii  

AgenŢii economici 

parteneri 

Existenţa resurselor financiare 

Asumarea rolurilor de către ISJ, 

CJRAE, Unităţile de învăţământ, 

AgenŢii economici 

PRIORITATEA 5: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Indicatori: Abandon şcolar la ÎPT, maxim 2 % până în 2020. Asigurarea ratelor de tranziţie menţionate la obiectivul 1.3  

 

Obiectivul 5.1.: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

 

Indicatori: Abandon şcolar la ÎPT, maxim 2 % până în 2020.  

Precondiţii şi riscuri 

 

Existenţa resurselor financiare 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. Elevii din categoriile dezavantajate beneficiază de facilităţi  specifice de acces şi de sprijin pentru 

continuarea studiilor în cadrul ÎPT 

A 2. Toate unităţile şcolare au infrastructura adaptată pentru accesul elevilor cu deficienţe până în 

2020 

A 3. Program de măsuri pentru identificarea şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

adoptat şi implementat începând cu anul şcolar 2019-2020 în toate unităţile şcolare IPT 

A 4. Elevii cu risc de abandon timpuriu identificaţi şi sprijiniţi prin asistenţă specializată şi consiliere 

A 5. Programe pentru a doua şansă ofertate pentru toţi elevii care au abandonat învăţământul 

obligatoriu şi nu au nici o calificare 

Precondiţii şi riscuri 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare şi CL îşi asumă 

rolul de promotori de proiecte cu 

finanţare din surse naţionale, locale 

şi fonduri structurale 

 



 

Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii 

responsabile 

pentru 

implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

2. Facilitarea mobilităţii elevilor în teritoriu 

(transport/internat, burse, etc.) 

Anual ISJ 

CJ 

CL 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare realizează proiecte 

cu finanţare POCU 

3. Adaptarea Infrastructurii unităţilor şcolare IPT pentru 

accesul elevilor cu deficienţe/nevoi speciale (rampe de 

acces, grupuri sanitare adaptate, etc.) 

Anual ISJ 

CJ 

CL 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare şi CL îşi asumă 

rolul de promotori de proiecte 

pentru reabilitarea infrastructurii 

şi dotarea şcolilor. 

4. Adoptarea unui program de măsuri pentru identificarea 

şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale  

(CES) în şcolile din ÎPT 

Anual ISJ 

Unităţile şcolare 

IPT 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare realizează proiecte 

cu finanţare POCU 

 

5. Asistenţă specializată, consiliere şi sprijin oferite 

familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu 

 

Anual 

 

ISJ 

Unităţile şcolare 

IPT 

 

Existenţa resurselor financiare 

Unităţile şcolare realizează proiecte 

cu finanţare POCU 

6. Organizarea programelor de şansa a doua pentru tinerii 

care au abandonat învăţământul obligatoriu şi nu au nici o 

calificare 

Anual ISJ 

Unităţile şcolare 

IPT 

Existenţa resurselor financiare 

 

PRIORITATEA 6: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Indicatori: Structuri parteneriale funcţionale şi eficiente 

Obiectivul 6.1.: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   

asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 

Indicatori:  

Asistarea deciziei privind IPT se realizează cu eficienţă la cele 3 nivele de management participativ:  

regional prin Consorţiul regional 

local (judeţean) prin CLDPS 

şcolii prin CA 

Precondiţii şi riscuri 

Instituţiile reprezentate CLDPS îşi asumă rolurile 

pentru dezvoltarea parteneriatului 

ISJ, unităţile şcolare IPT şi agenţii economici îşi 

asumă rolurile pentru dezvoltarea parteneriatului 

 

Rezultate  (inclusiv indicatori privind activităţile) 

A 1. Reprezentarea în Consiliul de administraţie al unităţilor şcolare a cel puţin câte 1 partener 

Precondiţii şi riscuri 

Instituţiile reprezentate în CR şi CLDPS îşi asumă 



 

social începând cu 2018-2019 

A 2. Toţi elevii din IPT beneficiază de locurilor de practică şi condiţii de pregătire la operatorii 

economici parteneri  începând cu  2018-2019 

A 3. Implementarea de către unităţile de învăţământ, în parteneriat cu agenŢii economici de 

proiecte prin POCU, pentru practica elevilor începând cu  anul şcolar 2018-2019 

rolul de aplicant pentru proiectele POCU 

Existenţa resurselor financiare 

Agenţii economici parteneri îşi asumă implicarea în 

CA 

Unităţile şcolare îşi asumă rolul de aplicant pentru 

proiectele POCU 

Lansarea apelurilor la propuneri de proiecte POCU 

Acţiuni - Activităţi Termene  Instituţii 

responsabile pentru 

implementare 

Precondiţii şi riscuri 

 

 

1. Revizuirea componenţei Consiliilor de 

Administraţie din sistemul de ÎPT prin cooptarea 

unor reprezentanţi ai agenţilor economici 

reprezentativi pentru profilul şcolii 

Începând cu 

septembrie 2018 

ISJ 

Unităţile şcolare IPT 

Agenţii economici parteneri acceptă implicarea în 

CA 

2. Asigurarea locurilor de practică şi condiţiilor de 

pregătire în întreprinderi  pentru toţi elevii, în 

conformitate cu Standardele de pregătire 

profesională şi cerinţele învăţării centrate pe elev 

Începând cu 

septembrie 2018 

ISJ, CR, CLDPS 

Unităţile şcolare IPT 

Agenţii economici 

parteneri 

 

Agenţii economici parteneri acceptă realizarea 

practicii elevilor în întreprinderi 

ISJ, CR şi CLDPS îşi asumă rolurile de consultanŢă 

pentru unităţile şcolare IPT şi agenţii economici 

parteneri 

ISJ, CR şi CLDPS îşi asumă rolurile de monitorizare 

a calităţii formării profesionale prin IPT 

3. Elaborarea şi implementarea proiectelor cu 

finanţare din FSE pentru desfăşurarea practicii 

elevilor la agenţii economici 

Funcție de 

calendarul de 

lansare a apelurilor 

la propuneri de 

proiecte POCU 

ISJ 

Unităţile şcolare IPT 

Agenţii economici 

parteneri 

Unităţile şcolare îşi asumă rolul de aplicant pentru 

proiecte POS DRU 

Existenţa resurselor financiare 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analiza mediului extern 

2. Analiza mediului intern 

3. Analiza SWOT– pe domenii manageriale 

  



 

 

 

1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 
Extras din PLAI JUDEŢUL CONSTANŢA 2017-2025 

 

Schimbările din ultimii ani în sistemul de ÎPT privind arhitectura traseelor de 

pregătire cu finalităţi specifice până la nivelul 5 de calificare, avantajele unui 

sistem deschis cu o mobilitate crescută pe orizontală şi pe verticală, introducerea 

creditelor transferabile şi a portofoliului personal pentru formarea continuă, 

relevanţa sporită a noilor standarde de pregătire profesională (SPP), etc. 

 – favorizează o mai bună adaptare a ofertei la nevoile beneficiarilor (inclusiv prin 

posibilitatea unor parcursuri individualizate). Gradul de acoperire cu profesori şi 

maiştri calificaţi este relativ bun în majoritatea judeţelor regiunii dar se constată 

dificultăţi în acoperirea cu titulari în unele domenii cum ar fi: profesori şi maiştri 

în comerţ/turism şi alimentaţie, construcţii, industrie alimentară, 

agricultură/veterinar/zootehnie, electronică şi automatizări, etc.  

– situaţie care generează adesea o fluctuaţie importantă a personalului încadrat 

pe posturile respective. 

 

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT 

trebuie să vizeze: 

➢ competenţele metodice (în raport cu noile cerinţe şi schimbările introduse prin 

reformele din ÎPT) 

➢ actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic, realizată în parteneriat și cu 

sprijinul operatorilor economici parteneri. 

 

Ponderea importantă a populaţiei ocupate în educaţie în prezent şi impactul 

reducerilor de activitate pe fondul reducerii populaţiei şcolare obligă la 

identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate (mobilitate în cadrul sistemului, 

reconversie profesională etc.). 

Situaţia bazei materiale a unităţilor şcolare din ÎPT reprezintă o problemă 

prioritară, din perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort ale 

elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev. 

Se impune ca o necesitate realizarea unor programe de reabilitare şi modernizare 

a infrastructurii (spaţii de curs, laboratoare, ateliere, infrastructura de utilităţi) şi 

de dotare cu echipamente de laborator şi instruire practică. 

 

În ceea ce privește mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională 

în IPT se recomandă: 

− Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor 

sociali în planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele 

decizionale 

− Susţinerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare a calităţii 



 

− Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru 

stimularea progresului în raport cu un set comun de indicatori de referinţa şi 

adoptarea celor mai bune practici (benchmarking) 

− Adoptarea planificării prin PAS (planuri de acţiune ale şcolilor) corelate cu 

planurile regionale şi locale (PRAI şi PLAI) de către toate unităţile de ÎPT 

− Adoptarea unor măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii 

serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de 

consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie 

informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire. Se recomandă 

adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de evaluare 

a activităţii serviciilor de orientare şi consiliere. 

 

Valorile ratei nete şi a gradul de cuprindere în educaţie conduc la 

recomandarea adoptării unor măsuri de creştere a accesului la educaţie, în special 

pentru elevii din mediul rural și pentru cei din grupuri defavorizate, cu accent pe 

populația roma. 

Planificarea în ÎPT va trebui să aibă în vederea stabilirea unor ţinte 

măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare, care să ţină 

cont de politicile educaţionale, finalităţile în plan ocupaţional pe fiecare traseu şi 

nivel de pregătire, dar şi de specificul şi interesele particulare ale grupului ţintă. 

Abandonul şcolar reprezintă motiv de îngrijorare și în consecinţă, se 

recomandă: 

− monitorizarea atentă a indicatorului (abandon şcolar) 

− eforturi conjugate pentru prevenirea abandonului în mod deosebit la 

învățământul profesional și în special în mediul rural, comunităţile dezavantajate, 

zonele afectate de migrarea populaţiei, etc. 

Pentru Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie (tinerii din grupa 

de vârstă 18-24 de ani care au părăsit sistemul de educaţie, cu cel mult 

învăţământul secundar inferior-maxim ISCED 2 absolvit) nu sunt disponibile date 

statistice la nivel regional. Deşi în scădere, rata de părăsire timpurie a sistemului 

de educaţie la nivel naţional  este mai mare decât ţinta UE (benchmark). Corelat 

cu ratele de cuprindere mai mici şi de abandon puţin mai mari decât la nivel 

naţional, înregistrate la nivel regional, se poate estima o rată de părăsire timpurie 

semnificativă şi la nivel regional. Nivel scăzut al competenţelor cheie, constatat 

încă de la intrarea în sistemul de ÎPT, în special în ceea ce priveşte o parte din 

elevii din învățământul profesional - începând cu competenţele de bază 

“tradiţionale” (matematice, de comunicare etc.) şi continuând cu competenţele de 

învăţare, capacitatea de gândire critică şi rezolvarea de probleme, de relaţionare 

interpersonală, etc. - necesită din partea şcolilor un efort sporit având în vedere:  

− învăţarea centrată pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual   

− programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din 

categorii defavorizate)  

− facilitarea unor trasee individualizate de formare, etc.  

 Implicarea şcolilor din ÎPT în formarea adulţilor nu reflectă potenţialul acestora. 

De menţionat că România (şi implicit regiunea) înregistrează cea mai scăzută rată 

de participare în formarea continuă a populaţiei adulte. Şcolile din ÎPT sunt 



 

chemate să contribuie activ la ţinta adoptată ca  benchmark de UE. Şcolile din ÎPT 

sunt chemate să se implice activ în programele de „A doua şansă” - adresate 

prioritar grupurilor ţintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea pregătirii 

generale,  tinerii respectivi să primească şi o calificare.   

  

Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de 

coordonare pe baza colaborării şcolilor în reţea pentru optimizarea ofertei, având 

în vedere:  

− satisfacerea solicitărilor operatorilor economici  

− acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu  

− eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări 

pentru care poate opta elevul în zonă 

− utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea 

eficienţei şi calităţii serviciilor  

− soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării 

studiilor la nivelul următor  de calificare, în condiţii de şanse egale (acces, 

calitate, varietate de opţiuni)  

  

  



 

 

2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

 Analiza SWOT – INSTITUŢIONALĂ 
 

S W 

• Recunoaşterea internaţională a 
şcolii, prin certificatul IES 

• Pentru fiecare calificare oferită, 

şcoala dispune de întregul 
material curricular 

• Personalul didactic este calificat în 
proporţie de 100 %.  

• Ponderea cadrelor didactice 
titulare cu gradul didactic I este 

de peste 50 %. 
• Există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor 
didactice, prin constituirea de 

comisii pe probleme specifice 
• Existenţa cabinetelor, 

laboratoarelor, sălilor funcţionale 
pentru toate disciplinele şi 

modulele predate în şcoală 

• Existenţa unei săli de festivităţi 
• Creşterea gradului de siguranţă 

prin monitorizare video, 
angajarea unei firme de pază și 

delimitarea clară a perimetrului 
școlii 

• Conservatorismul unor cadre 
didactice privind aspecte precum 

utilizarea metodelor activ-

participative, utilizarea TIC etc. 
• Scăderea gradului de 

promovabilitate la examenul de 
bacalaureat în ultimii ani şcolari 

• Materialul didactic este insuficient 
şi depăşit 

• Scăderea motivaţiei cadrelor 
didactice pentru unele aspecte ale 

activităţii didactice (activităţile 
extracurriculare, procurarea 

materialelor didactice) 
• Cultură organizatională insuficient 

dezvoltată 
• Comunicarea în cadrul 

organizaţiei şi cu factorii interesaţi 

externi nu este întotdeauna 
eficientă 

• Școala nu este eficient și 
permanent promovată 

 

O T 

• Domeniul energetic este un 

domeniu tehnologic de vârf 
• Existenţa facultăţii „Energetică 

industrială” în  învăţământul 
universitar constănţean 

• Identificarea oportunităţilor de 
formare a cadrelor didactice  

• Apropierea unor reprezentanţi ai 
unor regii autonome şi firme 

private cu profil de activitate 
comparabil 

• Apariția programului finanțat prin 

Banca Mondială – proiect ROSE 

• Reducerea populaţiei şcolare 

• Scăderea interesului părinţilor 
privind viaţa şcolară 

• Nivelul actual al tehnicii este mult 
prea ridicat faţă de posibilităţile 

reale ale şcolii 
• Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura 
morală a echipamentelor 

existente 
• Costurile dotărilor necesare 

modernizării sunt prohibitive 

• Parteneriatul zonal slab 
reprezentat în relaţiile şcolii cu 

comunitatea locală 
• Insuficienta susținere din partea 

autorităților locale pentru 
aplicarea și implementarea unor 

proiecte cu finanțare externă 

 



 

 

 

3. ANALIZA SWOT – PE DOMENII MANAGERIALE 

 
 
CURRICULUM 
 

S W 

• Cadre didactice cooptate în 
comisii județene și naționale 

de  elaborare a 

curriculumului pentru niveluri 
diferite de calificare (la 

discipline tehnice și 
tehnologia informației și 

comunicării), monitorizate şi 
avizate de ISJ Constanţa şi 

Ministerul Educaţiei 

Naționale, prin CNDIPT  

• Sunt catedre, cu un corp 
profesoral valoros, care nu 

au deprinderi în elaborarea 

curriculei 
 

O T 

• Generalizarea învăţământului 
de 12 clase până în anul 

2020.  
 

• Planul cadru a redus numărul 
orelor la disciplinele realiste 

– matematică, fizică, chimie, 
biologie şi la TIC, în condiţiile 

în care la aceste discipline se 
susţin probe de bacalaureat 

• Prin planul de învăţământ 

aferent profilului tehnic nu 
există posibilitatea 

introducerii unui curriculum 
la decizia şcolii, ci doar 

adaptarea CDL- urilor, în 
parteneriat cu agentul 

economic 

 
  



 

 

 

RESURSE UMANE 
 

 

S W 

• Ponderea titularilor (73%) dă o 
notă de stabilitate, de 

continuitate la catedră, ca 
diriginte etc. 

• Ponderea personalului didactic 

cu gradul didactic I (54%) 
atestă competenţa profesională, 

adaptarea la condiţiile noi fiind 
o problemă motivantă. 

• Majoritatea catedrelor au infuzie 

de tineret (16% sub 35 de ani). 
• Personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic este competent şi cu 
experienţă, devotat şcolii (cu 
mare vechime în unitatea 

şcolară). 
 

 

• Cunoştinţe precare ale unor 
profesori privind utilizarea 

calculatorului fac vulnerabilă 
implementarea auxiliarelor 
curriculare moderne. 

• Sunt sporadice încercările de 
inovaţie didactică, persoanele în 

vârstă evitând activităţile de 
perfecţionare metodică şi psiho-
pedagogică. 

• Personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic este angajat la limită, 

existând problema 
administratorului, a paznicilor (fără 
tură  liberă), a electricianului şcolii 

(funcţie preluată de maistrul 
instructor), dar şi a unui post de 

îngrijitor. 
• Existenţa disfuncţiilor reclamate de 

părinţii unor elevi, lipsa de 

autoritate a unor profesori şi 
diriginţi pot genera perturbaţii 

autoîntreţinute. 
• Scăderea satisfacţiei şcolare, 

instalarea rutinei, nepăsării, care 

poate determina proliferarea 
abaterilor disciplinare 

• Nu este cultivată motivaţia prin 
popularizarea fruntaşilor  

O T 

• Existenţa unor programe de 
formare continuă adresate 
cadrelor didactice şi didactice 

auxiliare prin proiecte europene 
(ERASMUS+) 

• Menţinerea exigenţelor numai în 
domeniul disciplinelor teoretice 
determină pierderea irevocabilă a 

conţinutului şi specificului şcolii 
• Viaţa şcolară nedescentralizată 

estompează realizarea vârfurilor, 
nu creează oportunităţi de afirmare 
celor motivaţi 

 

  



 

 

Informaţii privind personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 
 

Indicator 
An şcolar 

 2017 - 2018 

An şcolar 

 2018 - 2019 

An şcolar 

 2019 - 2020 

număr de posturi 

didactice 
35,46 35,99 36,19 

număr cadre 

didactice titulare / 

suplinitoare 

30 titulari / 5 

suplinitori 

28 titulari / 10 

suplinitori 

26 titulari / 5 

suplinitori 

directori director, prof gr.I director, prof gr.I director, prof gr.I 

ponderea 

personalului calificat 

cu gradul didactic I 

64% 65% 65% 

gradul de acoperire 

cu personal didactic 

calificat 

100% 100% 100% 

raportul numărului 

de elevi / nr. cadre 

didactice 

18,05% 15,59% 14,42% 

personalul didactic 

auxiliar 

• secretar – 

absolvent studii 

superioare 

economice 

• bibliotecar 

atestat prin curs 

de bibliotecar – 

studii superioare 

• laborant 

fizică-chimie -  

studii medii 

• informatician 

– studii medii, 

curs CISCO 

• contabil – 

studii superioare, 

atestat de 

specialitate 

• administrato

r – post blocat 

• secretar – 

absolvent studii 

superioare 

economice 

• bibliotecar 

atestat prin curs de 

bibliotecar – studii 

superioare 

• laborant 

fizică-chimie -  

studii medii 

• informatician 

– studii medii, curs 

CISCO 

• contabil – 

studii superioare, 

atestat de 

specialitate 

• administrator 

– post blocat 

• secretar – 

absolvent studii 

superioare 

economice 

• bibliotecar 

atestat prin curs 

de bibliotecar – 

studii superioare 

• laborant 

fizică-chimie -  

studii superioare 

• informaticia

n – studii medii, 

curs CISCO 

• contabil – 

studii superioare, 

atestat de 

specialitate 

• administrato

r – post blocat 

personal nedidactic 

 

• magazioner-

casier, cu atribuții 

de administrator  

– absolvent liceu 

• muncitori 

calificaţi – 3 

• îngrijitoare – 

5 

• paznici – 2 

• magazioner-

casier, cu atribuții 

de administrator  – 

studii superioare 

• muncitori 

calificaţi – 3 

• îngrijitoare – 

5 

• paznici – 2 

• magazioner-

casier, cu atribuții 

de administrator  

– studii 

superioare 

• muncitori 

calificaţi – 3 

• îngrijitoare 

– 5 

• paznici – 2 

psiholog şcolar • şcoala are 

psiholog şcolar 

• şcoala are 

psiholog şcolar 

• şcoala are 

psiholog şcolar 



 

 

 

Cadre didactice ale școlii cu performanţe de prestigiu 
 

➢ CLAUDIA NIŢU – profesor master în specialitate, membru al Corpului Național al Experților în 

management educațional, iniţiator de programe europene şi internaţionale, colaborator C.N.D.I.P.T – 

autor planuri învăţământ, curriculum şi auxiliare curriculare, responsabil ISJ cerc metodic  - domeniul 

electric, coautor lucrări de specialitate şi de management educaţional, colaborator M.E.N. pentru 

elaborarea standardelor S.S.P. și materiale pentru rețele școlare, pentru elaborarea de subiecte 

pentru examenul de Bacalaureat, evaluator al Comisiei Naţionale de Concursuri şi Olimpiade Şcolare, 

formator în management educaţional şi asigurarea calităţii, mentor. 

 

➢ ADINA-ELENA PIŢIGOI – profesor master în Informatică didactică, membru al Corpului Național al 

Experților în management educațional, formator SIVECO şi ECDL în domeniul informaticii şi în 

domeniul curricular, responsabil ISJ cerc metodic – informatică, voluntar în cadrul unor proiecte la 

nivel local şi naţional, evaluator şi membru în comisiile naţionale din cadrul concursurilor şcolare 

naţionale de informatică. 

 

➢ KAMEL MUSA – profesor doctor limba franceză, consilier pentru programe şi proiecte educative 

 

➢ CAMELIA GRIGOREANU – profesor master în Managementul calităţii, membru al Corpului Național al 

Experților în management educațional, evaluator al Comisiei Naţionale de Concursuri şi Olimpiade 

Şcolare, colaborator M.E.N. pentru elaborarea Standardelor de formare continua pentru personalul 

didactic auxiliar 

 

➢ IULIANA TIŢA – profesor metodist ISJ,  responsabil reţea interasistenţă, mentor, colaborator M.E.N. 

privind elaborarea materialelor pentru Rețele școlare. 

 

➢ NICOLETA ROTARU – profesor de limba şi literatura română, metodist  ISJ, doctor în specialitate, 

colaborator M.E.N. pentru elaborarea de subiecte pentru examenul de Bacalaureat. 

 

 

➢ MAGDA MANŢU – profesor master, consilier educativ, iniţiator de programe europene şi internaţionale, 

formator în domeniul curricular (evaluare DeCeE) 

 

➢ DORINA PETAC – membru al Corpului Național al Experților în management educațional, evaluator 

naţional în Comisia Naţională de Evaluare a Manualelor Şcolare, coautor de manuale de matematică, 

editate internaţional, mentor 

 

➢ ANCA BOTOȘANU - colaborator M.EN. pentru elaborarea standardelor S.S.P., curriculum şi auxiliare 

curriculare, formator în domeniul TIC 

 

➢ MIRCEA NEAGU – profesor metodist ISJ, îndrumător al colectivelor de elevi care au obţinut premii 

prestigioase la nivel local şi regional în competiţiile sportive (obţinerea Cupei ACADEMICUS 4 ani 

consecutivi) 

 

➢ OANA CĂTĂLINA BUCUR - - profesor discipline socio-umane, doctorand 

 

➢ GABRIEL MITROI  - profesor religie, doctorand 

 

➢ LEONTINA STOICA  - profesor geografie, doctorand 

  



 

 

RESURSE MATERIALE 
 

S W 

• Existenţa unui număr relativ 
corespunzător de laboratoare şi 

cabinete şcolare în raport cu numărul 
disciplinelor cuprinse în planul de 

învăţământ 
• Existenţa cabinetelor/laboratoarelor 

pentru fiecare disciplină din planul 

cadru 
• Existenţa unei baze sportive (sală de 

sport şi teren de sport) 
corespunzătoare şi reabilitarea 
acesteia. 

• Laboratorul de INFO și cel 
MULTIMEDIA sunt dotate cu numărul 

optim de computere şi conectate la 
Internet 

• Amenajarea unei săli de festivități 

• Şcoala dispune de mijloace de 
învăţământ pentru majoritatea 

disciplinelor, precum şi de tehnologia 
informatică şi de comunicaţii 

• Existența Centrului de Documentare și 

Informare, dotat corespunzător 

• Dotarea laboratoarelor şi atelierelor 
şcolii cu echipamente moderne, de 

ultimă generaţie nu este cea optimă 
 

• Lipsa mobilierului adecvat condiţiilor 
de vârstă ale elevilor şi desfăşurării 
în condiţii optime a procesului 

instructiv – educativ, în unele 
cabinete/laboratoare 

 

O T 

• Descentralizarea învăţământului oferă 

posibilitatea organizării de licitaţii şi 
achiziţii publice în vederea 

îmbunătăţirii bazei materiale sau 
atragerea de fonduri din mediul privat. 

• Proiectul ROSE – oferă posibilitatea 

îmbunătățirii bazei materiale 
• Implicarea marilor agenți economici de 

profil în sponsorizarea școlilor, în 
vederea dotării acestora în special cu 
echipamente specifice domeniilor de 

studiu 

• Imposibilitatea realizării unui proces 

instructiv – educativ de calitate în 
lipsa unei dotări moderne, 

corespunzătoare curriculum-urilor noi 
introduse, datorită lipsei fondurilor 
special alocate de la bugetul de stat. 

 
  



 

 

Numărul de cabinete, laboratoare, ateliere 

în raport cu numărul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi 

funcţionarea acestora 

 

Liceul Energetic dispune de 11 cabinete, 9 laboratoare, o sală de sport şi 3 ateliere, 

care asigură desfăşurarea procesului instructiv – educativ pentru toate disciplinele 

cuprinse în planul de învăţământ.  

Nr. 

crt. 
DENUMIRE 

DISCIPLINA DE 

BAZĂ 

DISCIPLINA 

ÎNRUDITĂ 
OBSERVAŢII 

1 3 cabinete limbi 

străine 

Lb. franceză  

Lb. engleză 
  

2 Laborator de 

științe 
Fizică/Chimie  Biologie  

3 Cabinet 

psihopedagogie 

Consiliere 

psihopedagogică 
  

4 3 cabinete de 

limba româna 
Limba română   

5 3 cabinete de 

matematică 
Matematică    

6 Cabinet de 

geografie 
Geografie    

7 Cabinet istorie Istorie    

8 Cabinet religie Religie    

9 
Cabinet de 

discipline socio-
umane 

Discipline socio-
umane 

  

10 Cabinet desen 

tehnic 
Desen tehnic   

11 Cabinet instalaţii 
electroenergetice 

Centrale, staţii şi 
reţele electrice 

Laborator 
tehnologic 

clasa a XII - a 

Necesită 
modernizări 

12 Laborator TIC  
Informatică 

T.A.C., T.I.C. 
Orice altă 
disciplină 

 

13 Laborator 
Multimedia 

Utilizarea 
aplicaţiilor de tip 

CAD 

Orice altă 
disciplină 

Echipat 
modern 

14 Laborator chimie Chimie  

Necesită 

schimbarea 
mobilierului 

15 
Laborator 

măsurări electrice 
1 

Măsurări electrice  

Măsurări 
tehnice 

Laborator 
tehnologic 

clasa a XI - a 

 

16 Laborator 
măsurări electrice 

Măsurări electrice 
Electrotehnică 

aplicată 
În curs de 
amenajare 



 

2 Laborator 

tehnologic 
clasa a X - a 

17 Laborator 

electrotehnică 1 

Electrotehnică 

aplicată 

Maşini electrice 
Laborator 

tehnologic 
clasa a X - a 

 

18 Laborator 
electrotehnică 1 

Circuite electrice  

Detectarea 
defectelor 
Întreținere 

planificată 

 

19 Laborator 

măsurări tehnice 
Măsurări tehnice  

Mecanică 

aplicată 

Necesită 

modernizări 

20 Laborator 
electronică 

Electronică 

analogică şi 
digitală 

Circuite 
electrice  

Necesită 

echipamente 
moderne 

21 
Atelier 

electrotehnică şi 
electronică 

Instruire practică  
Necesită 

modernizări 

22 Atelier 
electromecanic 1 

Instruire practică  
Necesită 

modernizări 

23 Atelier 
electromecanic 2 

Instruire practică  
Necesită 

modernizări 

  



 

 

 

CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

 

 În anul școlar 2018/2019, a fost inaugurat Centrul de Documentare și Informare 

„Garabet Kumbetlian” al Liceului Energetic Constanța.  În urma implemetării Proiectului 

privind Învățământului Preuniversitar (ROSE), s-au obținut fondurile necesare 

modernizării și transformării bibliotecii școlare într-un centru de resurse pluridisciplinare și 

multimedia, care oferă beneficiarilor un spațiu de formare, comunicare, informare și de 

explorare a noilor tehnologii educaționale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire și 

integrare. 

 C.D.I.-ul beneficiază de o suprafață de 150 mp, este dotat cu mobilier modular, 

solid, modern care permite accesul liber la fondul documentar și reorganizarea spațiului în 

funcție de necesități și de activitățile proiectate. 

  C.D.I.-ul este dotat cu un calculator, 12 laptop-uri, conexiune INTERNET, smart TV, 

retroproiector, două imprimante, copiator. Fondul documentar deținut este de 24191 

volume (carți, casete audio-video, CD-uri, DVD-uri) și este prelucrat electronic în softul de 

bibliotecă eBibliophil, care permite utilizatorilor accesul nelimitat la Biblioteca Școlară 

Electronică și la Bibliotecă Școlară Virtuală. 

 C.D.I.-ul ca sală de lectură reprezintă un spațiu necesar învățării, studiului 

personal, recreerii prin lectura de plăcere și dispune de 30 locuri. 

 C.D.I.-ul oferă autonomie elevului, profesorului și oricărei persoane dornice de 

informare. Un astfel de spațiu reprezintă o viziune nouă despre ce însemnă a învăța, cum 

să știi să cauți informațiile de care ai nevoie, ca să fii mereu în pas cu ultimele noutăți 

apărute. 

 C.D.I.-ul asigură șanse egale pentru toți elevii, în privința accesului la informație și 

a materialelor documentare. El implementează una dintre metodele cele mai eficiente de 

învățare – învățarea prin descoperire și învățarea centrată pe elev – ceea ce conduce la 

creșterea progresului școlar. 

 De asemenea, C.D.I.-ul participă la dezvoltarea unui management educațional 

performant, bazat pe conlucrarea dintre școală-familie-comunitate, capabil să readucă 

școlii, cadrelor didactice și elevilor plus valoarea necesară situării Liceului Energetic 

Constanța în topul preferințelor elevilor pentru liceele tehnologice. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
Situație statistică bibliotecă/C.D.I. 

 

 

Situaţia la 
sfârşitul 
anului 

Număr 
volume 

Valoare 
totală 
(RON) 

Repartizarea publicaţiilor după conţinut 

Social-
politice 

CZU 1,3,93 

Ştiinţele 
naturii 

CZU 5 

Tehnică, 
agricultur

ă 
CZU 6 

Literatu
ră CZU 

8 

Alte 
domenii 

CZU 
0,2,7,91 

2015 24186 37961,70 1918 3485 4220 12984 1579 

2016 24187 38251,70 1919 3485 4220 12984 1579 

2017 24187 38251,70 1919 3485 4220 12984 1579 

2018 24189 38472,20 1921 3485 4220 12984 1579 

2019 24191 38692,70 1923 3485 4220 12984 1579 

 

 
Situaţia la 

sfârşitul anului 

școlar 

Număr volume Nr. cititori 
Nr. Volume 

împrumutate 
Nr. vizite la 

bibliotecă/Frecvența 

2014/2015 24187 564 3840 3652 

2015/2016 24186 532 3628 3450 

2016/2017 24187 520 1670 2370 

2017/2018 24187 512 1085 1950 

2018/2019 24191 485 1780 2215 

 
 

 

  

 

 

  



 

 

Dotarea cu echipamente audiovizuale şi 

tehnologie informatică şi de comunicaţii 

 

Şcoala dispune de mijloace de învăţământ pentru majoritatea disciplinelor, 

precum şi de tehnologia informatică şi de comunicaţii : 

 

 89 calculatoare multimedia, legate în reţea şi conectate la Internet 
 
 2 televizoare color + 2 tv noi 

 
 1 video-retroproiector PANNEL  LCD + 10 videoproiectoare noi 

 
 1 scanere 

 

 3 copiatoare + 4 multifuncționale noi 
 

 10 imprimante 
 

 5 flipchart 

 
 aparat foto digital 

 
 aparatură specifică fiecărui laborator  

 

 achiziţii în valoare de 20000 euro pentru laboratoarele de fizică, chimie, 
biologie, materiale sportive 

 
 scule, dispozitive şi utilaje parțial noi, specifice fiecărui atelier 

 

 materiale didactice auxiliare (CD-uri, casete video şi audio, diapozitive, hărţi, 
planşe didactice, modele etc.) 

  



 

 

 

RELAȚII COMUNITARE 
 

S W 

• Şcoala este bine recunoscută în 
perimetrul zonal al oraşului. 

• Prezenţa societăţii Electrica SA în 

vecinătatea şcolii  
• Participarea la şedinţele Consiliului de 

administraţie a reprezentantului 
Asociației de părinţi, determină 
influenţe benefice în actul educaţional 

• Colaborări eficiente cu factorii 
decizionali ai comunităţii locale 

• Nu s-a cultivat un real parteneriat cu 
agenţii economici, ci doar contracte de 
asigurare a practicii 

• Preşedintele comitetului reprezentativ 
al părinţilor nu asigură o bună 

participare a mai multor părinţi la 
viaţa şcolii 

• Au fost neglijate relaţiile cu 

Universitatea „Ovidius”, hotelurile din 
zona limitrofă, unităţi comerciale, 

culturale, de agrement 
• Oferta în parteneriat este foarte 

redusă, în special pentru adulţi 

O T 

• Finalizarea proiectelor europene 
(Erasmus+) şi derularea altora noi 

formează competenţe motivante pentru 
întreg personalul didactic şi elevi 

• Existenţa în imediata vecinătate a școlii 
a unor unități de alimentație publică în 

care se comercializează alcool, cafea, 
tutun, fapt ce constituie o permanentă 
tentație pentru elevi și motiv de 

îngrijorare pentru școală și părinți. 
 

 

 
  



 

 

 

Programe de cooperare şi parteneriat 

cu alte unităţi  

 

 Liceul Energetic Constanţa întreţine relaţii sistemice cu următoarele instituţii:  

 

➢ Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 

➢ Unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa cu profil similar (L.T. 

Telecomunicaţii şi electrotehnică Constanţa, Liceul de Marină Constanţa, L.T. 

„Gheorghe Duca” Constanţa, Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa, L.T. Madgearu 

Constanţa, L.T.  „Lazăr Edeleanu” Năvodari), Liceul Energetic Constanţa fiind 

Centru judeţean de perfecţionare metodică în domeniul electric şi centru de 

interasistenţă în domeniul aplicării calităţii în educaţie în IPT. 

➢ Unități de învățământ preuniversitar din țară: Colegiul Tehnic Energetic Cluj 

Napoca, Liceul Tehnologic Henri Coandă Buzău. 

➢ Unități de învățământ superior din județ și din țară: Universitatea Ovidius 

Constanța, Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanța, Universitatea Maritimă 

Constanța, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale 

Amiral Ion Murgescu Constanța, Universitatea Spiru Haret București, Universitatea 

Politehnica București 

➢ SC ELECTROCENTRALE S.A. Sucursala Constanţa 

➢ Regia Naţională de Electricitate, Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice 

„Electrica Dobrogea” Constanţa. 

➢ Regia Naţională de Electricitate „Electrica” S.A. 

➢ S.C. Termoserv Constanţa 

➢ RATC Constanța 

➢ Transelectrica S.A. 

➢ SNN Cernavoda 

➢ Monsson Group 

➢ Direcţia de Sănătate Publică Constanţa (DSP) 

➢ Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa 

➢ Poliţia Municipiului Constanţa – Secţia 1 

➢ Jandarmeria Municipiului Constanţa 

➢ Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Constanţa 

➢ Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strategia instituțională (ținte și obiective 

strategice) 

2. Planuri  manageriale  

3. Programe de dezvoltare 

4. Studiu de fezabilitate 

 



  Prezenta strategie este corelată cu cea elaborată la nivel județean și are în vedere, în mod special, asigurarea 

calității actului educațional oferit la nivelul Liceului Energetic. Ea are la bază analiza diagnostică instituțională și se 

constituie, de asemenea, în strategie de evaluare a calității pentru Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității de la nivelul 

unității de învățământ. 

 

Ţinte şi obiective  strategice  
 

 

Ţinte strategice Obiective strategice Responsabilităţi 

Creşterea calităţii şi eficienţei 

întregului proces instructiv – educativ 
din şcoală 

• Stabilirea unor măsuri care să vizeze: 
- Creşterea mediei de admitere a elevilor în 

clasa a IX-a 
- Creşterea procentului de promovabilitate  

- Îmbunătăţirea rezultatelor absolvenţilor la 
examenul de Bacalaureat 

- Creşterea procentului de participanţi şi a 

numărului de premii la olimpiade şi 
concursuri şcolare 

• Implementarea şi evaluarea acestor măsuri 

• Sprijinirea procesului de învăţare – evaluare 

prin activităţi extracurriculare 
• Diversificarea resurselor didactice care oferă 

sprijin în procesul de învăţare 
• Stimularea cadrelor didactice pentru 

participarea la cursurile de formare continuă 

Membrii CA 

Responsabil CEAC 

CPPE 

 

Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii 
pentru a corespunde nevoilor de  

educaţie şi formare profesională ale 

beneficiarilor direcţi ai educaţiei 

• Modernizarea cabinetelor de cultură generală 
• Dotarea laboratoarelor de specialitate 

• Reabilitarea atelierelor şcolare 
 

Membrii CA 
Membrii CEAC 

Compartiment 
administrativ 

Bibliotecar 



 

Creşterea gradului de implicare a 
beneficiarilor indirecţi ai educaţiei    în 

viaţa şcolii 

• Implicarea beneficiarilor indirecţi ai educaţiei în 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
educative,  şcolare sau extraşcolare 

• Încheierea de acorduri de parteneriat cu 
diverse instituţii  

Membrii CA 
Membrii CEAC 

 

Integrarea creativă şi eficientă a noilor 

tehnologii în activitatea didactică 

• Stabilirea unor măsuri care să conducă la 
stimularea interesului cadrelor didactice pentru 
integrarea noilor tehnologii în activitatea de 

predare – învăţare – evaluare 
• Implementarea şi evaluarea acestor măsuri 

• Realizarea platformei e-learning care permite 
evaluarea corectă şi rapidă a elevilor 

• Crearea unei biblioteci virtuale cu resurse 

didactice 

Membrii CA 
Membrii CEAC 

Responsabil 
formare continuă 

Administrator AEL/ 
Informatician 

Cadre didactice 

Îmbunătăţirea şi promovarea imaginii 
şcolii 

• Actualizarea site-ului şcolii 

• Popularizarea şcolii în comunitatea locală prin: 
- realizarea de pliante, flyere etc cu oferta şi 

realizările şcolii 
- deplasarea cadrelor didactice la unităţile de 

învăţământ gimnazial, în vederea informării 

elevilor 
- apariţia în presa locală cu aspectele pozitive 

ale activităţii din şcoală 
• Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte care să 

corespundă obiectivelor şi priorităţilor stabilite 

la nivel de şcoală 
• Realizarea Monografiei și Anuarului școlii 

(“cartea de vizită” a şcolii) – partea a II-a 
•  Organizarea de activităţi extracurriculare și 

extrașcolare pentru crearea unei culturi 

organizaționale 

Membrii CA 
Membrii CEAC 

Responsabil 
imagine 

Bibliotecar 
Cadre didactice 

 

 

 



 

Obiective generale (corelate cu cele din PRAI și PLAI) 

1. Adaptarea ofertei educaţionale de formare profesională la cerinţele pieţei muncii 

2. Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

3. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

4. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere 

5. Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

6. Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

 

Obiective specifice/domeniu 

Management Curriculum Resurse Relaţii comunitare 

✓ Optimizarea 

managementului 
resurselor umane   

✓ Noi abordări metodologice şi 
practice ale curriculumului, 

prin centrarea procesului 
educativ pe rezultate ale 
învăţării 

✓ Formarea continuă a 
personalului didactic în 
concordanță cu nevoile 

personale de dezvoltare 
profesională și nevoilor de 
dezvoltare instituțională    

✓ Dezvoltarea de 

proiecte si 
parteneriate 
comunitare 

 

✓ Creşterea capacităţii 
instituţionale pentru 
elaborarea şi gestionarea 

de proiecte 

✓ Adaptarea curriculumului în 
dezvoltare locală (CDL) la 
nevoile beneficiarului (elevului)  

şi pe cerinţele socio-economice 
ale partenerului de practică 

✓ Realizarea proiectului  de 
venituri  și cheltuieli prin 

atragerea unor noi surse de 
finanțare 

 

✓ Promovarea și 
prezentarea 

activităților școlii în 
comunitate  

 

✓ Asigurarea eficienței 

manageriale în contextul 
armonizării muncii în 
echipă 

✓ Iniţierea la nivelul şcolii a unor 
programe remediale în 

vederea creşterii 
promovabilităţii la examenul 
de Bacalaureat 2020 (Proiect 

ROSE) 

✓ Dezvoltarea bazei tehnico-
didactice a școlii, cu spijinul 
agenților ecnomici parteneri  

 

 

 



 

Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare  

Responsabili/ 

Parteneri  
Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare 

Domeniu: MANAGEMENT 

1 

Reactualizarea 

documentelor manageriale, 
inclusiv a Regulamentului 

Intern  

Legislaţia in 

vigoare 
Rapoartele de 

activitate din 
ultimii ani  

Director 

Consiliul de 
Administraţie 

Consiliul 
Profesoral 

Septembrie  - 
Octombrie   

Gradul de realizare 
a  obiectivelor 

propuse 

Raport de 

activitate anual 

2 

Realizarea proiectării 

manageriale la nivelul 
fiecărei comisii tehnice de 

lucru   

Rapoarte de 
activitate din anul 

anterior 
Analiză SWOT 

Responsabili 

comisii 

Septembrie  - 

Octombrie   

Corelarea 100% a 
obiectivelor 
generale cu 

planurile 
manageriale 

 

Rapoarte de 

activitate 

semestriale/anuale 

3 

Realizarea autoevaluării 

instituţionale  la început de 
an şcolar, conform 
documentelor elaborate de 

ARACIP 

Metodologie 
ARACIP 

Director 
Responsabil CEAC 

Octombrie-
Noiembrie  

Gradul de realizare 
a standardelor 

Raport CEAC 

4 

Elaborarea unor 
instrumente operaţionale 

(fişa postului, fişa de 
evaluare, criterii de selecţie) 

şi aplicarea lor în evaluare 

Legea 1/2011, 

Legea 87/2006, 
Contractul 
colectiv de munca 

Director 

Consiliul de 
Administraţie 

Şefi arii 
curriculare 

Septembrie - 
Octombrie  

Semnarea de către 

întreg personalul a 
fişei de post 

Calificative 
acordate 

Raport de 

activitate anual 

5 
Îndrumarea şi controlul 
activităţii desfăşurate de 

întreg personalul 

Legea 1/2011, 
Legea 87/2006, 

ROFUIP, RI 

Director 
Şefi arii 

curriculare 

Permanent 
Conform 

graficului 
semestrial 

Fise de asistenţă la 

oră 
 

Activităţi metodice 
 

Raport de 
activitate 

semestrial/anual 



 

6 
Îndrumarea controlul şi  
evaluarea activităţilor SSM, 

PSI, SU   

Planul comisiei 

SSM, PSI, SU 

Director, 

Responsabil 
comisie SSM 

Administrator,  
Instructori de 
practică  

Permanent 
Plan managerial al 

comisiei 

Rapoarte de 
activitate 

semestrială/anuală 

7 
Adoptarea și asumarea 
codului de etică profesională 

în cadrul unității școlare 

OMEN 4831/2018 
Cod de etică 

pentru personalul 
din învățământul 

preuniversitar  

Comisia de etică 
Consilierul de 

etică 
Consiliul de 

administrație 

Permanent 
Calificative 
acordate 

Fișa de 

(auto)evaluare 

 

  



 

Nr. 
Crt. 

Activităţi/ Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 
financiare  

Responsabili/ 
Parteneri  

Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 
performanță 

Proceduri de 
monitorizare 

Domeniu: CURRICULUM 

9 

Aplicarea curriculumului 

național și a ofertei 
educaționale proprii (CDL) 

Planuri cadru 
Programe școlare 

Director adjunct 

Comisia pentru 
curriculum  

Septembrie  

Grad de eficienta al 

CDL 
Opţiuni ale elevilor 

Raport al CEAC 

10 
Elaborarea documentelor 
şcolare: planificări, planuri 
de lecție  

Planuri cadru 
Programe școlare 
 

Comisiile stabilite 

la nivel de școală 

Semestrial/Anual 

 

Realizarea mapelor 

metodice 

Rapoarte 

semestriale/anuale 

11 

Monitorizarea parcurgerii 
ritmice şi  de calitate a 

conţinuturilor 
 

Planificări 

calendaristice 

Director  

Responsabil CEAC 
Semestrial/Anual 

Parcurgerea 
programei conform 

planificării 
calendaristice 

Raport sintetic 
semestrial/anual 
 

12 

Monitorizarea progresului 
şcolar din perspectiva 
prestaţiei didactice 

Practicarea asistentelor şi  a 
interasistenţelor la ore 

Practicarea constanta a 
evaluării formative 

Elaborarea instrumentelor 
interne specifice de 
înregistrare a progresului 

şcolar şi valorificarea 
datelor  

Teste periodice 
Lucrări de 

evaluare 
semestriala 

Fise de asistenta 
la ore 

Director 

Responsabil CEAC 
Şefi arii 

curriculare 

Decembrie  
Mai  

Număr de asistenţe 

şi interasistenţe la 
ore 
Rezultatele unor 

teste comune pe 
disciplină 

 

Raport sintetic 
semestrial/anual 

 

13 

Fixarea tezelor şi  
discutarea rezultatelor 

evaluărilor  semestriale in 
cadrul Consiliului Profesoral  

Lucrări de 
evaluare 

semestriala 
 

Cadre didactice 

Consiliul 
Profesoral 

Decembrie  

Mai  

Respectarea 

planificării tezelor 
 

Grafic de control 

managerial 

14 
Organizarea de lecţii 
demonstrative şi  schimburi 
de experienţa 

Plan de lecţie 
Fişa de asistenţă 
la ore 

Director 
Şefi arii 
curriculare 

Conform 
graficului 

comisiei 
metodice 

Lecţii 
demonstrative în 
procent de min 

30% susținute de 
cadre didactice 

formate/metodiști 

Raportul ariilor 
curriculare 
Raportul CEAC 



 

15 

Promovarea sistematică a 

unor metode şi tehnici 
moderne de studiu 

interactive precum şi 
practicarea de modele şi 
stiluri eficiente de învățare  

Plan de lecţie 
Fişa de asistenţă 

la ore 
 

Director 
Şefi arii 

curriculare 
 

Iunie  

Număr de ore in 
care se folosesc 

tehnici moderne si 
metode interactive 

Raportul ariilor 

curriculare 
Raportul CEAC 

16 

Aplicarea unor metode şi 
forme de evaluare şcolară şi 

de dezvoltare a creativităţii, 
adaptabilităţii şi a 

transferabilităţii 
cunoştinţelor în motivaţii 
noi, inclusiv prin utilizarea 

platformei educaționale a 
școlii 

Plan managerial 

arii curriculare 
 

Şefi arii 

curriculare 
Responsabil CEAC 

Decembrie  
Iunie  

Mediile 

semestriale/anuale 
 

Raportul ariilor 
curriculare 

Raportul de 
activitate anual 
 

17 

Analiza de nevoi 

educaţionale ale elevilor şi a 
intereselor agenților 
economici      

Plan cadru 
Programe şcolare 

Chestionare 
adresate elevilor 
si agenţilor 

economici  

Director 

Profesori diriginţi 
Consilier educativ 
Psiholog şcolar 

Conform unui 
grafic 

Grad de 

diversificare a 
activităţilor şcolare 
si extraşcolare 

Raportul comisiei 
de curriculum 

Raportul comisiei 
de programe 
educative şcolare 

si extraşcolare 

18 

Organizarea de concursuri 

școlare (PROELECTRICA) și 
de simpozioane locale, 

regionale, naționale  

Regulamente 
specifice 

Director 
Șefi arii 

curriculare 

Conform 
calendarului 

aprobat 

Număr de 
participanți/premii  

Rapoarte de 
activitate anuale 

  



 

Nr. 

Crt. 
Activităţi/ Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare  

Responsabili/ 

Parteneri  
Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare 

Domeniu: RESURSE  

18 

Realizarea lucrărilor de 

reparaţii, modernizare şi  

igienizare 

PAS 

Proiect de buget 

 

Director, 

Administrator 

 

Conform 

graficului 

40% lucrări 

realizate si dotări 

ale cabinetelor si 

sălilor de clasa 

Rapoarte 

semestriale si 

anuale 

19 

Realizarea proiectului de 

buget şi  a execuţiei 

bugetare  

Proiect de buget 

Director,  

CA 

Contabil şef 

Conform 

graficului 

 Realizarea 

proiectului de 

buget şi  a 

execuţiei bugetare 

Rapoarte 

semestriale si 

anuale 

20 

Dotarea cabinetelor școlare, 

a laboratoarelor, săli de 

clasa  

PAS 
Director,  

Administrator  

Conform 

graficului anual 

Realizarea planului 

de achiziţii 

Rapoarte 

semestriale si 

anuale 

21 
Inițierea unor noi proiecte  

europene  

PAS  

Planul CEAC  

Director 

Resp. proiecte 

Pe tot parcursul 

anului școlar 

Realizarea 

proiectului  
Raport anual  

22 

Stabilirea normelor 

didactice şi  asigurarea de 

personal didactic calificat la 

toate disciplinele 

Legea 1/2011 

Metodologia 

mişcării pers. 

didactic 2017-

2018 

Director,  

CA 

Secretariat 

Septembrie 

Martie  

Grad de acoperire 

cu personal calificat 

a normelor 

didactice 

Proiect încadrare 

ISJ 

23 

Alegerea responsabililor 

ariilor curriculare şi  

stabilirea diriginţilor claselor 

ROFUIP 
Director, Consiliul 

Profesoral 
Septembrie Decizii interne Rapoarte comisii 

24 

Reorganizarea Comisiei 

pentru Asigurarea și 

Evaluarea Calității  

ROFUIP 

Regulament CEAC 
Director Septembrie Decizii interne 

Raport Consiliul  

Profesoral  

25 

Stabilirea destinaţiilor 

spatiilor şcolare şi  a 

programului cursurilor 

Orarul scolii 

Director,  

Administrator 

Secretariat 

Septembrie 

Gradul de folosire a 

cabinetelor si 

laboratoarelor 

Grafic de folosire a 

cabinetelor si 

laboratoarelor 



 

26 

Elaborarea orarului şi  a 

graficului alternanței 

perioadei de teorie cu cea 

de practică  

Încadrarea 

personalului 

didactic 

Fişa postului 

Comisia de 

elaborare a 

orarului 

 

Septembrie  

Cuprinderea 

tuturor orelor din 

program 

Realizarea unui 

orar echilibrat 

pentru elevi si 

cadre didactice 

Grafic al serviciului 

pe şcoală 

27 

Formarea continuă a 

personalului direcţionată în 

concordanţă cu nevoile de 

dezvoltare personală şi 

instituţională 

 

Cursuri de 

perfecţionare 

CCD, alţi furnizori 

 

Director  

Responsabil 

Comisie 

perfecţionare  

Responsabil CEAC  

Conform 

calendarului 

Procent de 

cuprindere la 

cursuri de 

perfecţionare și 

formare continuă a 

personalului 

didactic, auxiliar si 

nedidactic 

Raport al Comisiei 

perfecţionare si 

CEAC  

28 

Organizarea unor activităţi 

metodice cu impact imediat 

asupra procesului 

educaţional  

Plan managerial 

comisie metodică 
Comisia metodică 

Noiembrie  

Mai  

Gradul de implicare 

a cadrelor didactice 

Număr activităţi 

metodice 

Rapoarte arii 

curriculare 

29 

Introducerea în colectiv a 

colegilor mai tineri şi  

monitorizarea lor de către 

un profesor din catedra  

Plan managerial 

comisii metodice 

Director 

Comisia metodică 

Septembrie  

Iunie  
Asistente la ore 

Rapoarte CEAC 

Rapoarte arii 

curriculare 

semestriale/anuale 

30 

Evaluarea şi  autoevaluarea 

personalului 

 

Fise de evaluare 

si autoevaluare 

Director, 

Coordonator 

Comisie 

metodică, 

Consiliu de 

administraţie 

Septembrie  

Număr calificative 

FB 

Punctaj evaluare 

Raport de 

activitate-an școlar 

31 

Pregătirea examenului de 

Bacalaureat şi a celui de 

certificare a competențelor 

Teste de evaluare  

 

Metodologie MEN 

Comisia metodică 

Cadre didactice 
Ianuarie - Iunie  

Gradul de 

promovabilitate 

crescut cu min 3% 

Raport de 

activitate anual 



 

profesionale prin analiza de 

subiecte şi consultarea 

tuturor apariţiilor sub egida 

MEN; Teste de evaluare;  

 

la examenul de 

bacalaureat 

32 

Organizarea examenului de 

certificare a competențelor  

2020 (şcoala de maiştri, 

liceu) 

Metodologie MEN 
Director, 

Secretariat 

Februarie  

 Iunie  

Rezultatele la 

examenul final  

Raport de 

activitate anual 

33 

Realizarea unei strategii cu 

privire la reducerea riscului 

de abandon școlar, 

absenteism, prevenirea 

violenței și creșterea 

siguranței elevilor 

Strategia 

națională 

Strategia ISJ 

Constanța 

Consiliul de 

administrație 

Psiholog școlar 

Responsabil 

comisie 

Octombrie  

Reducerea cu 5% a 

numărului de 

absențe, de 

abandon școlar, de 

fapte de violență în 

școală și în afara ei 

Situații statistice 

Rapoarte tematice 

 

 

 

 

 



 

   

Nr. 

Crt. 

Activităţi/ Acţiuni 

Resurse 

materiale şi 

financiare  

Responsabili/ 

Parteneri  
Orizont de timp 

Indicatori de 

evaluare și 

performanță 

Proceduri de 

monitorizare 

Domeniu: RELAȚII COMUNITARE 

34 

Încheierea unor contracte 

de parteneriat cu instituții 

naționale și internaționale 

Contracte de 

parteneriat, 

Protocol de 

colaborare 

Director 

Consiliul de 

Administrație  

Septembrie  

Număr de 

parteneriate 

încheiate 

Raport CEAC și 

raport de activitate 

anual  

35 

Încheierea unor protocoale 

de colaborare cu agenți 

economici de profil  

Contracte de 

colaborare 

Director 

Consiliul de 

Administrație 

Septembrie  

August  

Număr de 

contracte încheiate 

Raport de 

activitate anual 

36 
Promovarea și prezentarea 

școlii în comunitate  

Pagina Web 

Pliante  

Director, 

Secretariat, 

Profesori, 

Personal calificat 

extern  

Permanent 

Număr de pliante 

distribuite  

 

Raport de 

activitate 

semestrial/anual 

37 

Organizarea şi participarea 

la acţiuni comune şi 

relevante pentru 

comunitate, colaborări cu 

organizaţii non-

guvernamentale 

Contracte de 

colaborare  

Director,  

Consiliul de 

Administrație  

Permanent 

Număr de activităţi 

organizate pe 

discipline şi 

compartimente 

 

Raport de 

activitate anual 

38 

Realizarea de proiecte 

extrașcolare în parteneriat 

activ cu Asociația de părinți 

a Liceului Energetic 

Constanța 

Aplicații proiecte 

 

Fonduri 

extrabugetare, 

inclusiv europene 

CPPE 

Președinte 

Asociația de 

Părinți a CTE 

Februarie 

Cel puțin un proiect 

național, unul 

regional și unul 

local implementat 

 

Cel puțin o aplicație 

pentru un proiect 

european 

Raportul CPPE 

       



 

 

 În  vederea atingerii ţintelor strategice propuse pentru perioada 

acoperită de prezentul Plan de Acţiune al Şcolii avem în vedere următoarele 

programe de dezvoltare (vezi anexe): 

 

 

 

 Program de activităţi extracurriculare.   

 

 Program de reducere a absenteismului, abandonului școlar, prevenirea 

violenței și creșterea siguranței elevilor. (Plan măsuri antiviolență) 

 

 Program de perfecționare a cadrelor didactice.  

 

 Program de iniţiere şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri 

europene.  

 

 

  



 

 

 

 Prezentul studiu se referă la modalitatea de implementare a unor măsuri de 

îmbunătăţire ce se impun ca urmare a diagnozei instituţionale realizate, plan de măsuri ce 

este propus şi la nivelul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din şcoală, precum şi 

la proiectul execuţiei bugetare. 

 

1. Plan de măsuri pentru fructificarea diagnozei 

2. Proiectul execuţiei bugetare 

 

 

1. Planul de măsuri pentru fructificarea diagnozei 
 

a. Punctele slabe 

 

 

Acţiuni 
Rezultate 

măsurabile 
Termen Responsabil Evaluare 

Punctul slab avut în vedere: Comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii 

interesaţi externi nu este eficientă în totalitate  

• Implicarea părinţilor 

în activităţile 

organizate de şcoală 

 

• Obţinerea de feed-

back de la părinţi 

 

• Organizarea de 

întâlniri generale cu 

părinţii, pe nivele de 

studiu 

 

• Promovarea utilizării 

catalogului on-line 

către factorii interesaţi 

 

Numărul de părinţi 

implicaţi în activităţi  

 

Chestionare de 

satisfacţie 

Numărul de întâlniri cu 

părinţii 

 

Numărul de accesări 

ale catalogului 

 

 

permanent 

 

 

mai  

 

octombrie  

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Consilierul 

educativ 

Psihologul şcolar 

Comisia CEAC 

 

Echipa 

managerială 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

Membrii 

CEAC 

 



 

Punctul slab avut în vedere: Informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale 

elevilor şi ale membrilor personalului nu sunt disponibile şi/sau publicate în 

mod regulat 

• Participarea la 

activităţile de 

popularizare a 

rezultatelor (Târg 

oferte etc) 

 

• Popularizarea ofertei 

educaţionale la nivelul 

şcolilor gimnaziale 

 

• Organizarea Zilelor 

şcolii 

 

• Promovarea site-ului 

liceului 

Numărul de activităţi 

 

 

Numărul de şcoli 

gimnaziale în care a 

fost popularizată oferta 

Numărul de  factori 

interesaţi implicaţi  

 

Numărul de accesări 

ale site-ului 

mai - iunie  

 

 

aprilie  

 

aprilie  

 

 

iunie  

 

Consilierul 

educativ 

Şefii de 

departamente-

manageri, arii 

curriculare, 

contabilitate, 

administrativ, 

secretariat 

Cadrele didactice 

Comisia CEAC 

 

Echipa 

managerială 

Consiliul de 

Administraţie 

Membrii 

CEAC 

 

Punctul slab avut în vedere: Spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, 

echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele de învăţământ nu sunt 

adecvate specialităţii în totalitate (unde este cazul) şi nu îndeplinesc 

standardele industriale curente (în mică măsură) 

• Identificarea 

resurselor care nu 

sunt adecvate 

specialităţii şi care nu  

mai îndeplinesc 

standardele industriale 

curente 
 

• Amenajarea spaţiilor 

identificate 

Existenţa listelor cu 

resursele care nu sunt 

adecvate specialităţii şi 

care nu  mai 

îndeplinesc standardele 

industriale curente 

Spaţii şcolare  

modernizate 

decembrie  

 

 

 

iunie  

Şefii de 

departamente-

manageri, arii 

curriculare, 

contabilitate, 

administrativ, 

secretariat 

 

Director 

 

Membrii 

CEAC 

Consiliul de 

Administraţie 

Punctul slab avut în vedere: Nu toţi membrii personalului sunt implicaţi în 

procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii 

• Diseminarea, la 

nivelul şcolii, a 

informaţiilor cu 

privire la evaluare şi 

asigurarea calităţii  

 

• Elaborarea şi 

diseminarea 

procedurii specifice 

 

• Identificarea, la 

nivelul tuturor 

compartimentelor 

a punctelor tari şi 

punctelor slabe din 

activitatea lor şi 

realizarea unui plan 

de îmbunătăţire a 

• Procese verbale al 

Consiliului Profesoral, 

cu numărul de 

participanţi  

 

 

• Procedura specifică 

 

 
• Rapoarte de 

activitate nivelul 

compartimentelor şi 

ariilor curriculare 

 

 

 

 

 

octombrie  

 

 

 

octombrie  

octombrie   

 

 

 

martie  

Echipa 

managerială 

Şefii de 

departamente, 

arii curriculare, 

contabilitate, 

administrativ, 

secretariat 

Membrii CEAC 

 

 

Director 

 

Membrii 

CEAC 

 

Consiliul de 

Administraţie 



 

activităţii 

 

• Prezentarea 

rapoartelor şi a 

planurilor de 

îmbunătăţire în 

şedinţele de analiză 

ale Consiliului 

Profesoral 

 

• Procese verbale 

şedinţe Consiliu 

Profesoral 

 

 

 

 

b. Ameninţările 

- din analiza instituţională: 
• Reducerea populaţiei şcolare 

• Poziţia periferică expune şcoala apariţiei unor factori de risc de proximitate 
• Costurile dotărilor necesare modernizării sunt prohibitive 

• Nivelul actual al tehnicii este mult prea ridicat faţă de posibilităţile reale ale şcolii  
• Existenţa în imediata vecinătate a trei unităţi de alimentaţie publică în care se 

servesc băuturi alcoolice  

• Permanenta modificare a întregului sistem de învăţământ, inclusiv a modalităţilor 
de accedere şi de finalizare a învăţământului preuniversitar liceal 

SOLUŢII: 

✓ Creşterea prestigiului unităţii şcolare este soluţia certă pentru realizarea unui 
plan de şcolarizare de calitate, cu condiţia respectării angajamentelor 

asumate 
✓ Atragerea de sponsorizări şi cointeresarea agentului economic partener în 

asigurarea unei dotări corespunzătoare a laboratoarelor de specialitate 
✓ Realizarea de convenţii cu unităţile de alimentaţie publică din proximitate în 

vederea interzicerii comercializării către elevi a băuturilor alcoolice 

✓ Consilierea elevilor şi părinţilor în vederea orientării şcolare şi profesionale în 
cadrul unor activităţi  

 

c. Exploatarea oportunităţilor 

- din analiza instituţională: 
• Domeniul energetic – domeniu tehnologic de actualitate 
• Apropierea unor reprezentanţi ai unor regii autonome şi firme private cu profil de 

activitate comparabil 
• Există încă cerere pe piaţa muncii în domeniul electrotehnic, electronic, energetic, 

informatic 
• Interesul agenţilor economici manifestat prin : 

- cereri de cifră de şcolarizare (postliceală, şcoală de maiştri) 

- participarea la elaborarea/ actualizarea curriculumului tehnic în colaborare cu 
cadrele didactice ale şcolii 

• Apariţia facultăţii „Energetică industrială” în învăţământul universitar constănţean 
SOLUŢII: 

✓ Se impune extinderea parteneriatului cu Universitatea „Ovidius” în domeniul 

dezvoltării instituţionale pe profil energetic 
✓ Se impune introducerea unor noi calificări, mai ales pentru nivelul 5, în 

domeniul energetic/electric 

 

 

 



 

 

2. Proiectul execuţiei bugetare 

 

a.  Statistici bugetare anterioare 

 

Comentarii: 

- nu au fost asigurate sumele pentru burse și transportul elevilor 
- reparaţiile curente şi utilităţile pe anul școlar 2018-2019 au fost  achitate din  

fonduri alocate conform bugetului  aprobat de Consiliul Local şi din sponsorizări de 
la Asociaţia de părinţi a CTE, fondurile fiind insuficiente ; restul reparațiilor s-au 
realizat cu ajutorul Asociației de părinți ; 

- dotările pe anul 2018-2019  s-au realizat din sponsorizări 
- la sfârșitul anului 2018 (decembrie) au fost repartizate de la Consiliul local sume 

care au trebuit cheltuite până la 31 decembrie 2018 și care au fost folosite pentru 
plata în avans a unor utilități, în proporție de maxim 30% . 
 

 
b. Bugetul prognozat în cadrul proiectului şcolii 

  

Comentarii : 

- Cheltuielile pentru perfecţionare sunt necesare validării competenţelor autorilor 
diferitelor produse didactice sau nedidactice (cursuri, manuale, perfecţionarea 
responsabililor de compartimente, Protecţia Muncii şi PSI, paznici, fochişti etc.) 

- Mijloacele fixe sunt  întreţinute prin contracte de asistenţă cu firme autorizate 
- Reparaţiile la clădiri sunt necesare pentru reamenajarea şi igienizarea unor spaţii 

interioare 
- Sunt necesare dotări de mobilier pentru cabinete tehnice şi laboratoare deoarece 

cele existente sunt fie deteriorate, fie necorespunzătoare vârstei elevilor 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Evaluarea și monitorizarea demersului managerial 
  



 

Evaluarea reprezintă un proces complex, legat de proiectarea prin obiectivele 

stabilite şi structurate pe evaluare de proces şi de produs. 

O bună evaluare şi monitorizare îndeplineşte condiţiile: 

➢ oferă informaţii necesare deciziei relevante 
➢ este centrată pe obiective şi rezultate aşteptate 

➢ oferă feed-back constructiv 
➢ are drept scop îmbunătăţirea activităţii 

 
Ne  propunem să realizăm o monitorizare şi o evaluare prin determinări 

calitative şi cantitative către Eficienţă şi Eficacitate. 

 

Evaluarea şi monitorizarea de proces şi de produs 

Determinări CALITATIVE 

I. Scopuri: Poziţie pe „piaţa” educaţională 

  Noi tehnologii / noi profesii 

 Parametrii: Satisfacţie şi participare colectivă a actorilor educaţionali 

II. Scopuri: Excelenţă 
  Adaptabilitate 

 Parametrii: Stil de conducere 

                     Dezvoltare echipă managerială 

                     Cultură organizaţională 

Determinări CANTITATIVE 

I. Scopuri: Volumul „intrărilor” 

  Volumul „ieşirilor” 

 Parametrii: Costuri 

              Pierderi 

       Fluctuaţii 

II. Scopuri: Noi produse/servicii 
   

 Parametrii: Formare şi dezvoltare personal 

       Flexibilitate resurse umane 

 

                      După „Matricea flexibilităţii” – CARNALL – 1991 



 

Echipa managerială îşi va concentra atenţia către: 

o Parametrii calitativi 
o Selectarea surselor de informaţie: 

- documente interne 

- documente externe 
o Interpretarea rezultatelor, analiza acestora 

o Crearea de instrumente de evaluare a compartimentelor existente 
 

Modalităţi de evaluare 

▪ Chestionare 
▪ Observaţia  

▪ Discuţii de grup (elevi, profesori, Consilii de sprijin) 
▪ Analiza documentelor folosind criterii stricte 

 

Repere de autoevaluare 

A. CURRICULUM 

✓ Corectitudinea schemei orare 
✓ Alegerea manualelor adaptate la specificul şcolii 

✓ Orar întocmit conform cerinţelor psihopedagogice 
✓ Proiectarea şi evaluarea activităţii didactice 

✓ Rezultate notabile pe catedre şi ani de studiu 
✓ Metode utilizate la clasă 
✓ Progresul înregistrat de elevi 

✓ Motivaţie/relaţionare profesor/elev 
 

B. RESURSE UMANE 

➢ Rezultate examene naţionale/olimpiade, concursuri şcolare 
➢ Rezultate obţinute în activitatea educativă 

➢ Evaluarea prin fişa postului/ calificative/ stimulente acordate 
➢ Formare continuă cadre didactice 

 

C. RESURSE MATERIALE / FINACIARE 

 

• Dotare săli de clasă/ laboratoare cu materiale auxiliare necesare procesului de 
învăţământ 

• Dotare performanţă propusă prin programele de dezvoltare 
• Planificare bugetară 

 

D. RESURSE COMUNITARE 

 

❖ Comunicare cu partenerii educaţionali 
❖ Parteneriate interinstituţionale locale, naţionale, internaţionale 

❖ Deschiderea şcolii către comunitate 
❖ Marketing educaţional (ofertă educaţională, promovarea imaginii şcolii) 

 



 

 

Procesul de elaborare și consultările implicate 

Pentru elaborarea Planului de Acțiune al Școlii s-au organizat două sesiuni 

pregătitoare incluzând activități de seminar și ateliere de lucru. Cu acest prilej au 

fost stabilite priorităţile pentru PAS, structura informaţiilor care trebuie colectate si 

analizate si au fost stabilite sarcinile membrilor echipei. 

Obiectivele și măsurile pentru PAS au fost conturate de grupul operaţional, 

reunit în cadrul unei sesiuni de lucru organizată în acest scop și definitivate pe 

baza consultărilor ulterioare. 

Pentru identificarea problemelor cu care se confrunta şcoala au fost 

intervievaţi prin intermediul unui chestionar reprezentanţi din Consiliul elevilor, 

comisiile metodice din şcoala si reprezentanţi ai comitetului de părinţi. 

 De asemenea au fost luate in considerare si punctele de vedere ale agenţilor 

economici parteneri. 

 

Monitorizarea și evaluarea în implementare 

 

Pentru implementarea PAS, s-a stabilit componența echipei de monitorizare 

și evaluare, precum și responsabilităţile fiecăruia. 

Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici parteneri 

și colaboratori. 

Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor si indicatorilor asociaţi acestora 

pentru fiecare obiectiv. 

Se vor realiza rapoarte trimestriale privind stadiul implementării PAS. 

Coordonarea generala a activităților va fi realizată de directorul școlii. 

 

Tipul activitatii 
Responsabilitatea 

monitorizării si 

evaluării 

Frecventa 
monitorizării 

Întocmirea seturilor de date care să 

sprijine monitorizarea ţintelor 
Director Lunar 

Monitorizarea periodica a implementării 

acţiunilor individuale 
Coordonator CEAC Trimestrial 

Comunicarea acţiunilor corective in lumina 

rezultatelor obţinute 
Director Trimestrial 

Analiza informaţiilor privind progresul 

realizat in atingerea ţintelor 

Comisia de 

asigurare a calităţii 
Anual 

Stabilirea metodologiei de evaluare si a 

indicatorilor de evaluare a impactului 
asupra comunităţii 

Director 
Coordonator CEAC 

Anual 

Prezentarea generala a progresului 
realizat in atingerea ţintelor 

Director Anual 

Evaluarea progresului in atingerea 
ţintelor.  Actualizarea activitatilor din PAS 
in vederea evaluării 

Comisia de 

asigurare a calităţii 
Anual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Planurile manageriale și de dezvoltare ale liceului 

pe ani școlari 



 


