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Partea I – Context  
 

 
1.1. Slogan, Misiune și Viziune  

 
Slogan : Progres prin cunoaștere 
Misiune: Formarea tinerilor pentru muncă și viață în contextul 
european și mondial actual.  Încurajarea legăturii puternice cu părinții, 
astfel încât să consolideze în continuare educația fiecărui elev. 
Viziune: Colegiul Tehnic Motru își propune ca printr-o îmbinare 
echilibrată a tradițiilor cu noul, să formeze o personalitate armonioasă 
și creativ-pragmatică de succes elevilor în contextul valorilor naționale 
și europene. 

 
În condiţiile actuale, se conturează pe plan mondial un nou tip de economie și 

societate, în care factorii dezvoltării devin cunoașterea, informațiile, tehnologiile de vârf, 
potențialul uman și cultural. 

România trebuie să valorifice cu prioritate aceste componente social-umane, 
menite să sporească potențialul modernizării și reducerea decalajelor față de țările 
dezvoltate, în cotextul globalizării. De aceea dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de 
a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre 
învățarea și respectarea valorilor unei societăți democratice. 

COLEGIUL TEHNIC MOTRU este o veritabilă instituție de educație și cultură. 
Prestigiul școlii este susținut de activitatea și performanțele profesionale ale cadrelor 
didactice precum și de rezultatele elevilor. În acest sens, școala va asigura prin 
activitatea elevilor și prin informațiile pe care le va furniza comunității locale, o șansă 
pentru transformarea capitalului uman de care dispunem.    
 Școala și-a elaborat oferta curriculară echilibrând cerințele curriculumului național 
cu cel regional și local, punându-se accent pe aria ,,Tehnologii” în stricta concordanță cu 
profilul școlii. 

Stabilirea ofertei s-a realizat ținând cont de resursele umane și materiale 
existente, pe baza studierii cererii de forță de muncă pe plan local, dar și la nivel regional 
și național, precum și prin consultarea diverșilor agenți economici cu care avem în 
desfășurare relații de parteneriat, dar și prin consultarea părinților. 

COLEGIUL TEHNIC MOTRU va desfășura educație bazată pe management la 
nivelul structurii de conducere care va promova informația știintifică de valoare și va 
încuraja inovația, creația, lucrul în echipă, nu în ultimul rând comunicarea deschisă între 
toți ,,actorii” educației, deci realizarea unui management participativ. 

COLEGIUL TEHNIC MOTRU va pregăti elevi care, după absolvire, vor fi capabili 
să urmeze cursurile învățământului superior sau să lucreze în domeniile (specializările) 
studiate și să participe la proiecte comune cu instituțiile de profil. 

Chiar dacă în perspectiva anului 2018 numărul elevilor va fi în scădere, atât la 
nivel județean cât și la nivel regional, ținând seama de toate oportunitățile existente, 
credem că vom acoperi cererile de formare profesională de pe piața muncii. 
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1.2. Profilul prezent al școlii 
 
 
Prezentare generală 
 
 COLEGIUL TEHNIC MOTRU a luat ființă în anul 1967 sub denumirea de 
GRUPUL ŞCOLAR MINIER MOTRU. 
 Unitatea noastră este așezată într-o localitate urbană situată la mijlocul distanței 
dintre orașele Drobeta Turnu-Severin și Târgu- Jiu, la granița cu județul Mehedinți. 
 Unitatea școlară funcționează în 4 corpuri de clădire construite în ani diferiți și 
este autorizată din punct de vedere sanitar. 
 Unitatea noastră nu funcționează cu clase simultane, numărul de elevi fiind 
suficient pentru a se constitui clase în regim normal. 
 Datorită numărului foarte mare de clase și a spațiului insuficient, unitatea școlară 
funcționează în două schimburi. 
 În ciclul liceal și Școala de Arte și Meserii, unitatea recrutează și școlarizează 
elevi din toate localitățile limitrofe municipiului Motru, dar și din județul Mehedinți. 
 
Populația școlară: 

 Număr de elevi: 1485 

 Număr de clase: 57 

 Mediul de proveniență: urban și rural 

 Activitatea instructiv–educativă se desfășoară în două schimburi 
 
Personalul școlii: 

 Didactic: 86 

 Titulari: doctor – 2; gr I – 33, gr II – 18, def. – 28, deb. – 5 
 

 Detașati – 3 

 Suplinitori: gr I – 1, gr II – 4, def. – 8, deb. – 13 

 Necalificați: 2 

 Nedidactic: 13,5;  auxiliar: 8 
 
Calificarea personalului didactic: 

 Calificat: 100% 

 Cu performanțe în activitatea didactică: 18% 

 Absolvenți de cursuri de formare/perfecționare: 24% 

 Continuarea studiilor: 5% 
 

 
 

1.3. Analiza rezultatelor și evoluțiilor din anul școlar 2012-2013 
 
Indicatori de evaluare a performanței anului școlar 2012-2013: 

 Rezultate școlare: 76% promovați la clasele XI – XIV seral, 91% promovați la 
clasele IX – XII, 94% elevi promovați la frecvență redusă; 



 Colegiul Tehnic Motru          Plan de acțiune  
 

 7 

 Procent de promovabilitate la examenele naționale: bacalaureat 2013 - 39,36% 
atestate și competențe profesionale 98%; 

 Rata abandonului școlar: 11 elevi retrași la clasele XI – XII, 1 elev retras la clasa 
a XII-a fecvență redusă, 3 elevi retrași la Școala de Arte și Meserii. 
 
 

 
Resurse materiale ale unității școlare: 

 Numărul sălilor de clasă: 34 

 Numărul laboratoarelor și cabinetelor: 11, respectiv  9 

 Numărul cabinetelor de informatică: 2 

 Biblioteca școlară: 1, număr unități de carte: 25.981, ultima achiziție de cărți fiind 
făcută la începutul anului școlar 2012; 

 Ateliere pentru instruirea practică: 14 – grad de dotare: bun; 

 Un cămin internat cu 180 de locuri; 

 O cantină cu o capacitate de 300 de elevi pe serie; 

 Săli de sport: 2; 

 Cabinet medical: 1; 

 Spații sanitare: 10; 

 C.D.I. dat în funcțiune în anul școlar 2009/2010; 

 Material didactic: școala este bine dotată cu material didactic modern, ultimele 
dotări fiind făcute la începutul anului școlar 2012 cu bani de la bugetul MEC, la 
cabinetele de fizică, chimie, biologie și consiliere psihopedagogică; 

 Unitatea școlară are fonduri extrabugetare, provenite din lucrările efectuate către 
terți de elevii școlii, în cadrul orelor de instruire practică; 

 Conectarea la Internet a laboratoarelor, bibliotecii, birouri directori, secretariat, 
contabilitate, cabinetul de consiliere școlară; 

 
 
Ambianța 
  
 În ceea ce privește climatul organizației noastre am putea spune că este un climat 
deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției 
școlare; este un climat stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice 
fiind deschise, colegiale, de respect și sprijin reciproc. 
 Directorul și directorii adjuncți sunt deschiși să asculte sugestiile profesorilor, fac 
aprecieri frecvente și sincere la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o 
largă autonomie, îi îndrumă și evită un control strict birocratic. 
 Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă și în conduita 
cadrelor didactice. 
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Partea a II-a  

2. Diagnoza și analiza nevoilor 
 

    2.1. Analiza mediului extern 
 
           2.1.1. Analiza profilului economic 
 
      Perioada 1998-1999 a fost marcată de o recesiune atât la nivel regional cât și 
național, în care s-au făcut simțite efectele liberalizării cursului de schimb valutar cât și a 
programelor de restructurare în întreprinderile cu pierderi. Managementul defectuos, 
cauzat de reticența la implementarea sistemului de asigurare a calității producției și 
produselor, a strategiei de dezvoltare a întreprinderilor, a aplicării principiilor de 
marketing în promovarea produselor, împreună cu pierderea piețelor de desfacere și 
reducerea nivelului de competitivitate a produselor, coroborate cu lipsa resurselor de 
menținere a investițiilor au determinat o scădere industrială accentuată cu implicații 
grave asupra dezvoltării zonei. 
       Analizând evoluția valorii adaugate brute, se constata ca in anul 1999 fata de 
1998 au avut loc scaderi in toate sectoarele de activitate. S-au înregistrat scăderi mari în 
special în industria minieră, totuși, în domeniul serviciilor s-a observat o creștere. 
Dezvoltarea activității economice pe domenii în perioada 2012-2018 este conform 
prevederilor PRAI și PLAI. 

 
2.1.2. Repere economice ale zonei S.V. OLTENIA 
 
Industria 
       Principalele subsectoare industriale preponderente în regiune sunt: industria 
extractivă, industria prelucratoare și industria de energie electrică și termică, gaze și apa.  
        Industria extractivă oferea în 2004 locuri de muncă pentru 7,52% din populația 
ocupată în industrie. Pe măsura diminuări activității economice în acest sector, industria 
extractivă a pierdut locuri de muncă, reducandu-se de la 21% în 1995, vizibil în special 
în județele Gorj și Mehedinți.  
        Industria prelucrătoare este cea mai dinamică din punct de vedere al ocupării 
forței de muncă, oferind în 2004 85,5% din totalul ocupat în industrie. Pe un trend 
ascendent din 1995 (68%), industria prelucrătoare va continua evoluția ascendentă, fiind 
cel mai competitiv sector industrial. 
        Regiunea Sud-Est Oltenia prezintă o bună specializare în industria alimentară 
(Dolj), textilă (Dolj și Vâlcea), metalurgică (Olt), fabricarea celulozei, hartiei și 
cartonului (Mehedinți), fabricarea substanețelor și produselor chimice (Mehedinți și 
Vâlcea),  automobilistica (Dolj),  construcții navale (Mehedinți). 
         Sectorul energetic din regiunea Sud-Vest Oltenia reprezintă o infrastructură 
strategică de bază a economiei regionale și naționale, fundamentală pentru dezvoltarea 
acesteia (71,57% din totalul producției hidroelectrice naționale era produs aici în 2001). 
Având în vedere rolul capital deținut de regiunea Sud-Vest Oltenia în acest sector, 
creșterea competitivității sectorului energetic trebuie să reprezinte un obiectiv important 
al economiei regionale. 

Sectorul serviciilor 
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            Din punct de vedere al numărului de unități locale active care prestează diferite 
tipuri de servicii, ponderea majoră față de numărul total de unități în regiune era deținută 
în 2004 de comerț (58,8%), urmată de tranzacții imobiliare, închirieri și activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor (8,51%). Aceasta repartizare este 
asemănătoare celei naționale, iar inversa celei comunitare, unde sectorul serviciilor 
financiare și de afaceri este net superior. Evoluția ambelor categorii este fluctuantă de la 
an la an.  
 
2.1.3. Întreprinderi și Infrastructura de Afaceri 
    
 Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime  
 La sfârşitul anului 2009 erau înregistrate un număr de 36.616 de firme ca unităţi 
locale active în industrie, comerţ şi alte servicii , cu un număr total de 348.301 angajaţi 
(în scădere cu 31,9% faţă de 2000 şi o creştere cu 4,7% faţă de anul 2006). 
 Datele statistice pentru perioada 2000-2009 evidenţiază dinamica întreprinderilor 
mici şi mijlocii (IMM), care pe total au crescut atât ca număr de firme (cu 77,5%). În 
schimb a scăzut cu 13,7% numărul de firme şi cu 48% numărul de angajaţi în clasa 
întreprinderilor mari (peste 250 salariaţi). Din categoria IMM, cele mai dinamice s-au 
dovedit microîntreprinderile (sub 9 salariaţi), în creştere cu 38% a numărului de angajaţi. 
 
 Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ 
şi alte servicii 
 În perioada 2007-2009 valoarea investiţiilor brute a cunoscut creşteri importante 
în domenii ca: tranzacţii imobiliare şi servicii pentru întreprinderi, hoteluri şi restaurante, 
comerţ, transport, depozitare şi comunicaţii (cu 33,5%) şi construcţii. 
 Faţă de situaţia din 2003, se poate observa o tendinţă de creştere a numărului de 
IMM şi mai ales de creştere a ponderii acestora în sectorul productiv. A scăzut însă 
semnificativ ponderea IMM mijlocii, în favoarea celor mici şi micro. Conform surselor 
ONRC, în 2005, mai funcţionau în judeţ 21 de întreprinderi mari cu peste 30.000 de 
angajaţi (cca. 12,5% din populaţia ocupată), dintre care cele mai importante sunt 
Societatea Naţională a Lignitului Oltenia (cca. 10.000 salariaţi) şi cele două mari 
complexe energetice: Turceni şi Rovinari (cu peste 8000 salariaţi în total). 
 Distribuţia IMM în teritoriu indică o repartiţie neuniformă şi semnificative disparităţi 
urban –rural şi nord – sud. Astfel urbanul are de cca. 4,0 ori mai multe IMM /1000 
locuitori, municipiile Tg. Jiu şi Motru grupând peste 60% din totalul IMM-urilor din judeţ. 
Un număr scăzut de IMM-uri prezintă oraşele Tismana, Turceni şi Ţicleni, în timp ce 
comune precum Arcani sau Baia de Fier au un număr ridicat. Zona cea mai slab 
dezvoltată din punct de vedere al numărului de IMM este zona rurală din sudul judeţului, 
unde numărul acestora este sub 7 /1000 locuitori şi uneori sub 4 (Bustuchin, Negomir, 
Ţănţăreni). 
 
 Investiţii brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi 
mediu 
 Evoluţiile prognozate prevăd în perioada 2010-2013 ritmuri modice de creştere a 
PIB în regiunea Sud - Vest Oltenia, la fel ca la nivel naţional. Creşterile susţinute 
înregistrate în perioada 2006-2008, sunt compensate de scăderile prognozate pentru 
anii 2009-2010, cauzate de criza economică. Remarcăm faptul că în anul 2005 Oltenia a 
înregistrat o creştere negativă, fiind singura regiune din România cu o astfel de 
”performanţă”. Doar în anul 2003, creşterea PIB a fost superioară celei naţionale. Pentru 
restul anilor, creşterile regionale sunt mai mici decât cele naţionale, deci recuperarea 
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decalajelor pe care le înregistrăm în momentul de faţă nu este posibilă dacă ne 
încadrăm în aceste valori. 
 În privinţa prognozelor pentru următorii ani, datele puse la dispoziţie de Comisia 
Naţională de Prognoză sunt actualizate numai la nivel naţional (28 aprilie 2009 CNP). 
Singurele date disponibile şi acceptate oficial sunt prognozele Fondului Monetar 
Internaţional, pe baza cărora s-a fundamentat şi rectificarea bugetară din aprilie 2009. 
După cum se poate observa din anexa 3f pentru acest an este preconizată o “creştere 
economică “ negativă de 4,1%, iar anul următor, o stagnare economică, deci creştere 
zero. Cele mai afectate sectoare industriale de către criza globală pe care o 
traversăm, sunt industria auto şi de piese de schimb, industria siderurgică, 
fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea mobilei, precum şi alte ramuri 
industriale. 
 Astfel, industria energetică prezentă în regiunea noastră, resimte din plin 
efectele crizei. Este prognozată şi o scădere a PIB-lui generat de către sectorului 
serviciilor cu 2,2% pentru anul 2009; pentru agricultură scăderea PIB va fi de 2,6%. 
Singurul sector economic care este prognozat să înregistreze creştere în anul 2009, este 
cel al construcţiilor, ca urmare a investiţiilor publice în lucrările de infrastructură. 
 
 

2.1.4. Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate 
 

 Perioada 2007-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această 
perspectivă, firmele din regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe 
piaţa internă şi pentru a valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi 
investiţii de capital străin vor fi atrase în regiune. Dincolo de avantajul conjunctural (care 
se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă, competitivitatea 
firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea valorii 
adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea 
pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare 
adecvate. 

Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi 
diversificarea pieţei de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de 
consultanţă, financiare, comerciale etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate 
din externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei şi contractate cu firme specializate-
de ex. de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele vândute etc. 
  
 Industria 
 În anul 2006 în regiunea Sud Vest Oltenia erau două parcuri industriale 
operaţionale, situate în judeţul Dolj (Craiova) şi în judeţul Gorj (Sadu) şi un parc 
industrial greenfield, la Corabia, precum şi 5 incubatoare de afaceri. 
 Judeţul Gorj deţine o serie de avantaje competitive, determinate de bogăţia unor 
resurse naturale şi de costul relativ redus de exploatare a acestora. Această situaţie, 
oferă în prezent o anumită tabilitate a dezvoltării economice, dar care pe termen lung 
poate fi pusă sub semnul îndoielii. Principalele domenii industriale în judeţul Gorj sunt: 
energie electrică (termocentrale de la Turceni, 2.640 MW, Rogojel, 1.720 MW, Rovinari, 
1.390 MW, Tg-Jiu şi hidrocentrale de la Novaci şi cele din omplexul Cerna-Motru-
Tismana), utilaj minier (Motru, Târgu-Jiu, Rovinari, Bâlteni), maşini-unelte pentru 
presare-forjare, articole tehnice din cauciuc şi cauciuc regenerat (Târgu-Jiu), maşini-
unelte şi frigidere cu compresor (Bumbeşti-Jiu), materiale de construcţii (ciment, tuburi 
de azbociment, cărămidă etc., la Bârseşti , Târgu-Jiu, Târgu Cărbuneşti), cherestea, 
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mobilă, parchete, plăci aglomerate din lemn (Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbeşti-
Jiu, Tismana, Padeş), confecţii (Târgu-Jiu, Tismana, Padeş, Motru, Târgu Carbuneşti), 
tricotaje (Motru), sticlărie pentru menaj (Târgu-Jiu), produse alimentare (preparate din 
carne şi lapte, dulciuri, băuturi, ţigarete etc.) 
  
 Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu 
 Lungimea reţelei feroviare însumează 236 km (221 km electrificaţi), iar cea a 
drumurilor publice 1.886 km (610 km modernizate). Un loc aparte în transportul feroviar îl 
ocupă sectorul de căi-ferate Bumbeşti - Livezeni (30 km, 38 tunele, 25 viaducte, 10 
poduri), dat în folosinţă în 1948, care scurtează drumul dintre Oltenia şi bazinul 
carbonifer Petroşani. 

 
Agricultura Agricultura dispunea în 2007 de 84543ha terenuri agricole, din care 

75501ha pentru cereale boabe, 16418 ha pentru cereale, 13.266 ha livezi şi pepiniere 
pomicole ş.a. Principalele culturi agricole sunt cele de porumb (17252 ha, grâu, orz şi 
secară, plante de nutreţ (9.069 ha) etc. 
 Pomicultura (meri, pruni, peri, cireşi, nuci), cu extindere mari în părţile deluroase 
ale judeţului, formează areale compacte în zona localităţilor Bârseşti, Turcineşti, Dobriţa, 
Săcelu ş.a. În 2009, sectorul zootehnic cuprindea 157,4 mii capete ovine, 129,4 mii 
capete porcine, 79,7 mii capete bovine, 22,2 mii capete caprine; avicultura (2.424,3 mii 
capete; apicultura (13,6 mii familii de albine). 
  
 Silvicultura 
 Pornind de la exploatarea excesivă a pădurilor şi situaţiile de deşertificare 
semnalate în regiunea Sud Vest Oltenia s-a hotărât elaborarea, cu concursul comunităţii 
academice de specialitate, şi implementarea unui Program Naţional pentru 
Gestionarea Durabilă a Pădurilor care să prevadă: interzicerea reducerii suprafeţei 
totale a pădurilor; creşterea suprafeţei pădurilor prin împădurirea în special a terenurilor 
degradate şi abandonate. Sunt necesare măsuri suplimentare pentru realizarea unui 
sistem naţional de perdele forestiere de protecţie, cu precădere în ţinuturile secetoase şi 
predispuse la deşertificare; promovarea cu prioritate a tratamentelor intensive, bazate pe 
regenerarea naturală, capabile să contribuie în cea mai mare măsură la promovarea 
speciilor autohtone valoroase, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcţiilor 
multiple, ecologice, economice şi sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurea în 
ansamblul ei. 
  
 Turismul 
 Turism intens, legat de varietatea condiţiilor naturale (defileul Jiului, cheile 
Olteţului, Corcoaiei, Sohodolului ş.a., peşterile Polovragi, a Muierilor, Cloşani, lacurile 
glaciare montane ş.a), de vestigiile arheologice (castrul de la Bumbelti-Jiu, aşezările 
daco-romane de la Suşeni, Bârsești, Boroseni s.a.), de trecutul istoric (Câmpia 
Padesului – loc unde, la 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu a citit Proclamaţia), de 
numeroasele obiective arheologice (mănăstirile Tismana şi Polovragi, schitul Lainici, cula 
de la Curtişoara), de operele monumentale ale lui Constantin Brâncuşi de la Târgu-Jiu 
(Coloana infinitului, Masa tăcerii, Poarta sărutului), precum şi de datinile, obiceiurile 
tradiţionale şi portul gorjenesc. 
 Zona montană şi dezvoltarea durabil - aspecte specifice ruralului montan 
 Dependenţa de un puternic sector extractiv şi afectarea semnificativă a 
mediului reprezintă principalii factori restrictivi ai unei dezvoltări durabile. Aplicarea 
principiului "poluatorul plăteşte" şi internalizarea costurilor de reconstrucţie ecologică ar 
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ridica enorm costurile de exploatare a lignitului, de exemplu şi implicit ar putea genera 
probleme de natură economică şi socială. Dezvoltarea sectorului IMM şi a noilor ramuri 
industriale, ecologice precum şi introducerea noilor tehnologii inovative, se produce lent 
şi nu constituie încă o alternativă viabilă la o restructurare profundă şi masivă a structurii 
economice a judeţului, în viitorul imediat. Prin îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane, aprobată de Guvernul 
României încă din 2004, se va realiza protejarea şi valorificarea responsabilă a 
resurselor montane, ţinând seama şi de efectele schimbărilor climatice, prevenindu-se 
depopularea acestor zone şi degradarea tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale 
a acestora, iar asigurarea mijloacelor pentru dezvoltarea lor echilibrată, la paritate cu alte 
zone în privinţa veniturilor şi condiţiilor de viaţă, va trebui să beneficieze de sprijinul 
statului. 
  
 Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT 
Concluzii, Recomandări pentru ÎPT 
Industria deţine o pondere scăzută în economia judeţului. Se caracterizează prin: 
- număr mare de muncitori angajaţi determinat de insuficienta dotare cu utilaje 
performante; 
- lipsa de specialişti în aproape toate domeniile legate de industria prelucrătoare; 
- menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare care atrag cu precădere 
investiţiile străine, alimentara, mecanică); 
- școlarizarea pentru domeniile de calificare din protecţia mediului, electronică, 
automatizari, informatica, industrie alimentară în scopul adaptării competenţelor la 
tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii; 
- reducerea ofertei de şcolarizare pentru calificări din industria textilă şi pielărie, 
mecanică, electrotehnică; 
- introducerea noilor tehnologii şi creşterea productivităţii muncii. 
 
 Construcţiile reprezintă un domeniu în creştere, caracterizat prin insuficienţa 
forţei de muncă şi nivel scăzut de calificare al lucrătorilor. Creşterea şcolarizării pentru 
calificările de nivel 2 şi 3 în scopul ridicării nivelului de competenţe al lucrătorilor din 
construcţii în utilizarea materialelor şi tehnologiilor neconvenţionale precum şi a 
echipamentelor performante. Dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul 
construcţiilor, lucrări publice şi instalaţii şi a materialelor de construcţii, în scopul creşterii 
productivităţii muncii şi folosirii unor tehnologii şi materiale noi. 
Sectorul serviciilor este în creştere, cu accent pe: 
- tranzacţii imobiliare-închirieri 
- servicii, transport, depozitare şi comunicaţii, comerţ, turism. 
Dezvoltarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din domeniul serviciilor prin: 
- diversificarea calificărilor 
- şcolarizarea pentru calificări de nivel 3 în domeniul bancar, comercial, tranzactii 
financiare, asigurări, transporturi şi infrastructură. 
- creşterea cifrei de şcolarizare 
- creşterea nivelului competenţelor profesionale 
- extinderea reţelei şcolare în mediul rural 
Suprafaţa agricolă, reprezentând 78% din suprafaţa totala a judeţului, determina 
caracterul agrar al judetului şi potenţialul agricol ridicat al acestuia. 
 Creşterea producţiei agricole ca urmare a sporirii randamentelor (introducere 
de echipamente performante, utilizarea automatizărilor, extinderea şi modernizarea 
sistemelor de irigaţii), va necesita o redimensionare a nivelului de pregătire a forţei de 
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munca în acest domeniu. Problematica stringentă şi complexă a dezvoltării ruralului din 
perspectiva socio-economică a localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi 
dezvoltării durabile implică atenţie deosebită pentru ÎPT. 
Existenţa condiţiilor pentru realizarea agriculturii ecologice, reclamă competenţe noi 
pentru personalul calificat 
Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului; 
Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 
Restructurarea ofertei de şcolarizare pentru calificări din agricultură prin: 
- creşterea ponderii nivelului 3 de pregătire, care va asigura un nivel ridicat de 
competenţe pentru personalul calificat, în special în zootehnie. 
- creşterea ponderii calificărilor din domeniul protecţiei mediului 
- dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici. 
- consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de 
planificare strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante. 
- iniţierea /dezvoltarea unor şcoli pilot cu profil agrotehnic cu facilităţi de tip campus 

 
Regiunea Sud – Vest – Oltenia are o pondere în produsul intern brut pe total 

economie de aproximativ 8%. În cadrul acestei regiuni agricultura are un rol important, 
cu o pondere de circa 11,2%, înregistrând totuşi o scădere, de la 18,4% în 2004. De 
asemenea, industria are o pondere însemnată în economia regiunii, furnizând 32,6% 
din produsul intern brut regional. Principalele domenii industriale existente în regiune 
sunt: metalurgia neferoasă (producţia de aluminiu), industria electrotehnică 
(Electroputere SA Craiova – locomotive, material rulant), industria constructoare de 
maşini şi tractoare agricole, industria chimică, industria uşoară (textile şi încălţăminte), 
materiale de construcţii (prefabricate, ţigle, ciment), industria alimentară. 

Construcţiile au o pondere peste media naţională (7,41%), situându-se în jurul a 
7,98% din produsul intern brut regional. In cadrul serviciilor, sunt de remarcat serviciile 
de „învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare” cu o 
contribuţie de circa 11,81% şi „tranzacţiile imobiliare, servicii prestate întreprinderilor” cu 
11,63 %. 

Ca urmare a unor dezechilibre structurale accentuate, cât şi a deficitului de 
performanţă economică şi competitivitate populaţia ocupată a înregistrat scăderi 
continue până în anul 2005, când în majoritatea judeţelor regiunii s-au înregistrat creşteri 
cu excepţia judeţului Gorj care se menţine pe trend descrescător datorită restructurărilor 
din industria extractivă.  

În anul 2006 regiunea Sud – Vest contribuia cu 10,1% la ocuparea totală şi 
deţinea 14,0% din numărul total de şomeri înregistraţi. Agricultura reprezintă una din 
ocupaţiile de bază ale locuitorilor, ponderea ocupării în agricultură în anul 2007, fiind de 
43,97%, mai mare ca în anul 2005 (42%). Serviciile deţin 32% (serviciile comerciale 
18,9% şi serviciile sociale 13,1%) iar industria şi construcţiile deţin 25,9%.  
 Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului 
de dezvoltare. 
 Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare standard (PCS), PIB/locuitor la 
nivel naţional în anul 2006 reprezenta 38,4% din media europeană (UE-27=100). 
Comparativ, regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud -Vest 
Oltenia se plasează sub media naţională, doar regiunea Regiunea Nord-Est cu doar 
24,2% din media europeană în 2005, fiind mai slab poziţionată faţă de Oltenia, cu 
30,4%. 

Analizând ritmurile susţinute de creştere a PIB din ultimii ani se constată o 
tendinţă de micşorare progresivă în timp a decalajului faţă de media europeană.  



 Colegiul Tehnic Motru          Plan de acțiune  
 

 14 

Evoluţiile prognozate prevăd în perioada 2010-2013 ritmuri modice de creştere a 
PIB în regiunea Sud - Vest Oltenia, la fel ca la nivel naţional. Creşterile susţinute 
înregistrate în perioada 2006-2008, sunt compensate de scăderile prognozate pentru 
anii 2009-2010, cauzate de criza economică. Remarcăm faptul că în anul 2005 Oltenia a 
înregistrat o creştere negativă, fiind singura regiune din România cu o astfel de 
”performanţă”. Doar în anul 2003, creşterea PIB a fost superioară celei naţionale. Pentru 
restul anilor, creşterile regionale sunt mai mici decât cele naţionale, deci recuperarea 
decalajelor pe care le înregistrăm în momentul de faţă nu este posibilă dacă ne 
încadrăm în aceste valori. 

În privinţa prognozelor pentru următorii ani, datele puse la dispoziţie de Comisia 
Naţională de Prognoză sunt actualizate numai la nivel naţional (28 aprilie 2009 CNP). 
Singurele date disponibile şi acceptate oficial sunt prognozele Fondului Monetar 
Internaţional, pe baza cărora s-a fundamentat şi rectificarea bugetară din aprilie 2009. 
După cum se poate observa din anexa 2f pentru acest an este preconizată o 
“creştere economică“ negativă de 4,1%, iar anul următor, o stagnare economică, 
deci creştere zero. Cele mai afectate sectoare industriale de către criza globală pe care 
o traversăm, sunt industria auto şi de piese de schimb, industria siderurgică, fabricarea 
echipamentelor electrice, fabricarea mobilei, precum şi alte ramuri industriale. Astfel, 
industria energetică prezentă în regiunea noastră, resimte din plin efectele crizei. Este 
prognozată şi o scădere a PIB-lui generat de către sectorului serviciilor cu 2,2% pentru 
anul 2009; pentru agricultură scăderea PIB va fi de 2,6%. Singurul sector economic care 
este prognozat să înregistreze creştere în anul 2009, este cel al construcţiilor, ca urmare 
a investiţiilor publice în lucrările de infrastructură.  

Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din 
valoarea noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru 
producerea acestora). Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea unor 
concluzii din evoluţia structurii VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii 
VAB la nivel european, naţional şi judeţean. Evoluţia structurii valorii adăugate brute 
(VAB) la nivel regional pe ramuri de activitate evidenţiază o tendinţă de creştere a 
ponderii VAB în servicii în ultimii 3 ani şi în construcţii,  în perioada 2001-2006. În 
ultimii 5 ani analizaţi, valoarea adăugată brută (VAB) realizată în industrie a avut o 
evoluție în dinţi de ferestrău, palierul anual fiind de +/- 1%.    

Pe sectoare mari de activitate, în 2006, la nivel regional se detaşează sectorul 
serviciilor, cu o pondere de 47,3% din VAB, urmat de industrie (32,6%), agricultură 
(11,2%) şi construcţii (8,9%). 

Atât PIB-ul cât şi VAB -ul în regiunea Sud -Vest Oltenia se află pe penultimul loc, 
comparativ cu celelalte regiuni ale României, pentru perioada 2001-2006. 

Comparativ cu structura VAB la nivel naţional în 2006, regiunea Sud -Vest Oltenia 
se remarcă prin ponderea mare a industriei 9,5% (cu 2,5 puncte procentuale peste 
media naţională). În cadrul serviciilor, faţă de ponderea la nivel naţional sunt mai bine 
reprezentate activităţile de administraţie publică  şi apărare, învăţământ  şi sănătate 
şi asistenţă socială. Interesant este faptul că în toate aceste 3 tipuri de activitate, 
majoritară este proprietatea publică. Se păstrează ordinea primelor trei domenii 
din cadrul serviciilor, din punct de vedere al creării VAB, respectiv „tranzacţii 
imobiliare, prestări servicii pentru întreprinderi”, „transport, depozitare, 
comunicaţii” şi „comerţ”, la fel ca la nivel naţional.  

Ponderea agriculturii în structura VAB la nivel regional este semnificativ mai 
mare decât la nivel naţional, respectiv 11,2% faţă de 8,56%. 
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(fig.1) 

Comparaţia pe judeţe a structurii VAB în 2006 evidenţiază următoarele aspecte 
relevante Dolj: a treia poziţie din regiune privind ponderea VAB în agricultură şi 
silvicultură (10%), pondere peste media naţională şi apropiată de cea regională în 
industrie (31,6%), pondere semnificativă a industriei prelucrătoare (25,5%, a treia la nivel 
regional). În cadrul serviciilor (50,5% din VAB) comerţul este apropiat ca pondere în VAB 
de media naţională şi peste cea regională. Construcţiile: 8% (sub media regională). 
Gorj: cea mai mare pondere din regiune a VAB în industria extractivă (15%), în energie 
electrică, termică, gaze şi apă (13,4%) şi în total industrie (40,1%), mult peste media 
naţională. Sectorul serviciilor 42,1% se situează mult sub media naţională  şi cea 
regională (47,3%). Se remarcă cu ponderi peste media naţională şi regională prin 
domeniul transport, depozitare, comunicaţii (13,9% din VAB ). Pondere peste media 
naţională în construcţii, 9,3%. Pondere mică a VAB în agricultură (8,5%, cea mai mică 
din regiune şi sub media naţională). 
Mehedinţi: a doua pondere din regiune a VAB în agricultură şi silvicultură (14,6%). 
Pondere în industria prelucrătoare (16%) - sub media regională şi sub  cea naţională. 
Energie electrică, termică, gaze şi apă (7,5%) peste media naţională şi cea regională. 
Dintre servicii (49,1% din VAB, sub media naţională, dar peste cea regională) se 
detaşează domeniul „tranzacţii imobiliare, prestări servicii pentru întreprinderi” (12,4%) şi 
„administraţie publică şi apărare” (9,2%). Construcţiile (10,9%) mai mult decât  media 
naţională şi regională. 
Olt: pondere semnificativă a VAB în agricultură (17,2%, peste media naţională şi cea 
mai mare la nivel regional). Pondere peste media naţională şi cea regională în industria 
prelucrătoare (27,6%) şi sub cea regională în servicii (44,4%), dintre care se remarcă 
ponderea în „tranzacţii imobiliare, prestări servicii pentru întreprinderi” (11,5%, puţin sub 
ponderea la nivel naţional, dar peste cea la nivel regional).  Construcţiile: 8,4% sub 
media regională. 
Vâlcea: pondere peste media regională şi mai ales peste cea naţională a VAB obţinută 
în industria prelucrătoare (29%). Serviciile totalizează 49,5% din VAB (locul 2 din 
regiune), dintre aceste se detaşează activităţile de tranzacţii imobiliare, închirieri şi 
servicii prestate în principal întreprinderilor (12,6%, locul 1 în regiune), transport, 
depozitare, comunicaţii (9,3% din VAB, locul 2 în regiune), comerţul cu 10,5% din VAB 
(apropiat de media naţională şi peste cea regională), activitatea de hoteluri şi restaurante 
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(2,6%, peste media naţională şi regională, locul 1 în regiune). Locul 2 din regiune a VAB 
în construcţii (9,1%). 

Comparaţia cu structura VAB în Uniunea Europeană evidenţiază decalaje mari în 
ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor a căror contribuţie procentuală la VAB se 
situează mult sub media UE-27.  Este de aşteptat ca integrarea în UE să conducă în 
timp la diversificarea şi dezvoltarea serviciilor. Ponderea mare a industriei (printre cele 
mai mari din UE) corelată cu evoluţiile descrescătoare din ultimii ani surprind  pe de o 
parte potenţialul României şi a regiunii în acest sector, sugerând însă că evoluţiile 
viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale 
crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri 
industriale cu valoare adăugată mare. Cifrele privind agricultura vorbesc despre 
importanţa acestui sector în economia naţională şi regională, chiar dacă pe termen lung 
este de aşteptat ca, prin dezvoltarea celorlalte sectoare, agricultura să-şi micşoreze 
ponderea relativă în VAB. 

 
 

2.1.5. Educație  
 
2.1.5.1. Contextul de politici educaţionale pentru educație și formare profesională 
 Contextul european 
Context şi Priorităţi ale formării profesionale  
1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul educaţiei şi formării 
profesionale 
2. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 
3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 
4. Eficientizarea guvernanţei şi a cooperării în VET 
 
2.1.5.2. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării 

profesionale 
Scop: Îmbunătăţirea transparenţei calificărilor şi promovarea mobilităţilor  
Premise:  
- Calificări descrise pe baza rezultatelor învăţării; 
- Mecanisme operaţionale de asigurare a calităţii;  
- Implementarea mecanismelor se realizează coerent 
Măsuri: 
Realizarea Instrumentelor Necesare Implementării Mecanismelor care privesc EQF 
şi EQVET; 
- metodologii comune tuturor statelor membre pentru calificări descrise prin rezultate 
ale învăţării; 
- instrumente şi metodologii pentru competenţe comune la nivel de sectoare; 
- reţele europene în sprijinul dezvoltării EQF şi EQVET cu reprezentativitate sectorială; 
- scheme pentru validarea învăţării în contexte nonformale şi informale combinate cu 
utilizarea EQVET, valorificate în contextul cadrului naţional al calificărilor; 
- instrumente de asigurare a calităţii; 

 Îmbunătăţirea coerenţei diferitelor instrumente(prin experimentare); 
- Europas, EQF, ECVET; 
- ECTS, ECVET în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii 
 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 
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Scop: Creşterea atractivităţii, accesabilităţii şi a calităţii vor permite VET să aibă un rol 
important în politicile educaţionale şi strategiile privind învăţarea pe parcursul întregii 
vieţi în vederea realizării următoarelor 2 obiective: 
1. Promovarea simultană a echităţii performanţei afacerilor, competitivităţii şi inovării 
(dublul rol al educaţiei social şi economic); 
2. Facilitarea posibilităţii ca cetăţenii să poată dobândi acele competenţe necesare 
schimbării unui loc de muncă, exercitării cetăţeniei active şi a dezvoltării personale  
 
Măsuri: 
1. Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate: 
1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular 
cei care părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut; 
1.1.1. Dobândirea competenţelor cheie ca o prerechizită pentru VET; 
1.1.2. Consolidarea parteneriatelor între şcoli, actorii locali (inclusiv autorităţile publice 
locale) şi mediul de afaceri; 
1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea 
la VET; 
1.2.1. Asigurarea accesului atât a femeilor cât şi a bărbaţilor; 
1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinţilor, adulţilor; 
1.3.1. Promovarea excelenţei în VET prin competiţii europene (ex: Euroskils) ; 
1.3.2. Promovarea exemplelor de bună practică privind succesul în carieră prin 
dobândirea unor calificări profesionale;  
1.4. Îmbunătăţirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieţi. Preşedinţia Franceză 
va promova o hotărâre cu privire la Consilierea pe parcursul  întregii vieţi care 
presupune: 
- promovarea consilierii pe perioada pregătii profesionale (orientare şcolară) şi în 
perioada tranziţiei de la şcoală la locul de munca; 
- promovarea sistemelor de consiliere adresate adulţilor. 
 
2. Măsuri la nivelul sistemului VET 
2.1. Promovarea inovării şi creativităţii în VET  
2.2. Îmbunătăţirea permeabilităţii sistemului VET şi a continuităţii învăţării din VET în 
învăţământul superior prin: 
- dezvoltarea calificărilor pe baza rezultatelor învăţării atât în VET cât şi în învăţământul 
superior; 
- corelarea celor 2 sisteme şi a curriculei specifice a acestora 
2.3. Promovarea participării active în ENQAVET  
2.4. Dezvoltarea pofilului profesional al actorilor implicaţi în VET (profesori, formatori, 
consilieri) prin: 
- pregătirea profesională a profesorilor/ formatorilor având în vedere prioritar dezvoltarea 
tehnologică, cererea pieţei muncii şi a societăţii; 
- promovarea mobilităţii profesorilor şi a formatorilor 
2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor prin: 
- cercetări, anchete, care să măsoare eficienţa sistemelor VET; 
- date statistice relevate pentru evaluarea şi monitorizarea progresului care să permită şi 
comparabilitatea între ţări. 
 

3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieţei muncii 
Scop: Adaptarea politicilor VET la cerinţele pieţei muncii ŞI IMPLICAREA partenerilor 
sociali pentru securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivităţii. 
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Măsuri: 
1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de 
muncă şi a competenţelor  
Se are în vedere rezoluţia din noiembrie 2007 privind „Noi competenţe pentru noi locuri 
de muncă” care vizează formularea unui răspuns la deficitul de forţă de muncă pe 
termen scurt şi prognoza de competenţe pe termen mediu (atât cantitativă cât şi 
calitativă), urmărind, prioritar, nevoile IMM 
Acestea se vor realiza prin: 
- dezvoltarea instrumentelor de planificare participativă la nivel european; 
- crearea centrelor de monitorizare sectorială care vor identifica nevoile  de calificări, 
ocupaţii şi locuri de muncă la nivel regional, naţional şi european 
2. Corelarea VET cu piaţa muncii include: 
- implicarea partenerilor sociali în elaborarea şi implementarea politicilor VET; 
- consolidarea colaborării dintre  asociaţiile profesionale şi ale partenerilor sociali şi 
mediul  de afaceri, în particular prin proiecte de colaborare dintre sistemele de educaţie 
şi partenerii sociali ; 
- eficientizarea mecanismelor, inclusiv cele financiare, specifice formării adulţilor, cu 
precădere la locul de muncă şi în IMM (planul de acţiune privind educaţia şi formarea 
adulţilor adoptat de Consiliul european mai 2008) ; 
- Dezvoltarea şi implementare validării şi recunoaşterii rezultatelor învăţării dobândite 
în context nonformal şi informal 
3. Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare 
la locul de muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială, după cum 
urmează: 
- implementarea recomandărilor grupului de lucru european pentru mobilitate; 
- transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite pe perioada mobilităţilor în 
contextul utilizării EQF şi ECVET; 
- realizarea parteneriatelor de lungă durată între organizatorii de formare profesională şi 
organizatorii  de practică 
3. Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 
integrare profesională prin: 
- încurajarea formării profesionale continue a adulţilor prin învăţământ superior; 
- implementarea validării rezultatelor învăţării informale şi nonformale în învăţământul 
superior; 
- implementarea concluziilor cartei realizată de EUA transmisă miniştrilor educaţiei 
 

4. Eficientizarea guvernanţei procesului Copenhaga şi cooperării în VET 
 
Scop: 
Consolidarea eficienţei Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenţei politicilor specifice 
în VET, învăţământul secundar teoretic şi învăţământul superior  
Măsuri: 
1. Îmbunătăţirea cooperării europene în VET prin: 
- Creşterea coordonării activităţii grupurilor de lucru şi a reţelelor active la nivel 
european precum şi a diseminării recomandărilor formulate de acestea în vederea 
informării politicilor VET la nivel european şi naţional; 
- Stabilirea unor noi metode de lucru şi modalităţi pentru schimburi de experienţă la 
nivel local şi informarea politicilor naţionale cu privire la rezultatele obţinute în aceste 
activităţi; 
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- Implicarea actorilor multipli în realizarea şi implementarea instrumentelor specifice 
TVET precum şi eficientizarea consultărilor naţionale; 
- Creşterea eficienţei colaborării dintre Comisia europeană şi statele membre 
2. Asigurarea implementării şi monitorizării  Procesului Copenhaga prin: 
- finanţarea din Fondul Social European a reformelor în domeniul VET; 
- utilizarea facilităţilor programului integrat LLL; 
- continuarea lucrului în domeniul statisticilor, indicatorilor, criteriilor de referinţă 
(benchmark) în colaborare cu Eurostat, OECD, CEDEFOP, ETF. 
3. Creşterea vizibilităţii Procesului Copenhaga prin:  
- prezentarea contribuţiei Procesului la realizarea obiectivelor Lisabona ; 
- explicarea legăturilor dintre procesul Copenhaga si Procesul Bologna;   
- asigurarea vizibilităţii formării profesionale din perspectiva rolului esenţial al acesteia în 
cadrul Procesului european privind educaţia şi formarea profesională; 
- creşterea legăturii procesului Copenhaga cu politicile privind învăţământul 
preuniversitar, multilingvismul şi educaţia adulţilor 
4. Consolidarea schimburilor de experienţă şi a cooperării cu ţările terţe şi organizaţiile 
internaţionale prin continuarea: 
- schimburilor de experienţă şi a cooperărilor cu ţările terţe, în special cu cele angajate în 
procesul de integrare europeană şi participante în politicile de vecinătate, cu sprijinul 
ETF; 
- promovarea mecanismelor şi instrumentelor procesului Copenhaga în ţări terţe; 
- colaborarea cu organizaţii internaţionale ca de exemplu: UNESCO, Consiliul Europei, 
OECD. 
 
 2.1.5.3. Contextul național 
-    Politica în domeniul educaţiei are la bază următoarele obiective prioritare: 
-    Creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii bazată pe 
cunoaştere în   
     România. 
-    Dezvoltarea personală a elevilor din perspective învăţării permanente. 
-    Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea   
     permanentă. 
- Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială a comunităţilor sociale. 
- Realizarea echităţii în educaţie. 
-     Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor. 
 
 Indicatorii pentru educaţie  
  
Populaţia şcolară  

În perspectivele anului 2015 şi 2025 apare o reducere semnificativă a populaţiei 
de vârstă şcolară, în schimb, populaţia în vârstă (peste 65 de ani) are prognozată o 
scădere nesemnificativă comparativ cu celelalte grupe de vârstă. 

Reduceri sunt prognozate pentru toate efectivele din grupele de vârstă şcolară:  
3-6 ani  care până în 2015 va scădea cu cca 15,66%  şi până în 2025  cu 34,6% la 
nivel regional (faţă de 2003); 7-14 ani  care până în 2015 va scădea cu cca 28,39%  şi 
până în 2025  cu 38,96% la nivel regional (faţă de 2003) şi 15-24 ani  care până în 2015 
va scădea cu cca 27,64%  şi până în 2025  cu 42,54%l a nivel regional (faţă de 2003). 

În cifre absolute, în intervalul de timp 2003-2015 scăderea populaţiei şcolare 
proiectate va fi de 175,9 mii persoane, reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel 
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regional a unui număr de 6282 clase şi până în 2025 va fi de 269,8 mii persoane, 
reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel regional a unui număr de 9635 clase (clase 
cu un efectiv de 28 elevi). 
  Populaţia şcolară totală  

Începând cu anul şcolar 2000/2001 populaţia şcolară totală a regiunii SV 
Oltenia a cunoscut o dinamică negativă (fig. 2), fenomen manifestat în paralel cu 
scăderea populaţiei totale a regiunii, în perioada de analiză populaţia şcolară totală 
diminuându-se cu 7,36% în anul şcolar 2007/2008 faţă de anul şcolar 2000/2001. 

Raportat pe nivele de educaţie, numărul de elevi cuprinşi în învăţământul 
postliceal şi gimnazial au cunoscut cele mai mari scăderi, cu 36,97% respectiv 25,32%, 
urmate de populaţia şcolară de nivel primar cu 23%, în timp ce populaţiile şcolare de 
nivel preşcolar, liceal şi superior au înregistrat creşteri de 2,66%, 16,92%, respectiv 
48,17%. 

Se remarcă însă o creștere a numărului de elevi la școala postliceală, cu 22,23% 
în anul 2007-2008 față de 2006-2007, datorită finanțării de la buget a acestei forme de 
învățământ. 

 

 
(fig.2) 

Sursa: date furnizate de INS, Anuarul Statistic  
Indicatori de intrare 
 
 Resursele umane din ÎPT  
Analiza  asupra profesorilor de discipline tehnice şi a maiştrilor instructori , realizată din 
datele furnizate de ISJ pentru anul 2006-2007,  a vizat următoarele aspecte: 
 concordanţa dintre specializările cadrelor didactice şi tendinţele pe termen lung a  
calificărilor relevante în regiune; cadre didactice cu a doua specializare 
 analiza specializarilor pe grupe de vârstă,  specializări excedente şi deficitare 
Constatări:  
 încă există un excedent de cadre didactice titulare de mecanică; 
 procentul cadrelor didactice pentru specializări cerute pe piaţa muncii (construcţii, 
comerţ,  industrie alimentară, turism şi alimentaţie publică, şi estetica şi igiena corpului 
omenesc) este în creştere; 
 se observă însă şi domenii – tehnici poligrafice şi materiale de construcţii – în care se 



 Colegiul Tehnic Motru          Plan de acțiune  
 

 21 

manifestă acut lipsa de cadre specializate. 
 
 Numărul de elevi pe unități școlare  

Din analiza datelor transmise de ISJ din regiune se evidențiază faptul că la nivelul 
regiunii funcționează un număr de 123 unități IPT din care 76 în mediul urban și 47 în 
mediul rural. În mediul urban clasele funcționează, cu foarte mici excepții, cu efective de 
elevi conform normativelor. Deşi media în mediul rural este acceptabilă, totusi există 
unităţi şcolare cu număr foarte mic de elevi, în special în judeţele Dolj, Gorj şi Vâlcea şi 
în mai mică masură în judeţele Mehedinţi şi Olt. Astfel în aceste judeţe funcţionează 
unităţi şcolare cu una, două sau trei clase, cu efective reduse de elevi, fară dotări minime 
necesare şi parteneriate cu agenţi economici.  
Situaţiile concrete din fiecare judeţ vor fi analizate în cadrul inspectoratelor şcolare 
judeţene şi în întâlnirile CLDPS pentru avizarea PLAI. O atenţie deosebită se va acorda 
alocării cifrei de şcolarizare la unităţile de învăţământ cuprinse în programe şi proiecte, 
pentru a valorifica investiţiile realizate în resursele umane, în infrastructură şi dotările cu 
echipamente didactice. Analizele realizate vor determina reorganizarea reţelei şcolare în 
mediul rural şi urban, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea 
problemelor de acces. Totodată se vor avea în vedere şi proiecţiile demografice până în 
2025. 

În regiunea Oltenia funcționează un număr de 3 universități de stat (două în 
Craiova – Universitatea din Craiova și Universitatea de Medicină și Farmacie; una în Tg.-
Jiu – Universitatea de Stat „Constantin Brâncuși”) și 3 private: Universitatea „Titu 
Maiorescu” Filiala Târgu-Jiu, „Spiru Haret”, U.L.I.M.; două în Craiova: „Mihai Viteazul” și 
“Spiru Haret”; două în Rm.Vâlcea: „Spiru Haret” și „Constantin Brâncoveanu”), cu un 
număr total de 43.819 studenți în anul universitar 2004/2005. Universitatea Craiova este 
a cincea mare universitate din țară, cu peste 25.000 de studenți înscriși la 15 facultăți și 
colegii. Din 1996, numărul studenților la această universitate înregistrează o tendință 
crescătoare, de la 16.000 de studenți în 1996, cu o creștere de peste 36% in 7 ani. 
Această tendință este semnificativă în special dacă se ia în considerare distanța relativ 
mică între București și Craiova/ Slatina/ Rm.Vâlcea, care ar fi putut determina un număr 
mare de studenți să se deplaseze în capitală. 
   

 
 Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca problemă la nivelul regiunii,  
poate fi abordată sub două aspecte:  

 tendinţe şi evoluţii în sondajele de opinie ale elevilor; 

 creşterea numărului de profesori consilieri în regiune. 
În ceea ce priveşte profesorii consilieri, se remarcă o creştere cu 49,5% a 

numărului acestora în anul şcolar 2011-2012 faţă de anul şcolar 2010-2011; în anul 
şcolar 2011-2012 şi numărul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică a crescut cu 40% 
faţă de  anul şcolar 2010-2011. Această creştere se constată în special în judeţele Olt, 
Gorj şi Mehedinţi. 
 
Indicatori de ieşire 
 
Rata netă de cuprindere în învăţământ 

Pe total populaţie şcolară (3-23 ani) rata netă de cuprindere se situează, în 
perioada de referinţă (anii școlari 2002/2003-2007/2008), în jurul valorii de 64 %, în 
ușoară scădere pe perioada ultimilor 3 ani școlari. 
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(fig. 3) 

 Procentul este situat mult sub benchmark-ul european care prevede ca până în 
anul 2010, 85% din populaţia şcolară să finalizeze ciclul superior al liceului. Această 
discrepanţă constituie o prioritate şi se va avea în vedere la proiectarea planurilor de 
şcolarizare 

Este de remarcat, de asemenea, rata scăzută de cuprindere în învăţământ din 
mediul rural, acest lucru datorându-se şi faptului că în mediul rural reţeaua şcolară 
pentru liceu şi SAM este mai puţin dezvoltată. Prin acţiunile propuse se va avea în 
vedere dezvoltarea reţelei şcolare liceale şi a campusurilor educaţionale în mediul rural. 

O situaţie specială se înregistrează în cazul populaţiei romani, la nivelul regiunii 
neexistând şcoli ale acestei minorităţi. Chiar dacă s-au  implementat o serie de  
programe educaţionale pentru sprijin educaţional şi integrare pentru comunităţi de romi, 
cu scopul de a-i atrage pe copii romi să urmeze o formă de învăţământ, rata de 
cuprindere  este încă redusă.  Implicarea unor mediatori comunitari pentru a conştientiza 
populaţia romani de necesitatea de a-şi şcolariza copiii, asigurarea manualelor şi a 
cadrelor didactice specializate sunt elemente absolut necesare. 

 

 
(fig. 4) 

SURSA: INS,2008 
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 Gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei de 3-23 ani  
 Gradul de cuprindere în învăţământ al populaţiei de vârstă şcolară (3-23 ani), în 
perioada anilor şcolari 2002/2003- 2007/2008 a avut o evoluţie ascendentă de la 71,7% 
în 2002-2003 pană la 75% în anul 2007-2008. 
 Cuprinderea într-o formă de învăţământ are cele mai mari valori în perioada de 
analiză pentru elevii de vârstă cuprinsă între 7 şi 10 ani (peste 95%).  
 Tinerii de  vârstă 15-18 ani sunt cuprinşi într-o formă de învăţământ în procent de 
peste 74% în perioada de analiză, ceea ce este sub benchmark-ul european, de 85%. 
De remarcat, este însă procentul crescut din ultimii 2 ani de analiză, peste 76%. Se 
impun în continuare măsuri active din partea tuturor factorilor interesaţi pentru a cuprinde 
într-o formă de învăţământ un număr cât mai mare de tineri. 
 Gradul cel mai scăzut  de cuprindere se regăseşte la segmentul de populaţie cu 
vârsta între 19 şi 23  de ani (între 32,1 şi 45,3%). In anul școlar 2007-2008 se observă o 
creștere cu 5% a gradului de cuprindere (de la 39,5% la 45,3%) acest lucru datorându-
se și finanțării de la bugetul de stat a unui număr mare de locuri la școala postliceală. 
Procentul destul de scăzut, încă, se datorează situaţiei financiare precare, migraţiei forţei 
de muncă tinere în afara ţării, slabei motivaţii profesionale, sau angajării pe piaţa muncii 
fără a mai continua o formă de învăţământ postliceală sau universitară.  

De asemenea, gradul de cuprindere arată o diferenţă nesemnificativă pe sexe, 
1%, încadrându-se în procentul populaţiei pe ţară (49% bărbaţi, 51% femei). 

 

 
(fig. 5) 

Sursa: INS 
 
 Rata abandonului școlar  
 În perioada anilor şcolari 2000/2001-2006/2007 abandonul şcolar, pe toate 
nivelele, are un trend general ascendent cu cea mai mare rată a abandonului şcolar  în 
învăţământul liceal şi profesional, cu un maxim de 5,1% în 2005-2006  pornind de la 
3,5% în anul şcolar 2000/2001 şi cu un minim de 2,8% în anul şcolar 2003/2004. 
 Din analiza datelor se observă că cea mai scăzută rată de abandon pe toată 
perioada analizată se află în învăţământul primar (1,3% în 2006-2007), deși trendul este 
ascendent începând din 2001-2002.  
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 Rata de absolvire  
            În perioada anilor şcolari 2000/2001- 2006/2007, se observă o creştere a ratei de 
absolvire, în special în mediul urban, deoarece  îşi completează studiile şi o parte din 
elevii care au abandonat în seriile anterioare.  În mediul rural procentul este mai mic mai 
ales datorită situaţiei financiare precare.  
 De remarcat este faptul că, față de anul 2000-2001, rata de absolvire totală a 
crescut  atât la învăţământul liceal, dar mai ales la învăţământul profesional (de la 22,4% 
în 2000-2001 la 39,8% în 2006-2007, cu un maxim de 44,9% în 2004-2005). Deşi se 
menţine la valori relativ scăzute, interesul tinerilor pentru absolvirea unei forme de 
învăţământ profesional şi tehnic este  în creştere.   

Se menține la nivel relativ scăzut, însă, rata de absolvire în învățământul 
postliceal și de maiștri, scăzând pe perioada de referință de la 9% în 2000-2001, la 4,6% 
în 2006-2007. 

Pentru  a îmbunătăți situația pe acest segment  educațional, din anul școlar 2007-
2008 învățământul postliceal și de maiștri a primit finanțare și de la bugetul național. 
 
 Rata de succes  
 În perioada anilor școlari 2002/2003 – 2006/2007 rata de succes a absolvenţilor 
din învăţământul liceal a fost fluctuantă (89,3%-93,4%), iar în învăţământul profesional s-
a constatat o uşoară creştere (97,4%- 98,9%). De remarcat procentul mai ridicat în 
mediul urban şi la persoanele  de sex feminin. 
 
 Rata de tranziţie la următorul nivel de educație 

 De la INS s-au primit numai date referitoare la rata totală de tranziţie de la 
învățământul gimnazial la cel liceal și profesional secundar superior. 

Procentual, rata totală de tranziție, peste 92% pe întreaga perioadă de analiză, 
are o evoluție fluctuantă, fiind de remarcat procentul de 97,7% din anul școlar 
2007/2008.  

 Se constată, însă, diferenţe semnificative între mediul urban (peste 100%)  şi cel 
rural (19,2-28,6%). Absolvenţii de învăţământ secundar inferior din mediul rural îşi 
continuă studiile în procent destul de scăzut, acest lucru datorându-se mai ales 
condiţiilor socio-economice precare, dar şi numărului mic de unităţi şcolare existente, 
care nu pot asigura cuprinderea în procent de 100% a absolvenţilor de învăţământ 
secundar inferior. 

 

 
(fig.6) 



 Colegiul Tehnic Motru          Plan de acțiune  
 

 25 

Sursa: INS 2008 
Din sursele administrative furnizate de către ISJ-urile se poate analiza rata de 

tranziţie SAM – liceu ruta progresivă; în anul şcolar 2007-2008, când a fost prima 
promoţie de absolvenţi de liceu ruta progresivă, rata de tranziţie a fost numai de 34,41% 
faţă de 97,7% care este rata de tranziţie de la învăţământul gimnayial la cel liceal şi 
profesional secundar, iar în anul şcolar 2008-2009 rata de tranziţie de la IX SAM la clasa 
a XIII liceu ruta progresivă a scăzut cu 1,35 puncte procentuale. Rezultă o pierdere mare 
de cohorta. 

 
 Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație  
 În acest moment deținem date referitoare la acest indicator numai pentru nivel 
național, comparativ cu celelalte țări europene. 
 Analiza cifrelor relevă faptul că, deși în scădere în perioada 2000-2006 (de la 
22,6% la 19%), procentul de populație cu vârstă cuprinsă între 18 și 24 de ani care au 
absolvit numai învățământ secundar inferior și nu urmează o altă  formă de învățământ 
s-a situat peste media europeană pentru anii analizați (17,6% în 2000 și 15,3% în 2006). 
 De remarcat este însă faptul că România a înregistrat un progres peste media 
europeană la acest capitol (o scădere de 3,6% a ratei de părăsire timpurie față de media 
europeană de 2,3%). 
 Sunt necesare în continuare măsuri de susținere pentru atingerea nivelului de 
referință UE de 10% în 2010. Contribuții semnificative în reducerea ratei de abandon 
timpuriu pot avea parteneriatele locale, implicarea crescută a părinților în viața școlii, dar 
și îmbunătățiirea condițiilor materiale atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.  

 
(fig. 7) 

 
 

Sursa datelor: Consiliul Uniunii Europene, Proiect de raport comun al Consiliului și al 
Comisiei pentru 2008 privind progresele înregistrate referitor la punerea în aplicare a 
programului de lucru „Educaţie si formare profesională 2010” și „Învăţarea de-a lungul 
vieţii în serviciul cunostinţelor, creativităţii si inovării”, Bruxelles, 31 ianuarie 2008. 
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Procentul elevilor cu nivel scăzut al competențelor de citire/lectură  
 La nivel național, procentul elevilor de 15 ani cu nivel scăzut al competențelor de 
citire reprezintă unul din aspectele problematice majore, în condițiile în care 
benchmarck-ul stabilit de UE la orizontul anului 2010 este de 17% . 
  Procentul a crescut în perioada 2000-2006 (de la 41,3% la 53,5%), după cum 
rezultă din raportul Consiliului Uniunii Europene, România înregistrând pe întreaga 
perioadă cele mai slabe rezultate la studiile PISA din toate țările europene. 
Nu sunt disponibile date pentru nivel regional și județean. 

 
(fig. 8) 

Sursa datelor: Consiliul Uniunii Europene, Proiect de raport comun al Consiliului si al 
Comisiei pentru 2008 privind progresele înregistrate referitor la punerea în aplicare a 
programului de lucru „Educaţie si formare profesională 2010” 
„Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunostinţelor, creativităţii si inovării”, Bruxelles, 31 
ianuarie 2008 
 Ponderea populației cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit 
cel puțin învățământul secundar superior 
 La nivel european procentul  tinerilor cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au 
absolvit o instituție de învățământ secundar superior a cunoscut doar o creștere ușoară 
după anul 2000, neînregistrându-se progrese semnificative în atingerea nivelului de 
referință care prevede ca acest procent să atingă cel puțin 85% până în 2010. 
 România a înregistrat o creștere de 1,1% între anii 2000 și 2006 (de la 76,1% la 
77,2%), acesta rămânând în continuare unul din domeniile în care progresele rămân 
insuficiente. 
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(fig. 9) 

Sursa datelor: Consiliul Uniunii Europene, Proiect de raport comun al Consiliului si al 
Comisiei pentru 2008 privind progresele înregistrate referitor la punerea în aplicare a 
programului de lucru „Educaţie si formare profesională 2010” 
„Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunostinţelor, creativităţii si inovării”, Bruxelles, 31 
ianuarie 2008. 
 
 Rata de participare în formarea continuă a populației adulte (25-64 ani)  
 Participarea la programe LLL a populației adulte din România este în perioada 
anilor 2000-2006 cea mai scăzută din toate țările UE, crescând cu numai 0,4% în acest 
interval de timp (de la 0,9% la 1,3%). 
 În timp ce media europeană a crescut în 2006 la 9,6% față de 7,1% în 2000, iar 
nivelul de referință comunitar a fost stabilit pentru 2010 la 12,5%, țara noastră se 
confruntă în continuare cu o participare extrem de scăzută la programele de formare 
continuă.  
 Alocarea de fonduri europene (FSE) pentru acest domeniu prin POSDRU 
constituie o oportunitate pe care trebuie să o aibă în vedere permanent și unitățile 
IPT,fiind necesare în continuare eforturi suplimentare pentru a ridica nivelul 
competențelor populației și pentru a dobândi flexibilitate și securitate pe întreaga piață a 
forței de muncă. 
 
 Indicatori de impact 
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului 
 Ar putea fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţie 
profesională, respectiv rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.  
 La nivel național au fost aprobate prin ordine de ministru metodologia de 
monitorizare a inserției absolvenților de învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 
6011/21.11.2008) și metodologia și instrumentele de lucru privind studiile de 
monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ superior (ordinul 
MECT 6012/ 21.11.2008). Rolul principal în monitorizarea inserției absolvenților ÎPT le 
revine Inspectoratelor Școlare Județene și Centrelor Județene de Asistență Educațională 
(CJRAE), care pot implementa această metodologie prin proiecte depuse pe POSDRU.  
 Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderea 
ridicată a acestora în numărul total al şomerilor (v. cap. 4), sugerează o problemă 
serioasă a sistemului de pregătire în raport cu finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din 
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acest motiv, se reţine ca un prim indicator de impact, care poate fi măsurat pe baza 
datelor statistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, cu 
rezerva că acesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare a 
Forţei de Muncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi 
în baza de date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură pe 
niveluri de pregătire şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între ministere în 
vederea structurării (unitare la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentru 
evidenţierea diferenţiată a absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare, 
adaptat noilor trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie şi formare profesională. 
 La nivelul regiunii Sud Vest Oltenia,  s-a realizat un studiu comparativ şomaj – 
locuri de muncă vacante pornind de la realizarea unei corespondenţe orientative în 
limitele posibilităţii de asociere în plan ocupaţional a unor calificări din ÎPT în raport cu 
grupele /ocupaţiile respective din COR, pe ruta directă şi pe ruta progresivă de pregătire.  
 
 Inserția profesională a absolvenților din anii 2003-2008  
 Numărul de absolvenţi şomeri este fluctuant pe perioada de analiză, fiind în 
creştere în perioada 2003-2005 şi scăzând în perioada 2005-2008.Scăderera cea mai 
accentuată a şomerilor din rândul absolvenţilor este la domeniul mecanică, de la 2220 în 
anul 2003 la 519 în anul 2008, rmată de domeniul comerţ, de la 1019 în 2003 la 667 în 
2008. La niciun domeniu de formare profesională, pe perioada analizată, nu s-au 
înregistrat creşteri ale numărului de şomeri. 
 
Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă 

Acest indicator face parte dintre indicatorii de calitate propuşi de Comisia 
Europeană - Grupul de lucru pentru calitate în VET. În această etapă nu este definit. 
Date cu privire la acest indicator este posibil să fie colectate, potrivit recomandărilor 
Comisiei Europene, prin Ancheta asupra forţei de muncă. Informaţii utile pentru acest 
indicator pot fi obţinute şi direct de către şcoli prin efectuarea unor sondaje proprii în 
rândul angajatorilor şi absolvenţilor. 
 
Oferta şcolilor din ÎPT regional 
Evoluţia planurilor de şcolarizare  

Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuţi demonstrează ca exerciţiul 
de planificare în ÎPT pe baza recomandărilor din PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună 
orientare a ofertei de pregătire. 
Scăderea generală a populaţiei şcolare la nivel regional s-a reflectat şi în scăderea 
numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a în ÎPT (cu 31,85% pe perioada anilor şcolari 
2004/2005-2008/2009), atât pe ruta directă cât şi pe ruta progresivă. 
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(fig. 10) 

 
 

                 
(fig. 11) 

             Sursa: ISJ, date administrative 
 La liceu tehnologic, numărul elevilor înscrişi în clasa a IX-a a avut o evoluţie 
diferită în ceea ce privește ponderile pe profile, înregistrându-se o scădere relativ 
constantă pentru profilul tehnic şi o evoluţie fluctuantă la profilurile servicii și resurse 
naturale și protecția mediului.  
  Se remarcă însă creşterea uşoară pe perioada ultimilor doi ani şcolari a profilurilor 
servicii şi resurse şi protecţia mediului, creştere determinată de cererile de forţă de 
muncă pentru calificările din aceste profiluri. 
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(fig 12) 

 
(fig. 13) 

Adaptarea ofertei educaţionale la domeniile cerute pe piaţa muncii se reflectă prin 
creşterea ponderii şi a numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a la şcoala de arte şi 
meserii în domeniile cerute pe piaţa muncii: turism şi alimentaţie publică, construcţii, 
chimie industrială, concomitent cu scăderea treptată a domeniilor cu cerere în scădere 
pe piaţa muncii: mecanică, textile pielărie, agricultură, electromecanică, electric. 

Se menţin, totuşi, efective mari de elevi în domenii precum mecanica datorită 
unor calificări relevante din acest domeniu, cu cerere crescută pe piaţa muncii, specifică 
fiecărui judeţ (sudor, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, lăcătuş 
mecanic prestări servicii).  
 

Analiza ofertei curente pentru formarea profesională inițială în anul școlar 2008-
2009 

 Analiza  planurilor  de școlarizare realizate pentru anul școlar 2008-2009 în 
județele regiunii scoate în evidență că în învățământul profesional și tehnic au fost 
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cuprinși 60,9% din totalul elevilor de clasa a IX-a, 33,5% în liceu filieră tehnologică și 
27,4% în școala de arte și meserii. 

Pe domenii de pregătire, planurile de școlarizare propuse au fost în majoritate 
realizate. Excepție fac domeniile: fabricarea produselor din lemn și industria textilă și 
pielărie unde procentele realizate sunt sub cele propuse prin plan. 

Singurul domeniu de pregătire în care nu a fost realizată nici o clasă este cel al 
materialelor de construcții, deși este prioritar la nivelul regiunii.  
 
 Oferta şcolilor din ÎPT pentru formarea adulţilor  
 Realizarea de cursuri de calificare şi  reconversie profesională a adulţilor, de către 
unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, prin autorizarea acestora pentru formarea 
profesională a adulţilor este, încă, în procent mic, chiar dacă unităţile de învăţământ au 
cadre didactice specializate şi calificate pentru fiecare domeniu în parte.  
                                            

 
(fig.14) 

              Sursa: Inspectoratele Şcolare Judeţene 
 

Procentul  de  şcoli autorizate în 2008 a crescut la 22% față de 16,78% în 2007, 
numărul de programe crescând de asemenea de la 59 la 83,  dar rămâne încă o 
problemă care va fi abordată în planul de acţiune al acestui document. 

Procentul cel mai mare de unităţi şcolare autorizate pentru formare adulţi este în 
judeţul Dolj (28%), iar cel mai mic procent se regăsește în județul Olt (15%). 

S-a acordat atenție specială desfășurării programelor ”a 2-a șansă”, în regiunea 
SV Oltenia fiind furnizate în anul 2007-2008 un număr de 9 programe cu 394 participanți, 
aceste cursuri adresându-se în principal persoanelor de etnie romă fără pregătire 
profesională. 

Se recomandă o abordare mai amplă din partea unităţilor şcolare, deoarece 
formarea adulţilor poate fi o sursă permanentă de venituri extrabugetare, atât pentru 
şcoală cât şi pentru cadrele didactice. 
 
Reţele şcolare  
  În anexa 12 sunt prezentate reţelele şcolare  tematice constituite între unităţile de 
învăţământ din proiectele Phare 2001, 2003 şi 2004/2006, pe de o parte, şi între uniăţile 
de învăţământ din proiect şi celelalte unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din 
judeţe, pe de altă parte, constituite cu scopul de diseminare a bunelor practici din proiect 
privind: 
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 asigurarea calităţii formării profesionale; 
 asigurarea unui proces de predare învăţare personalizat şi inclusiv, în particular 
pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale; 
 management şi dezvoltare instituţională; 
 planificarea ofertei educaţionale a TVET; 
 dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile, în special pentru organizarea 
învăţării la locul de muncă; 
 dezvoltarea de curriculum în dezvoltare locală; 
 dezvoltarea activităţii de orientare şi consiliere în carieră; 
 dezvoltarea unor activităţi de formare profesională continuă. 
Detalii privind modul de funcţionare a acestor reţele şi a altor reţele, precum şi 
rezultatele acestora vor fi realizate în PLAI şi PAS. 
 
 Parteneriate şcoală – întreprindere 

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul afacerilor din Regiunea Sud - Vest Oltenia 
(parteneriatul dintre şcoală şi întreprindere) porneşte de la interesele reciproce şi 
independente ale elevilor, profesorilor, angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazându-se 
pe o realitate pe cât de simplă pe atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de 
mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării 
trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe 
atât pentru angajatori care au nevoie de indivizi motivaţi, cu aptitudini multiple cât şi 
pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene. 
Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

 membri în consiliile de administraţie; 

 organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică; 

 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor;  

 cursuri de calificare şi reconversie profesională;  

 contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări; 

 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de 
acţiune  
           pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

 membri în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf. 
 

  Detalii privind modul de funcţionare a parteneriatelor  cu agenţii economici, cu 
mediul de afaceri, ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic şi rezultatele acestora 
vor fi prezentate în PLAI şi PAS. 
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Dinamica populaţiei şcolare totale în perioada 2007 – 2014 în regiunea S-V 
Oltenia

Dinamica populatiei scolare totale in perioada 2007 – 

2014 in regiunea S-V Oltenia 
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(fig. 15) 
Sursa: Inspectoratele Şcolare Judeţene 

In intervalul 2007 – 2014 numărul absolvenţilor clasei a VIII-a scade cu 3029 elevi 
ce corespunde unui procent de 11,52%. Cauzele reducerii numărului de absolvenţi sunt: 
procesul de îmbătrânire al populaţiei României şi migraţia internaţională a forţei de 
muncă  

Dinamica absolventilor clasei a VIII-a in judetele din 

regiunea S-V Oltenia in intervalul 2007 - 20013
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(fig. 16) 

Sursa: Inspectoratele Şcolare Judeţene 
Populaţia şcolară în cele 5 judeţe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia cunoaşte evolutiv 
similitudini. In intervalul 2007 – 2010 numărul absolvenţilor clasei a VIII-a se păstrează în 
linii mari acelaşi, cu o tendinţă de uşoară scădere până în 2009 şi o uşoară creştere în 
2010 care se accentuează în 2011. In intervalul următor numărul absolvenţilor scade în 
fiecare judeţ cu aproximativ 500 – 1500 elevi. In judeţul Dolj scăderea este cu 1560 
absolvenţi (18.06%); Mehedinţi - 614 absolvenţi (17.31%), Vâlcea – 885 absolvenţi 
(17,45%), Gorj – 1076 absolvenţi (20,68%), Olt – 1171 absolvenţi (19,11%). 
În concluzie scăderea demografică se manifestă la nivelul întregii Regiuni S-V Oltenia cu 
efecte negative asupra pieţei muncii. Dinamica demografică negativă va trebui 
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compensată prin introducerea progresului tehnic, creşterea gradului de pregătire 
profesională şi nu în ultimul rând a conştiinţei forţei de muncă. Prognoza demografică 
este relativă în condiţiile în care România este încă o ţară de emigraţie.   
 
 Învăţământul postliceal 
 Continuarea studiilor liceale prin cele două forme ale învăţământului postliceal- 
şcoala postliceală şi şcoala de maiştri, oferă posibilitatea absolvenţilor să se specializeze 
în domenii tehnice de interes, atât personal cât şi al pieţei muncii, în perspectiva  
dobândirii unor competenţe de nivel cât mai ridicat. 
 Începând cu anul 2007-2008, învăţământul postliceal se desfăşoară şi cu 
finanţare de la bugetul naţional. 
 Din analiza populaţiei şcolare cuprinsă în acest nivel educaţional (anexa 6a) se 
observă că numărul elevilor a scăzut în perioada 2000/2001- 2006/2007 (de la 9037 la 
4660 atât în învăţământul de stat cât şi în învăţământul particular), crescând în anul 
2007/2008 la 5696 elevi, când învățământul postliceal a fost finanțat și de la bugetul 
național. De asemenea gradul de interes este mai mare în rândul populaţiei feminine 
decât în rândul populaţiei masculine, acesta şi din cauza calificărilor de interes 
preponderent  feminin, cerute de piaţa muncii (asistent medical farmacie, pedagog de 
recuperare). 
 În perioada 2000-2006, numărul de solicitanţi pentru învăţământul postliceal a 
scăzut permanent din următoarele cauze: 
- clasele de şcoală postliceală şi de maiştri au fost realizate strict la cererea agenţilor 
economici şi a persoanelor fizice, cu finanţare de la aceştia; 
- restructurarea economică din regiune; 
- nepromovarea acestei forme de învăţământ de către unităţile şcolare.   
                 Oferta educaţională pentru învăţământul postliceal în următoarea perioadă 
trebuie realizată astfel încât să fie în deplină concordanţă cu tendinţele de dezvoltare ale 
regiunii SV Oltenia, dar să vină şi în întâmpinarea solicitărilor exprese ale agenţilor 
economici angajatori. Este necesar să se acorde o atenţie sporită calificărilor din 
domeniul ocrotirii sociale, care sunt deficitare din punct de vedere al ocupării la 
momentul actual. 
 Problemele specifice fiecărui judeţ al regiunii pentru nivelul educaţional postliceal 
vor fi abordate în Planurile Locale de Acţiune 2009.  
 
 Principalele concluzii din analiza ÎPT regional 
 Concluzii din analiza comparativă a ofertei de formare profesională cu 
cererea pieţei muncii: în planul de şcolarizare realizat pentru clasa a IX-a pentru anul 
şcolar 2008-2009 au fost domenii nealiniate la cererea pieţei muncii, conform ţintelor 
stabilite prin PRAI 2008-2013 la SAM, cum ar fi: mecanică – realizat 33,5%, faţă de ţinta 
de 29%; materiale de construcţii – realizat 0%% faţă de ţinta 1,5%; în proiectul planului 
de şcolarizare pentru anul şcolar 2009-2010 domeniile care mai trebuie aliniate cu ţintele 
stabilite de membrii Consorţiului RegionalSud Vest Oltenia, în urma studierii cererii pieţei 
muncii regionale şi a altor informaţii parţiale sunt următoarele: Electric – planificat 11,6% 
faţă de 3% ţinta 2013; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice – planificat 6,6% faţă de 
ţinta de 8%; Comerţ – planificat 7,5% faţă de ţinat de 9%; Economic – 6,7% faţă de 
7,5%. Ţintele PRAI sunt expresia identificării cererii pieţei muncii, iar analiza ofertei 
planului realizat este răspunsul dat de IPT la cererea previzionată. 
 Concluzii din analiza comparativă a evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară cu 
evoluţia populaţiei pe grupe de vârstă: din analiza contextului demografic se reţin 
implicaţiile severe ale scăderii acestui indicator, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel 



 Colegiul Tehnic Motru          Plan de acțiune  
 

 35 

cu fenomenul de îmbătrânire demografică, de care trebuie să se ţină cont în planificarea 
ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung. 
Privind dotarea în ÎPT sunt necesare mai multe măsuri, printre care:  
 creşterea resurselor alocate pentru dotarea şi infrastructura ÎPT, inclusiv prin 
accesarea fondurilor structurale care reprezintă o oportunitate de dezvoltare a ÎPT; 
 diversificărea surselor de finanţare prin identificarea şi atragerea de resurse 
suplimentare, extrabugetare; 
 optimizarea ofertei şi a gestionării resurselor, inclusiv prin colaborarea în cadrul unor 
reţele de şcoli.   
 
 Resursele umane din ÎPT - Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi 
este relativ bun. Totuşi acoperirea cu titulari nu este foarte bună în unele domenii cum ar 
fi: comerţ/turism şi alimentaţie, construcţii, industrie alimentară, electronică şi 
automatizări, etc., generând adesea o fluctuaţie mare a personalului încadrat  pe 
posturile respective.  
Măsurile privind  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să 
vizeze: 
 competenţele metodice;  
 actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 
schimbările organizaţionale din mediul economic; 
 competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 
Trebuie identificate şi planificate modalităţi adecvate pentru reconversie profesională 
a anumitor categorii de cadre didactice din perspectiva ponderii importante a populaţiei 
ocupate în educaţie în prezent şi impactul reducerilor de activitate pe fondul reducerii 
populaţiei şcolare. 
Resursele materiale şi condiţiile de învăţare – Din analiza bazei materiale a unităţilor 
de învăţământ din ÎPT din perspectiva normelor obligatorii de siguranţa, igienă şi confort 
ale elevilor, standardelor de pregătire şi exigenţelor unui învăţământ centrat pe elev 
putem desprinde următoarele concluzii: 

 necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, o 
planificare strategică a intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, aprobate de 
structurile parteneriale locale şi regionale  

 necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru 
pregătirea de specialitate. 

 identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii 
(laboratoare, săli de curs) şi a dotărilor (în laboratoare şi atelierele în care sedesfăşoară 
pregătirea practică săptămânală. 
Mecanismele decizionale şi descentralizarea funcţională în TVET – Concluziile pot 
viza: 

 consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului 
partenerilor sociali în  planificarea ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele 
decizionale, inclusiv accesarea finanţărilor prin fondurile structurale, în special prin FSE;  

 promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din spaţiul 
european, pentru stimularea progresului în raport cu un set comun de indicatori de 
referinţă şi adoptarea celor mai bune practici (benchmarking); 

 necesitatea 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; 
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 corelarea  PAS - ului (planuri de acţiune ale şcolilor) cu planurile regionale şi 
locale (PRAI şi PLAI) în toate unităţile de ÎPT, condiţie obligatoriu de îndeplinit din 
perspectiva surprinderii la nivel de şcoală a acelor aspecte importante pentru 
dezvoltarea regională. 
Rata netă de cuprindere în educaţie pentru anul şcolar 2007/2008 pentru grua de 15-
18 ani este de 70,6% şi pentru grupa 3-23 ani 63,4%, deci sub benchmark-ul UE pentru 
2010 (cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fie absolvit cel puţin 
învăţământul secundar superior.  
Gradul de cuprindere în educaţie pentru grupa 19-23 ani, în regiunea Sud Vest 
Oltenia se situează sub cel calculat la nivel naţional (63,8%),  fiind de 45,3 % (vezi 
anexa 6f). 
Ratele de tranziţie în învăţământul liceal şi profesional au aceleaşi valori cu cele de 
la nivel naţional (97,7%). 
Abandonul şcolar - ratele de abandon nu depăşesc media naţională (8,2%), în special 
la învăţământul profesional şi de ucenici, ajungând în 2006-2007 la un nivel de 7%, dar 
în continuare este ridicat. 
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) - Pentru acest indicator, nu sunt disponibile date statistice la 
nivel regional. Deşi în scădere, rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie la nivel 
naţional  (19% în 2006) este de aproape două ori mai mare decât ţinta UE (benchmark) 
care prevede o rata medie de abandon şcolar timpuriu de maxim 10%, până în 2010. 
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 - 
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 pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 
defavorizate); facilitarea unor trasee individualizate de formare etc. 
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 ani) – Trebuie să 
avem în vedere cu prioritate implicarea unităţilor şcolare din ÎPT în formarea adulţilor, 
prin acreditarea lor ca furnizori autorizaţi de FPC la CNFPA şi derularea de programe 
acreditate din perspectiva faptului că România (şi implicit regiunea) înregistrează cea 
mai scăzută rată de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (1,3% în 
2006, conform Eurostat, faţă de media UE-27 de 9,6% şi UE-15 de 11,1% şi de 
benchmark-ul de 12,5%).  
Principalele concluzii care se pot desprinde privind indicatorii de ieşire sunt: 
 măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural; 
 creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere pentru 
categoriile expuse riscului; 
 stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de 
calificare în perspectiva 2013 (rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 10%, 
respectiv rata de absolvire a învăţământului secundar superior să fie cel puţin 85 % 
dintre cei în vârstă de 22 de ani); 
 programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul 
rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc.; 
 programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional; 
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 promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual;  
 programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii 
defavorizate). 
Indicatori de impact 
Din analiza indicatorilor care pot măsura impactul ÎPT în plan ocupaţional se constată: 
 necesitatea realizării de anchete/sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi 
angajatorilor vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor 
 realizarea unei analize bianuale privind adaptarea ofertei ÎPT la cererea de pe piaţa 
muncii  
 

 
2.1.6.  Analiza PEST 

 
 Pentru a realiza diagnoza mediului extern s-a utilizat tehnica manageriala numita 
analiza PEST (analiza contextului Politic–politici educationale, Economic, Social și 
Tehnologic) 
 

Contextul politic–politici educationale 
 
Segmentele politicii educationale urmarite sunt: 

 Legislativ (descris prin modificarea Cadrului legislativ si normativ al 
sistemului de Invatamant si considerarea Invatamantului ca prioritate 
nationala) 

 Strategic propriu-zis (descris prin existenta de programe care urmaresc 
modernizarea sistemului) 

 Implementarii reformei – asigurarea punerii in practica a prevederilor legale 
Alte prioritati ale politicii educationale: 

 Asigurarea dreptului de patrimoniu cultural si de proprietate intelectuala; 

 Organizarea invatamantului in zonele defavorizate. 
 

Directii principale ale reformei: 

 Perfectionarea curriculumului si compatibilitatea curriculumului national cu 
cel european; 

 Continuarea de editare de manuale alternative. 
 

Contextul economic național și local 
 

Contextul economic national este descris printr-o criza economica prelungita, 
constituirea conjuncturala a pietei fortei de munca, orientarea spre obtinerea unui profit 
imediat, dezvoltarea lenta a sectorului privat, agricultura aproape inexistenta, procentul 
ridicat al somajului in randul tinerilor si persoanelor aflate in apropierea pensiei. 
 În Motru toti indicatorii economici sugerează plasarea acestuia printre zonele 
defavorizate cu cele mai mari probleme economice. În acest context, un numar mare de 
elevi provin din familii care nu pot asigura un minim financiar pentru educatie iar numarul 
părinților ce pot sponsoriza Învățământul prin firmele lor este redus. 
 

Contextul Social  
 

Problemele demografice sunt reprezentate la nivel de tara prin scaderea 
natalitatii, ceea ce duce la scaderea populatiei scolare. COLEGIUL TEHNIC MOTRU nu 
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este afectat de reducerea populatiei scolare, motivat in principal de faptul ca exista in 
zona un singur liceu tehnologic, iar specializarile (meseriile) care se invata aici, dar si  
calitatea activitatii didactice ofera elevilor sansa unui loc de munca. 

 
Contextul tehnologic 
Se constată pe plan mondial o trecere de la societățile industriale la societățile 

informaționale în care calculatoarele și rețeaua de Internet joacă un rol important in 
productie, servicii și educație. 

Școala trebuie sa devina un loc al Cercetarii și Informarii în toate domeniile de 
activitate, un loc unde elevii să poată cerceta datele existente pe internet dar și să 
creeze, să introduca noi informații în această rețea de calculatoare. 

 

2.2.  Analiza mediului intern 
  
2.2.1. Date de prezentare 

 
COLEGIUL TEHNIC MOTRU ofera instruire predominant in domeniul tehnic si 

economic – administrativ. Avand in vedere ca este o scoala cu traditie in predarea 
invatamantului tehnic, fiind infintat in anul 1967 si pregatind personal calificat in sectorul 
minier, Colegiul Tehnic Motru asigura o instruire de specialitate si recruteaza elevi din 
intreaga regiune. Unitatea scolara cuprinde o Scoala de Arte si Meserii si un liceu 
tehnologic. 

In anul 2012 – 2013, in aceasta scoala au fost inscrisi 1580 elevi cu varste cuprinse 
intre 14 si 45 de ani. De asemenea, scoala ofera cursuri cu frecventa redusa  pentru 
adulti. 
 
Structura populației scolare 

 
fig. 17) 

 
 

Scoala are un personal didactic format din 86 persoane si un personal administrativ 
de 22 persoane (8 – personal auxiliar; 13,5 – personal nedidactic) 

 
 

 
 

STRUCTURA POPULAȚIEI ȘCOLARE DIN ÎNVĂȚĂMNTUL LICEAL PE  
PROFIL-SPECIALIZĂRI 

 

Filiera Profil Specializare Clasa Nr. 
elevi 

Teoretică Real Matematică-
Informatică 

IX A FR 
X A FR 
XI A,B 
 

35 
32 
80 

Tehnologică Servicii 
 
 
 
Resurse naturale 

Economic 
 
Tehnician  în 
activități economice  
 

IX A,B 
X A,B 
XI A 
XII A 
IX C, D 

57 
61 
34 
27 
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și protectia 
mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnic   
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrie textilă 
 
 
 
 
 
Tehnic 

 
 
 
Tehnician ecolog și 
protecția calității 
mediului 
 
Tehnician în 
industria alimentară 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 
reparații 
 
 
 
Lăcătuș mecanic 
 
Tehnician operator 
tehnică de calcul 
 
 
Technician în 
automatizări 
 
Tehnician desenator  
pentru construcții și 
instalații 
 
 
Tehnician în 
industria textilă 
 
Technician în 

X C,D 
 
 
XIB  
XII B,C 
 
XI C 
XII D 
XIII A 
 
 
IX 
E,F,G,H, 
J,K,L, M 
 
XE,F,G,H,I
J,K 
 
 
 
IX I 
X L 
 
 
 
 
XI D,F, 
XII E,F 
XIII B,C 
 
 
XI E 
 
XI G 
XII G 
 
 
XI H 
XII H 
 
 
XI I,J 
XII J 
 
 
 
XI K 
 
 
 

58 
61 
 
 
34 
61 
 
33 
26 
23 
 
 
 
216 
 
193 
 
 
 
 
22 
28 
 
 
 
 
51 
64 
39 
 
 
27 
 
29 
18 
 
 
29 
22 
 
 
43 
26 
 
 
 
22 
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instalații electrice 
 
 
Technician în 
automatizări 
 
 
 
Technician 
electrotehnist 
 
 
Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 
reparații 
 
 
 
Școală profesională 
Sudori 
Brutar-patiser-
preparator produse 
făinoase 
 
 
 
Școala de maiștrii 
Autofinanțare 
Maistru 
electromecanic 
aparate de măsură 
și automatizări 

XII I 
 
 
XII H 
 
 
 
 
XIII D 
XIV Seral 
 
 
XII, XIII 
Seral A 
 
 
 
 
II A 
 
 
II B 
 
 
 
 
 
II A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
22 
 
 
 
 
22 
25 
 
 
36 
 
 
 
 
 
20 
 
 
18 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tabel 2) 
 

Distributia cadrelor didactice  
pe titluri și grade didactice  

 

Grad 
didactic 

Doctor Doctorand Gr I Gr II Definitivat Debutant 

Nr. 
Cadre 

86 

2 1 33 18 28 5 

Procent 
 

2,3% 1,16% 38,6% 20,9% 32,55% 5,81% 
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(tabel 3) 
 
 

Distribuția cadrelor didactice pe paliere de vârstă 
 

Palier de 
vârstă 

25 – 29  30 – 34  35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 si 
peste 

Nr. Cadre 86 8 28 16 11 8 15 

Procent 9,3% 32,55% 18,60% 12,7% 9,30% 17,44% 

(tabel 4) 
 

Sursele Finanțării 
 
Finanțare din surse bugetare și extrabugetare 
 
Finanțare din bugetul local pentru: 

 Cheltuieli personal; 

 Cheltuieli materiale și servicii; 

 Cheltuieli burse elevi; 

 Cheltuieli de capital 
 
Finanțare din venituri proprii: 

 Cantina și  internatul; 

 Practică ateliere școlare; 

 Chirii și taxe; 

 Sponsorizări 
 

Fondul Comitetului Reprezentativ al Părinților vine în completarea finanțării de la buget si 
surse proprii. 
 
 

2.2. Auto-evaluare internă 
 

2.2.1 Predarea și învățarea 
 

Obținerea informațiilor privind procesul de predare-învățare a fost posibilă pe 
baza analizei făcute de fiecare catedră, a chestionarelor date la clase la fiecare nivel. 

În urma strângerii informațiilor, colectării și analizării datelor formulăm  
următoarele judecăți: 

 Școala dispune de laborator de informatică dotat cu calculatoare cu sistem de 
operare Windows, dar în majoritatea instituțiilor de învățamânt superior și în 
cele bancare, administrative se lucrează cu sistem de operare Linux, iar elevii 
noștri întâmpină dificultăți atunci când sunt nevoiți să lucreze în acest sistem 
de operare; 

 Profesorii dovedesc o bună cunoaștere a curriculum-ului și își stabilesc 
strategii de predare – învățare în funcție de standardele de pregătire 
profesională, de specificul fiecărui colectiv de elevi (atitudini, grad de motivare, 
interese), de rezultatele la testele predictive, de progresul elevilor. 

 A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul 
învățării centrate pe elev. 
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 Prin metodele de evaluare folosite s-a urmărit promovarea egalității șanselor, 
evitarea unor atitudini discriminatorii. 

 Relațiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activitățile de învățare s-
a urmărit nu numai facilitarea comunicării profesor – elev, ci și a comunicării 
elev – elev și dezvoltarea capacitătii de lucru în echipă (aspect atestat de 
fișele asistențelor la oră și de proiectele unităților de învățare) 

 S-au găsit modalități adecvate de descoperire și de stimulare a elevilor 
performanți. 

 La orele de instruire practică și la cele de specialitate s-au manifestat 
preocupări de a dezvolta la elevi abilități practice. 

 Oferta de mijloace de învățământ și accesorii curriculare este valorificată 
eficient. 

 Există o mare dificultate în realizarea performanțelor școlare la disciplinele 
care au alocate un număr mic de ore în planul de învățământ. 

 Curriculum-ul la decizia școlii a reușit întotdeauna să acopere paleta de 
discipline tehnice. 

 Nu există o strategie coerentă la nivelul tuturor catedrelor pentru stabilirea 
lacunelor elevilor și ameliorarea lor. 

 Există încă deficiențe în consemnarea ritmică a rezultatelor școlare în caietele 
personale și cataloage. 

Pe baza constatărilor făcute s-au formulat țintele și s-au stabilit prioritățile: 

 Dezvoltarea culturii informatice la profesori și elevi prin valorificarea 
posibilităților oferite de informatizare într-un centru în care să se utilizeze și 
sistemul de operare LINUX. 

 Pregatirea ofertelor de discipline opționale care să acopere o paletă mai largă 
de profesii cautate pe piata muncii; 

 Monitorizarea și desfășurarea cu responsabilitate și rigoare a programelor de 
perfecționarea la nivelul ariilor curriculare; 

 Inițierea și derularea unor cursuri pentru personalul din unitate; 

 Asigurarea calității în educație prin dezvoltarea competențelor de utilizare a 
sistemului informatizat  de către profesori; 

 Dezvoltarea programelor de parteneriat în vederea aplicării reformei 
învățământului; 

 Activitatea profesorului diriginte va fi centrată pe consiliere și orientare 
profesională și pe stabilirea dialogului cu familiile elevilor; 

 Creșterea gradului de motivare a elevilor prin implicarea lor activă în procesul 
instructiv-educativ; 

 Formarea elevilor în vederea adaptării la cerințele învățământului universitar și 
la cerințele pieței de muncă. 

 
 

2.2.2 Materiale și resurse didactice 
 

 La cabinetele și laboratoarele de fizică, biologie, chimie este necesară dotarea cu 
truse, aparatură, ustensile și substanțe conform noilor programe școlare (fișe de 
gestiune); 

 Baza materială a cabinetelor de informatică, la care au acces toți elevii este 
modernă, dar se impune continuarea dotării cu calculatoare tinând cont ca in 
liceul nostru exista specializarea matematica – informatica; 
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 Nu este dezvoltată conectarea la rețeaua de Internet pentru a oferi elevilor 
posibilitatea unei informari moderne si actualizate; 

 Elevii din clasele in domeniul alimentației publice realizează instruirea practică la 
partenerii colegiului; 

 Biblioteca școlii este dotată cu un număr de 23.374 volume și 60% din elevi și 
80% din personalul  didactic au fișe și consultă cărțile de care dispune biblioteca; 

 Personalul didactic în proporție de 70% consideră ca prioritate dezvoltarea bazei 
materiale (chestionar). 

 
 
 Gradul de promovabilitate al elevilor a fost ridicat: in anul scolar 2012 – 2013, 
94,73%. 

Absenteismul elevilor este ridicat, în special la clasele terminale. 
Au existat cazuri de abandon scolar – 59 de evevi, 3,6 %, iar cazurile de retragere 

au motivații sociale.  
 

2.2.3. Rezultatele elevilor 
 

Eficiența procesului de predare – învățare este oglindită de rezultatele elevilor la 
concursurile școlare, de mediile semestriale și anuale, de rezultatele la examenele de 
bacalaureat și admitere la facultate. 

La examenul de bacalaureat din anul școlar 2012 – 2013 promovabilitatea a fost 
de 39,36%; 
 În anul scolar 2012 – 2013, elevii Colegiului Tehnic Motru au obținut următoarele 
rezultate la olimpiadele și concursurile pe meserii: 
 

LICEU - Faza județeană:  

 Limba română – locul III Concursul de creație „Tinere condeie” – faza 

județeană  Băltărețu Paula Adelina, clasa a IX-a, Prof. coord. Gîlcescu 

Maria-Rocselana 

 Limba franceză – concursul Cangurul lingvist - calificare pentru faza 

națională Mărmăneanu Adina , clasa a XI-a, Prof. coord. Lungu Ramona 

Maria 

 Limba engleză  – concursul Cangurul lingvist - calificare pentru faza 

națională Jieanu Mihai, Cojocaru Daniel, clasa a IX-a, Prof. coord. Grecu 

Ramona 

 Matematică - ,,Concursul Național,,ADOLF HAIMOVICI”: clasa a XII-a, 

Tătaru Anamaria, premiul I; Brândușescu Sorin premiul II; clasa a X-

aTudoroniu Mihai Bogdan premiul I Prof. coord. Ruseț Nicolae 

- Cirpeanu Dumitru, premiul I; clasa a XI-a Mărmăneanu Adina, premiul 

I: Prof. coord. Moldovanu Claudia 

- Filip Danut, premiul II Prof. coord. Burtea Delia  

  Chimie - Concursul național de chimie „Petru Poni”, clasa a IX-a 

mențiune Naicu Daniel, Prof. coord. Popescu Ionica 

- Clasa a IX-a, Băleanu Mihail, premiul II, Corcoveanu Roxana locul II, 

prof. Breazu Nadia 
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Faza națională:  

 Concursul Național „Tradiție și spiritualitate” Kircu Toader Marian, 

Clasa aIX-a locul I, Prof. coord. Gîlcescu Maria-Rocselana 

 Proiectul Național „Evocări literare”, Arad, Haiducu Cristina clasa a IX-

a, premiul III secțiunea Arte vizuale, Ionescu Bogdan, clasa a X-a, mențiune, 

secțiunea Arte vizuale, Prof. coord. Georgescu Corina 

 Proiectul Internațional „Gustă Știința 184”, Cojocaru Florina, 

Haiducu Cristina, Tudoroniu Bogdan și Țuilă Irina, premiu special pentru 

„Studiul de caz – Dimensiunea religioasa a existenței”, Prof. coord. 

Georgescu Corina 

 Matematică - Concursul Național “ADOLF HAIMOVICI” – mențiune 

TATARU ANAMARIA, clasa a XII-a, Prof. Rușeț Nicolae 

 Fizică Concursul național “Evaluare în educație”  

Clasa a X-a Tudoroniu Bogdan - premiul I, Haiducu Cristina - premiul II, Grecu 

Alexandru premiul II, Prof. coord. Sănătescu Maria 

Clasa a X-a Cojocaru Florina –premiul II, Clasa a IX-a Dogaru Bogdan - premiul III, 

Tudoroniu Larisa- premiul III, Udrescu Nicoleta – mențiune, Parpală Georgiana – 

mențiune, Oprițoiu Florin – mențiune, Raicu Alexandru-mențiune, Prof. coord. 

Racoceanu Constanța 

Clasa a IX-a Cernăianu Rares-Premiul III, Anton Andrei premiul III, Drăghescu 

Oana - premiul III, Prof. coord. Turea Elisabeta 
 

 Concursul regional de fizică aplicată “Radu Visan” echipajul școlii a obținut 
premiul I, Prof. coord. Sănătescu Maria, Cioclov Florin 

 Chimie: Concursul național de chimie „Petru Poni”, Corcoveanu Roxana, clasa 
a IX-a, mențiune, prof. Breazu Nadia 
 
 
Olimpiada interdisciplinară domeniul RESURSE tehnician in industria 
alimentară 
 

Faza județeană: Curcă Mihaela Loredana - clasa a XII-a A R.P. - locul I, Oprea 
Mădălina - clasa a XI-a D - locul II, Rosianu Luminita - clasa a XIII-a A R.P. - 
locul I, Prof. coord. Rada Lavinia 
Faza națională: Roșianu Luminita - clasa a XIII-a A R.P. locul I 
 
 

2.2.4. Consilierea și orientarea vocațională oferită elevilor 
 

 S-au încheiat acorduri de parteneriat cu numeroase instituții și organizații: Centru 
Județean de Asistență Psihopedagogică, AJOFM,  Centrul de Orientare în 
Carieră, Universitatea Constantin Brâncusi Tg-Jiu, Universitatea din Craiova, 
Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Tehnică Petroșani, Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea din București. 

 S-au organizat cursuri de formare a profesorilor pe linia orientarii in cariera; 

 In planul de actiuni este prevazuta organizarea de cursuri de dezvoltare la elevi a 
abilitatilor necesare ocuparii unui loc de munca; 

 Creșterea eficienței relației diriginte–parinte–Consiliu Profesoral–elev pentru o 
mai bună comunicare și informare; 
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 Colegiul dispune de un Cabinet de consiliere și orientare vocațională în care se 
derulează programe de specialitate. 

 
 

2.2.5. Calificări și curriculum 
 

Lista planuri de învăţământ şi programe şcolare 
ce vor fi utilizate în unitatea de învăţământ 

 
 Ordin 3411 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor cadru de invâţământ 
pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică invătământ de zi. 
 
 Ordin M. 3081 din 27.01.2010 cu privire la aprobarea planurilor cadru de 
învâţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de 
zi și învăţământ seral.  
 
 Ordin nr. 3331 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ 
pentru cultura de specialitate, pregatire practică săptămânala si pregatire practică 
comasată pentru clasele a IX-a si a X-a , ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, 
formele de zi și seral. 
 
 Ordin 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățănânt pentru: 
clasa a X-a, Școala de arte şi meserii; clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera 
tehnologică; ruta directă de caficare; clasa a XI-a, anul de completare; clasele a Xl-a- a 
XlI-a şi a Xll-a/a XlII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral. 
 
 Ordin 3423/18.03.2009 privind aplicarea planurilor de învăţământ pentru cultura 
de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculară 
tehnologii pentru clasele 11/12 respectiv 12/13 ciclul superior al liceului, filiera 
tehnologica, cursuri de zi. 
 
 Ordin 4857 din 31.08.2009 privind aprobarea programelor scolare pentru clasa a 
lX--a ciclul inferior al liceului filiera tehnologica - domeniile de pregătire de bază, a 
standardelor deitire profesională, a planurilor de invăţământ şi a programelor şcolare 
pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat pentru care se asigură 
pregătirea prin învățmântul preuniversitar. 
 
 Ordin nr. 3172/30.01.2006 referitor la aprobarea planurilor de 1nvăţământ şi a 
programelor şcolare pentru cultura de specialitate, aferentă ferentă ariei curticulare 
Tehnologii,  pentru ruta directă de calificare - la clasele a Xl-a şi a XlI-a învăţământ de zi, 
ciclul superior al liceului, fitiera tehnologică - şi pentru ruta progreslvă de calificare - la 
clasele a XII-a şi a Xlll-a învăţământ de zi, prin școala de arte şi meserii şi anul de 
completare. 
 
 
 

2.2.6. Resurse fizice și umane 
 
Resurse fizice 
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 In administrarea scolii exista urmatoarele cladiri: corp cladire scoala, corp cladire 
internat (180 locuri cazare), cantina (300 elevi /serie), un teren sport, 2 sali de sport, un 
depozit de alimente, 1 cabinet medical, 10 spații sanitare, corp cladire atelier (1 atelier 
scolar, 1 atelier tricotaje), 1 sală festivitati. 
 Scoala dispune de 34 sali de clasa, 11 laboratoare, 9 cabinete, 2 cabinete 
informatica, 1 biblioteca scolara cu un numar de 23.374 volume.  

Adresa de mail la care putem fi contactati este colteh__motru1@yahoo.com.  
 
Resurse umane 
 Personalul didactic este alcatuit din 86  de cadre didactice dintre care 55 titulari și 
8 profesori detașați, suplinitori 23.  

Calitatea personalului didactic este evidenta din statistica urmatoare: 61,42% au 
gradul didactic I sau doctorat, 75,71 %  sunt implicati in activitati de cercetare stiintifica si 
pedagogica, 81,42% au avut rezultate deosebite in pregatirea elevilor, 20% este 
ponderea personalului didactic cu lucrari publicate (carti, studii si articole in reviste de 
specialitate); 

 95% dintre parintii chestionati apreciaza favorabil calitatea activitatii 
didactice din unitate( sursa: Chestionar parinti). 

 55% dintre profesorii scolii considera ca principala valoare a scolii este 
calitatea colectivului didactic( sursa: Chestionar profesori). 

 90% dintre profesorii scolii au sustinut in ultii 3 ani cursuri de 
formare(initiere operare PC, comunicare in limba straina, abilitate 
curriculara, elaborare standarde si curriculum, consiliere si orientare privind 
cariera, invatare centrata pe elev, etc.) si estimam ca acest proces va 
continua, bazandu-ne pe faptul ca 37% dintre profesori considera ca 
principalul aspect pe care trebuie sa-l dezvolte scoala este formarea 
continua a cadrelor didactice (sursa: Chestionar profesori). 

 Doar 40% din cadrele didactice intervievate considera ca pot preda in 
unitatile de competenta pentru abilitati cheie (sursa:Studiu privind 
personalul didactic 2005). 

 95% din personalul administrativ detine o calificare corespunzatoare 
postului ocupat, prestand servicii de calitate. 

 

2.2.7. Parteneriate și colaborări 
 

 Colegiul Tehnic Motru are parteneriate cu: 

 I.S.J. Gorj 

 Consiliul Local al Municipiului Motru; 

 Primaria Municipiului Motru; 

 Parteneriat internațional Serbia, Kladovo, Republica Moldova, Florești 

 Societatea Nationala a Lignitului Oltenia-Sucursala Motru; 

 Exploatarea Miniera de Cariera Motru-Carierele Lupoaia si Rosiuta; 

 Exploatarea Miniera de Subteran Motru;  

 AJOFM Motru 

 Universitatea Politehnică Timișoara 

 Universitatea Petroșani 

 Universitatea din Craiova 

 Universitatea „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu 

 Universitatea „Titu Maiorescu” București 
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 Clubul Copiilor Motru 

 Complexul de servicii comunitare pentru copilul aflat în dificultate Novaci 

 Penitenciarul Târgu-Jiu 

 Colegiul Tehnic „Henri Coandă”Tg-Jiu 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 Colegiul Național „George Coșbuc” Motru 

 Casa Sindicatelor Motru 

 Casa de Cultură a Municipiului Motru 

 Liceul Teoretic Novaci 

 Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu 

 Liceul Energetic Tg-Jiu 

 Asociația pentru sănătate, educație și familie filiala Oltenia 

 U.L.I.M. 

 Liceul Tehnologic Țicleni 

 Școala Gimnazială Nr.1 
 
Agenți economici din zona municipiului Motru: 
               -EMC Rosiuta 

-S.C. Helpas Serv S.R.L; 
-S.C. Abykordy  S.R.L; 
-Automobil Clubul Roman-Motru; 
-S.C.Simi S.R.L; 
-S.C.Leurda Impex S.R.L; 
-S.C.Iris C&V S.R.L ; 
-S.C. Tehno Instal SRL; 
-S.C.Gabriela S.R.L; 
-S.C.Ghiocela S.R.L 
 

2.2.8. Managementul școlar 
 

 Directorul școlii și unul dintre cei doi directori adjuncti au absolvit cursurile de 
master în management educational la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, iar celalalt 
urmează cursurile de doctorat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău, Republica Moldova. Impreuna cu o echipa de cadre didactice abilitate prin 
cursuri de perfectionare in domeniul educational, au initiat si dezvoltat activitati(relatii) de 
parteneriat cu alte scoli, cu comunitatea locală (Primarie, Casa de Cultura a municipiului, 
Biserica, Politia Motru, Spitalul Municipal, ONG-uri). 
 Unitatea scolara functioneaza dupa un plan managerial propriu. In stabilirea 
planului de scolarizare s-a tinut seama de specificul socio-economic al zonei, de 
prevederile si recomandarile PRAI si PLAI,  cât și de baza materială a școlii. 
 

2.2.9. Cultura organizațională 
 

 Este caracterizata printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: 
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașament față deelevi, respectul pentru 
profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorința de 
afirmare. Se întalnesc și cazuri de elitism profesional, individualism, rutină, 
conservatorism, automulțumire. 
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 Conducerea școlii a elaborat „Regulamentul de ordine interioară”,  care cuprinde 
norme de desfășurare a activității elevilor cât și a cadrelor didactice. 
 

2.2.10. Dezvoltarea curriculară 
 

 -se recurge la consultarea elevilor si a parintilor pentru stabilirea CDS-urilor, 
punand la dispozitia acestora, materialele curriculare de care dispune Colegiul Tehnic 
pentru fiecare nivel de scolarizare (planuri de invatamant, programe scolare, auxiliare 
curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri); 
 -oferta scolii satisface nevoile tuturor elevilor (pe cicluri de invatamant); 
 -optiunile se fac in functie de decizia majoritatii elevilor clasei; 
 -abilitatile cadrelor didactice sunt in acord cu solicitarile parintilor si elevilor; 
 -oferta CDS ofera posibilitatea satisfacerii dorintei de informare si cunoastere in 
diferite domenii de activitate, contribuie la dezvoltarea unei motivatii intrinseci pentru 
invatare si permite valorificarea abilitatilor individuale; 
 -baza materiala existenta permite realizarea majoritatii solicitarilor (optiunilor) 
beneficiarilor; 
 -comunicarea intre scoala, CCD și Inspectoratul Școlar este foarte bună și se 
reflectă în buna organizare a curriculumului. 
 

 
Situația C.D.L – urilor 

An școlar 2013 -2014 

Domeniul: Economic 

Clasa a-IX –a: Activitatile unitatilor economice - Prof. Dreghici Elena 

Clasa a –X –a: Protecția consumatorilor - Prof. Dreghici Elena 

Domeniul: Resurse naturale și protecția mediului 

Protecția mediului 

Clasa a –IX- a: Chimia mediului și a calității vieții – Prof. Ardeiu Daniela 

Clasa a –X – a: Laborator tehnologic - Prof. Ardeiu Daniela 

Industrie alimentară 

Clasa a –IX- a: Analize senzoriale și fizico-chimice în morărit și panificație – Prof. 

Rada Lavinia 

Clasa a –X –a: Siguranța alimentelor, igiena și protecția muncii –Prof. Cioba Maria 

Domeniul: Tehnic 

Clasa a –IX –a: Planificarea și organizarea producției – Prof. Giurca Ayse Mariana 

Clasa a –X –a: Organizarea locului de muncă – Prof. Rimescu Rodica 

 

Situatia C.D.S.- urilor 

An școlar 2013-2014 

      Geografie 

Clasa a – IX –a : Hazarde naturale si antropice - Prof. Ardeiu Mircea 

Clasa a – X – a : Climatologie si meteorologie - Prof. Ardeiu Mircea 

 

     Informatică 

Clasa a –IX – a : Computerul – în slujba comunității - Prof. Rușet Adela 
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2.2.5. Analiza SWOT 
 
Resurse umane 
 
PUNCTE TARI: 
- personal didactic și auxiliar competent, calificat in proportie de 97 % (sursa: statisticile 
școlii); 
- ponderea cadrelor didactice titulare cu grad didactic I si II este de 50%; 
- relatiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-parinti, profesori-
profesori, etc) existente favorizeaza crearea unui climat educational deschis si stimulativ; 
- exista o buna delimitare a responsabilitatilor cadrelor didactice stabilite prin fisa postului 
precum si o buna coordonare a acestora; 
- exista cabinet de consultanta psihopedagogica; 
- exista cabinet medical; 
- participarea la cursurile de formare si perfectionare a cadrelor didactice este foarte 
buna. 
 
PUNCTE SLABE:  
- nivelul scăzut al pregătirii inițiale a unei părți dintre elevi; 
- reticența cadrelor didactice în aplicarea metodelor active de învățare 
- o parte a personalului didactic este navetist; 
- absenteism ridicat în rândul elevilor din învățământul obligatoriu 
- populație școlară provenită din familii cu venituri mici sau fără venituri 
 
OPORTUNITĂȚI: 
 - obtinerea de rezultate deosebite la concursurile scolare; 
 - modernizarea bazei materiale existente; 
 - realizarea unor parteneriate locale; 
 - întâlnirile și activitățile comune ale cadrelor didactice in afara orelor de curs 
favorizeaza impartasirea experientei, cresterea coeziunii grupului, o comunicare mai 
bună; 
 - posibilitățile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice; 
 - întâlnirile frecvente sau de cate ori este cazul intre cadrele didactice si parintii elevilor 
(sedinte cu parintii la nivelul clasei/ scolii, consultatiile); 
 - încheierea de contracte cu agentii economici in vederea realizarii de fonduri 
extrabugetare prin folosirea adecvata a spatiului. 
 
AMENINȚĂRI: 
- detașarea și pretransferarea unor profesori titulari navetiști spre localitățile de domiciliu 
(Craiova, Târgu-Jiu, Sadu, Novaci, Rovinari, Dr.Tr.Severin). 
- scăderea motivației și interesului pentru activitatile profesionale (colaborare cu parintii, 
perfectionare, activitatile extracurriculare, confectionarea materialelor didactice, 
pregatirea cu profesionalism a lectiilor). 
- criza de timp a părinților cauzată de actuala situație economică ce reduce implicarea 
familiei in viata scolara, acest lucru reflectandu-se in relatia profesor-elev cat si in 
performanta scolara a elevilor. 
 
Resurse materiale si financiare 
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PUNCTE TARI: 
- starea fizica a spatiilor scolare si incadrarea in normele de igiena sunt 
corespunzatoare; 
- exista cabinete, laboratoare si ateliere functionale pentru anumite discipline:informatica, 
fizica si chimie, biologie, limba romana, tehnologii, instruire practica; 
- unitatea scolara dispune de fonduri banesti extrabugetare; 
- unitatea scolara dispune de biblioteca, amfiteatru, internat, cantina, sala de festivitati. 
 
PUNCTE SLABE: 
- numarul de calculatoare si laboratoare de informatica este insuficient pentru 
satisfacerea cererilor de educatie specifica in domeniu; 
- dotarea atelierelor scolare necesita imbunatatiri, acestea nu au mai primit dotari de 
peste 17 ani, toate materialele si SDV-urile fiind achizitionate din resurse proprii; 
- fondurile bănești nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice si elevilor, 
pentru intretinerea spatiilor scolare, pentru achizitionarea de calculatoare, echipamente 
si materiale didactice. 
 
OPORTUNITĂȚI: 
- descentralizare si autonomie institutionala; 
- parteneriat cu comunitatea locala (Primarie, parinti), firme, ONG-uri; 
- existenta unor spatii ce pot fi inchiriate in scopul obtinerii unor fonduri banesti 
(internatul, cantina); 
- posibilitatea antrenarii elevilor in activitati productive prin folosirea atelierelor scolare; 
- autorizarea unor clase pentru cursuri de calificare, recalificare a persoanelor adulte. 
 
AMENINȚĂRI: 
- incompatibilitatea pregatirii in domeniul informational cu cerintele actuale de pe piata 
muncii; 
- degradarea spatiilor scolare datorita fondurilor banesti limitate alocate pentru 
intretinerea scolii; 
- constiinta morala a elevilor privind pastrarea si intretinerea spatiilor scolare; 
- ritmul accelerat al schimbarilor tehnologice conduce la uzura morala al echipamentelor 
existente. 
 
Relațiile cu comunitatea locală 
 
PUNCTE TARI 
- colaborarea cu autoritatile locale; 
- relatiile cu parintii elevilor sunt destul de bune si sunt intretinute prin lectorate cu 
parintii, in care acestia sunt informati permanent despre problemele scolii; 
- dezvoltarea relatiei profesori-elevi-parinti; 
- parteneriate cu : Casa de Cultura, Politie, Pompieri, Politie Comunitara, Spitalul 
Orasenesc, Scolile Generale Glogova, Jirov, Universitatea Tehnica Petrosani, 
Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
Universitatea  „Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Științe Economice dein 
Târgu-Jiu; 
- intalniri  cu comitetul consultativ al parintilor, suplimentate de consultatii individuale cu 
parintii; 
- legaturi de parteneriat cu ONG-uri. 
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PUNCTE SLABE : 
- putine activitati desfasurate in scoala implica coparticiparea parintilor ; 
- legaturile cu firme specializate, in vederea realizarii unei orientari vocationale adecvate, 
sunt insuficiente si necoordonate ; 
OPORTUNITĂȚI: 
- disponibilitaea si responsabilitatea unor institutii de a veni in sprijinul scolii (Primarie, 
ONG-uri, Biserica, Institutii culturale) ; 
- interesul universitatilor de a-si prezenta oferta educationala ; 
- interesul firmelor de a-si recruta si forma in perspectiva personal specializat ; 
 
AMENINȚĂRI : 
- organizarea defectuoasa a activitatilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau 
chiar inversarea efectelor scontate ; 
- nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor poate conduce la slaba implicare a 
acestora in viata scolara ; 
- instabilitate la nivel social si economic a institutiilor potential-partenere ; 
- situatia economico-financiara precara ; 
- indiferenta unor familii fata de situatia scolara si comportamentul necivilizat al copiilor 
lor ; 
- conservatorismul unor parinti. 
 
Scopuri strategice : 

 Constituirea imaginii școlii în raport cu contextul politic, economic, social și 
tehnologic; 

 Promovarea imaginii scolii in contextul climatului concurential actual de 
descentralizare si autonomie institutionala; 

 Mentinerea imaginii scolii avand in vedere dinamica resurselor si a contextelor; 

 Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în perspectiva 
egalizării șanselor; 

 Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor moderne de predare; 

 Inserția profesională a elevilor; 

 Dezvoltarea culturii informatice la profesori și elevi prin valorificarea posibilităților 
oferite de informatizare într-un centru în care să se utilizeze și sistemul de 
operare Linux; 

 Asigurarea accesului la calculator și internet pentru toată comunitatea școlară; 

 Modernizarea învățământului prin SAM și tehnic; 

 Formarea continuă a managerilor trebuie să se facă în strânsă legătură cu 
previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor în domeniu; 

 Formarea personalului didactic și didactic-auxiliar; 

 Perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor specifice localității; 

 Fiecare cadru didactic să prezinte un proiect realizabil până la finele anului școlar. 
 
 
Opțiuni strategice 
 

 OPȚIUNEA 
CURRICULARA 

OPȚIUNEA 
FINANCIARA SI 

DOTARILE 
MATERIALE 

OPȚIUNEA 
INVESTITIEI IN 
RESURSELE 

UMANE 

OPȚIUNEA 
RELATIILOR 

COMUNITARE 

1. Adaptarea  Discipline in Achizitionarea de Programe de Solicitarea 
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scolii la nevoile 
educative ale 
elevilor conform 
cu cerintele 
societatii 

CDS legate de 
pregatirea 
profesionala  a 
elevilor 

 Promovarea 
la toate 
disciplinele a 
culturii informatice 
 

mijloace moderne 
folosite in 
activitatile 
curriculare  

formare a 
cadrelor didactice 
in raport cu noile 
cerinte educative 

sprijinului 
comunitatii locale 
in derularea unor 
proiecte 

2. Dezvoltarea  
culturii și a  
unei mentalități 
a calitații la 
nivelul 
personalului 
școlii 

 Aplicarea 
curriculum-ului 
prin metode de 
invatare centrate 
pe elev 

 Dezvoltarea 
capacitatii de 
auto-evaluare și 
inter-evaluare a 
profesorilor 

 Achizitionarea 
unor soft-uri ce 
implica alternative 
la vechile metode 
de predare-
evaluare 

 Îmbunătățirea 
bazei materiale 

Realizarea 
planului 
operational 
privind asigurarea 
calitatii procesului 
de invatamant 

 Propagarea la 
nivelul 
comunitatii a 
noilor metode 
prin actiuni de 
diseminare 

3. Crearea si 
mentinerea in 
scoala a unui 
climat de 
siguranta fizica 
si psihica a 
elevilor si 
profesorilor  

 Accentuarea 
în cadrul orelor de 
orientare și 
consiliere a 
relatiilor deschise 
comunicarii 
bidirectionale 
profesor-elev 

 Mediatizarea 
exemplelor 
pozitive si 
combaterea celor 
negative 

 Achizitionarea 
de mijloace 
moderne de 
supraveghere 
(sistem de 
supraveghere   
video, sistem de 
alarma) 

Programe de 
formare a 
cadrelor didactice 
si a parintilor de 
insusire a unor 
tehnici de 
comunicare si 
negociere a 
conflictelor 

Sprijinul primariei 
si a politiei locale 
in combaterea 
violentei si a 
faptelor anti-
sociale 

4. Asigurarea 
climatului 
pentru elevii cu 
cerinte speciale 

Desfasurarea 
unor ore 
suplimentare cu 
grupe de elevi cu 
potential mare 
sau cu potential  
redus 

Amenajarea unui 
spatiu pentru 
promovarea 
talentelor sau 
recuperarea 
decalajelor si 
recompensarea 
elevilor si 
profesorilor 
merituosi 

Programe de 
implicare activa a 
psihologului 
scolar, a 
dirigintilor si a 
celorlalti profesori 
in cultivarea 
performantelor 
sau combaterea 
insuccesului 
scolar 

Realizarea unor 
activitati in 
scoala sau in alte 
institutii (Casa 
Multiculturala a 
Mun. Motru) cu 
participarea 
comunitatii 

(tabel 5) 
 

 

2.2.6. Negocierea și decizia la nivelul comunității 
 

Între Colegiul Tehnic Motru și Comunitatea Locala  se încheie anual acorduri de 
colaborare ce privesc următoarele aspecte: 
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 Premierea celor mai buni elevi din clasă la sfărșitul anului școlar (bani din 
Comitetul de Părinți) pentru merite deosebite; 

 Există „Asociația Părinților elevilor din cadrul Colegiului Tehnic 
Motru”, care va gestiona cei 2% din impozitul pe venitul anual al membrilor 
săi, în interesul Colegiului Tehnic Motru. De asemenea, această asociație 
împreună cu Consiliul de Administrație al colegiului, negociază destinația 
fondurilor bănești (cei 2% plus sponsorizările primite); în plus, asociația 
este preocupată de identificarea de surse prin care să poată fi plătiți 
profesorii pentru munca suplimentară; 

 În urma consultărilor cu Comunitatea locală s-au stabilit urmatoarele CDL-
uri : “Calitatea produselor si serviciilor” și „Ecologie si protectia mediului 
inconjurator”; 

 Stabilirea Planului de școlarizare, în urma negocierilor cu Comunitatea 
locală și AJOFM, tinand seama de oportunitatile de pe piata muncii si de 
numarul elevilor absolventi de clasa a VIII-a, clasa a X-a si clasa a XI-a an 
de completare; 

 Negocierea Proiectului de buget la sfârșitul fiecărui an; 

 Negocierea si decizia la nivelul Consiliului profesoral, la care participa si 
reprezentanti ai parintilor elevilor si ai Consiliului local, in vederea stabilirii 
și modificării Regulamentului de ordine interioară; 

 Elaborarea strategiei de sprijinire a elevilor ai căror părinți sunt plecați din 
țară; 

 Stabilirea unui program de educație pentru colaborare profesor – părinte cu 
diverse teme : automarginalizare, atitudine și mod de abordare a situațiilor 
de criză; 

 Negocierea parteneriatelor cu instituții ale statului: Tribunal, Poliție, Spital și 
cu Agenții economici de stat sau particulari. 
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Partea a III-a 

 
 Elaborarea strategiei și a planului de dezvoltare al școlii 

 

3.1. Priorități 
 

3.1.1  Priorități naționale: 
- implementarea metodelor de invatare centrate pe elev; 
- dezvoltarea parteneriatelor cu agenti economici, institutii si ONG-uri; 
- dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor de dezvoltare locala; 
- eleborarea si dezvoltarea standardelor de formare profesionala; 
- formarea continua (metodica specifica); 
- asigurarea calitatii in educatie prin predare-invatare si chiar cercetare, care să 
contribuie la dezvoltarea personala si profesionala a elevilor; 
- asigurarea orientarii profesionale si consilierii pentru construirea carierei; 
- utilizarea tehnicii de calcul (ITC) in predare; 
- modernizarea bazei materiale pentru profilele sevicii si tehnic; 
- asigurarea unui management educational de inalta performanta; 
- oferirea de sanse egale in educatie indiferent de nationalitate, sex sau minoritate; 
- dezvoltarea unor materiale didactice pentru formare diferentiata; 
- asigurarea conditiilor pentru integrarea europeana. 
 

3.1.2  Priorități și obiective regionale și locale: 
- dezvoltarea capacității de orientare școlară și profesională; 
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- dezvoltarea parteneriatului școală-comunitatea locală; 
- prognoze sectoriale pe termen mediu și lung; 
- prevenirea și reducerea abandonului școlar; 
- transfer de bune practici în TVET; 
- cresterea abilitatilor generale; 
- eficientizarea rețelei școlare. 
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3.2. PLANUL OPERAȚIONAL 
3.2.1. PLAN  DE ACȚIUNE  PENTRU PERIOADA 2012-2018 

 
Obiectiv 1: 
Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor. Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor 
egale.       
Ținta : 

 Creșterea cu 50% a absolvenților cu calificări și reducerea cu 80% a absențelor 

 Creșterea cu 20% a nivelului performanțelor elevilor în anul 2018 față de 2012 

 Promovarea principiilor incluzive de către personalul școlii până în 2018 
Context: 
Din analiza internă efectuata se constata ca la Colegiul Tehnic Motru au acces elevi ce provin atat din mediul urban cat si din mediul rural, 
băieți și fete, cu apartenență etnică și religioasă diferită. Școala este coordonator metodologic pentru grupurile scolare inprejurimile 
localitatii dispunand de baza materiala si personal didactic calificat necesar asigurarii scolarizarii absolventilor. Cadre didactice din scoala 
au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de invatare centrata pe elev. 
 

Acțiunii pentru atingerea 
obiectivului (ce anume trebuie 

să se întâmple?) 

Rezultate 
așteptate 

(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanțare 

Identificarea elevilor cu nevoi 
speciale  
 
Aplicarea chestionarelor prin 
care se vor stabili penrtu toti 
elevii scolii,stilurile individuale 
de invatare.Elaborarea si 
implementarea strategiilor de 
invatare pentru a raspunde 
stilurilor individuale de 
invatare,nevoilor,abilitatilor si 
gradului de motivare a 
fiecarui elev: 
-programe speciale de 

Număr de elevi 
 
 
 
Toti elevii vor 
completa 
chestionarele 
privind 
identificarea 
stilurilor 
individuale de 
invatare 
 
Toti elevii 

1 octombrie 
 
 
 
1 octombrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

Consilier 
educativ  
Diriginți 
 
Diriginții 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadre didactice 

Psihologul școlii 100 RON 
 
 
 
200 RON 

Extrabugetar 
 
 
 
Extrabugetar 
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recuperare pentru elevii cu 
nivel scazut al pregatirii 
initiale 
-programme speciale de 
pregatire a elevilor in vederea 
participarii la concursuri si 
olimpiade scolare. 

identificati prin 
testele initiale, 
vor beneficia de 
programe 
speciale de 
pregatire 
 

Consiliul elevilor 

Aplicarea chestionarelor de 
audit pentru promovarea 
educatiei incluzive si 
elaborarea unui plan de 
masuri pentru promovarea 
principiilor incluziunii 

100% din 
principii sunt 
atinse 

Permanent Echipa 
manageriala a 
scolii 
Cadre didactice 

Elevi,parinti,alti 
factori 
educationali 

1000 RON Extrabugetare 
 
 
Sponsorizare 

Asigurarea resurselor si 
logisticii prin: 
-modernizarea salilor de clasa 
-modernizarea grupurilor 
sanitare 
-modernizarea bazei sportive 
-modernizarea spatiilor de 
cazare 
-modernizarea cantinei 

Conditii optime 
de desfasurare a 
activitatilor 
didactice 

Decembrie 
2013 
 
 
 
Decembrie 
2013 

Echipa 
manageriala a 
scolii 

Primarie 
 
 
Agenti 
economici 

Euro 
 
 
RON 
RON 
 
RON 
 
 
RON 

Finantare 
nerambursabila 
Primaria 
Municipiului 
Motru 
Extrabugetara 
Proiecte de 
finantare 
 
Primaria 
Municipiului 

(tabel 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Colegiul Tehnic Motru          Plan de acțiune  
 

 58 

 
Obiectiv 2: 
 
Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al școlii 
Ținte: 

 Servicii de calitate oferite de școală 

 Formarea continuă a  cadrelor didactice în vederea asigurării calității în educație si flexibilității în formare profesională 

 Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructiv-educativ 
 

Asigurarea calității în învățământul profesional și etnic, legiferată prin Ordonanța de urgență privind asigurarea calității în educație, implică 
responsabiltatea școlii pentru autoevaluarea activității în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătățire. 
Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul ca strategiile de predare-învățare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar 
insufficient adaptate stilurilor individuale de invatare, abilitatiilor si motivarii fiecarui elev. Resursele materiale existente in scoala necesita 
imbunatatiri. In comunicarea professor-elev predomina stilul autoritar, este putin incurajatacomunicarea elev-elev in procesul de predare-
invatare. 
60% dintre cadrele didactice considera ca principalul aspect ce trebuie dezvoltat  in scoala este imbunatatirea bazei materiale. Aparatura 
si echipamentele din dotarea laboratoarelor de fizica, biologie, limbi moderne au o vechime de peste 20 ani, fiind intr-o stare avansata de 
uzura. Spatiile de cazare au fost prinse intr-un plan multianual privind reparatiile capitale. 
Biblioteca școlii dispune de un număr de ............................volume. 

Acțiuni pentru atinge- 
rea obiectivului :(ce trebuie sa 
se intample?) 

Rezultate 
asteptate 
(masurabile 

Data pana la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persone 
responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 
finantare 

Diseminarea informatiilor privind 
cadrul asigurarii calitatii in 
educatie. 
Proiectarea riguroasa a tuturor 
activitatiilor la nivelul fiecarei 
structuri functionale din scoala. 
 
Realizarea planului operational 
privind asigurarea activitatii 
educatii. 
 

 
 
 
 
 
Planuri 
Manageriale 
 
 
 
 

Septembrie 2013 
 
 
 
 
Anual in luna 
octombrie 
 
 
 
 

Echipa 
manageriala 
Cadre didactice 
Sefi comisii 
metodice 
Sefi 
compartimente 
Consiliul de 
Administratie 
Comisia de 
Calitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
500 
RON 

 
 
 
 
 
 
extrabugetare 
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Evaluarea initiala (nevoile 
eleviilor,sprijinul necesar,stilul de 
invatare,cunostiinte,experienta si 
abilitati anterioare,cerinte de 
evaluare) 
Realizarea programelor de 
evacuare si consolidare 
cunostiintelor si deprinderilor 
actionale,in scopul cresterii 
performantrelor si evitari esecului 
scolar; 
 
Cursuri de formare pentru intreg 
personalul didactic privind 
aplicarea  
curriculum-ului, a metodelor de 
invatare centrata pe elev si a 
metodelor alternative de evaluare; 
Implementarea metodelor active 
de invatare si a metodelor 
alternative de  evaluare; 
Adaptarea stilului de predare si a 
strategiilor la particularitatile si 
nevoile de invatare si comunicare 
specifice grupurilor de elevi sau/si 
colectivului cu care se lucreaza. 
Diversificarea si modernizarea 
strategiilor de predare-invatare, in 
scopul: 

- stimularii interesului 
elevilor pentru studiu si 
pentru disciplina; 

- incurajarii si aprecierii 
elevilor pentru participarea 

Obtinerea de 
informatii 
referitoare la 
nevoile de instruire, 
educatie si formare 
 
 
Initierea si 
derularea unor 
programe si 
consultatii, meditatii 
si pregatire 
suplimentara 
/diferentiata  
 
60% din personalul 
didactic participa la 
cursurile organizate 
pe metode active 
de invatare si a 
metodelor 
alternative de 
evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual in luna 
octombrie 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
An sc. 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilul 
cu 
perfectionarea 
cadrelor 
didactice 
 
 
 
Echipa 
manageriala a 
scolii 
 
 
 
Echipa 
manageriala a 
scolii 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISJ Gorj 
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directa si activa la  
      desfasurarea orelor       
didactice; 
- valorificarii cunostintelor de 

cultura generala ale 
elevilor in predarea 
notiunilor specifice; 

- dezvoltarii capacitatii de 
autoevaluare si 
interevaluare a 
performantelor si a 
atitudinii fata de profesori 
si colegi; 

- stimularii si valorificarii 
spiritului competititional si 
potentialului creativ al 
elevilor. 

 
Desfasurarea lectiilor in sistem 
AEL; 
Desfarsurarea  a 10%din lectiilor 
demonstrative  folosind sistemul 
informational Linux 
 
Perfectionarea personalului 
administrativ(secretariat,contabilit
ate 
si administratie)in vederea folosirii 
tehnicii de calcul si a softului 
specializat 
 
 

90% din cadrele 
didactice aplica 
metodele active de 
invatare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% din 
continuturile 
programei scolare 
sunt predate cu 
ajutorul softului 
specializat AEL 
 
80% din personalul 
angajat in servicii 
de secretariat si 
contabilitate vor 
opera pe calculator 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
 
 
Echipa 
manageriala a 
scolii 
 
 
 
Bibliotecarul 
scolii 
 
 
 
 
Toate cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
Sefi 
compartimente 

 

Obiectiv 3 : 
Asigurarea conditiilor de informare, orientare si consiliere privind cariera 
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Tinte : 

 Cresterea gradului de insertie a absolventilor in 2018 cu minimum 50% 

 Reducerea totala a abandonului scolar cu 20% in 2018 fata de nivelul anului 2012 
 

Context : 
Din analiza interna reiese ca in acest moment in structura educationala a scolii exista un suport suficient pentru orientarea profesionala a 
elevilor si informare a parintilor.se impune un sprijin activ pentru strucura de tip elev-parinte din partea unui personal bine instruit care sa-i 
consilieze(tinand cont de capacitatile elevului)care oferta educationala este mai potrivita,care sunt orientarile inregistrate pe piata muncii.  
 

Actiuni pentru atingerea 
obiectivului:(ce anume 
trebuie sa se intample?) 

Rezultate 
asteptate(masurabile) 

Data pana 
la care  vor 
fi finalizate 

Persoana|persoane 
responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 
finantare 

Implicarea activa a 
pshiologului scolar si a 
dirigintiilor in combaterea 
Absenteismului,a 
delicventei si a actelor de 
indisciplina 
 
Consiliere elev-parinte 
privind cresterea interesului 
acordat procesului 
instructiv-educativ si 
alegerea carierei 
 
Realizarea orientarii scolare 
prin lectii vizita 

Reducerea 
absenteismului si a 
abandonului scolar 
 
 
 
 
 
 
 
Furnizarea datelor 
legate de cerere si 
tendintele inregistrate 
pe piata fortei de 
munca  

Permanant  
 
 
 
 
 
Lunar 
 
 
 
Semenstrial  

Psiholog scolar 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
Diriginti  
 
 
 
 
 
 
Dirigintii  
 

Parteneti sociali  
 
 
 
Parinti  
 
Centru de 
asistenta 
psihopedagocica 
 
Agenti 
economici  

  

Editarea semestriala a 
unui Buletin informativ  

Informarea elevilor 
,parintilor,partenerilor 
economici 

Semestrial 
fiecare an 
pana in 
2018 

Comisia de orientare 
scolara si 
profesionala 

Parteneri 
economici 

2000RON Extrabugetar 
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Obiectiv 4: 
Adaptarea ofertei scolii la nevoile elevilor si cerintele pietei muncii. Dezvoltarea de abilitati prin folosirea sistemului informational 

Tinte : 
●Cresterea gradului de insertie a absoventilor in 2018 cu minim 50% 
●Cresterea numarului de adulti inclusi in procesul de formare cu 40% in 2018 fata de 2012 
●Cresterea numarului de elevi ce vor urma studii superioare  

 
Scoala dispune de resurse umane si materiale necesare formarii tinerilor si adultilor la nivelul Standardelor de Pregatire Profesionala 
validate. Parteneriatele dezvoltate in ultimul an au condus la fundamentarea  cifrelor de scolarizare si adaptarea ofertei scolare la cerintele 
pietei muncii. 
 

Actiuni pentru atingerea 
obiectivului (ce anume 
trebuie sa se intample?) 

Rezultatele 
asteptate 
(masurabile) 

Data pana la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
resonsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de finantare 

Elaborarea si 
implementarea unei 
proceduri de identificare a 
cererilor de pe piata muncii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborarea planului de 
scolarizare 2012-2013 in 
corelatie cu cererile pietei 

-Procent de 
absolventi care isi 
gasesc un loc de 
munca in domeniul 
de calificare absolvit; 
-Rata de succes a 
acestora calculata 
pe fiecare calificare 
in parte(numar de 
persoane ce 
activeaza dupa un 
an de 
angajare/numar total 
de persoane 
angajate) ; 
Cel putin 10 
parteneri economici 
participa la sesiunea 

 
 
 
 
 
 
Sfarsitul anului 
scolar 
 
 
 
 
 
 
 
Anual luna 
septembrie 
 

Echipa 
mangeriala a 
scolii Consilul 
de 
administratie 
 
 
 
Depatamentul 
de orientala 
scolara si 
profesionala 
 
 
 
Departamentul 
de marketing 
 

Agentii 
economici cu 
care scoala 
deruleaza 
parteneriate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 parteneri 
economici 
importanti, 

2500 
RON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5000 
RON 

Extrabugetara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabugetara  
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Constituirea unor echipe 
mixte scoala-agent 
economic, scoala-
universitati pentru 
inregistrarea si urmarirea 
situatiei absolventilor scolii 
timp de 1 an dupa angajare 
sau dupa admiterea in 
invatamantul superior 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cel putin 95% rate 
de succes pentru 
fiecare calificare de 
1 an de la angajare 
si pentru cei care 
continua studiile 

 
Anual ,luna 09 

 
Consiliul de 
administratie 

 
Parteneri 
economici 
angajatori,  
Consiliul 
elevilor, 
Asociatia,Com
itetul de 
parinti,universi
tati 

 
500 RON 

 
Extrabugetara  

muncii si sutinerea aprobarii 
in CLD. 
Organizarea unei sesiuni  
de informare privind 
abilitaile cheie pentru agenti 
economici-parteneri 
 
Intocmirea planului 
operational pentru activitati 
de la scoala la locul de 
munca sau institutii de 
invatamant superior 

de informare 
 
 
 
 
 
 
Insertie profesionala 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anual  

 
 
 
 
 
 
 
Echipa 
manageriala 

ISJ, 
responsabilii 
comisiei 
metodice 
 
 
 
agentii 
economici 
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Obiectiv 5: 
Implicarea activa a agentilor economici,parintilor,institutiilor si autoritatilor locale in formarea profesionala a elevilor si a adultilor 

Tinta : 
-Cresterea gradului de insertie a absolventilor in domeniul de calificare absolvit, cu 10% in 2018 fata de 2012 
-Cresterea numarului de adulti ce apeleaza la serviciile de formare profesionala, in vederea asigurarii flexibilitatii fortei de munca cu 40% in 
2018 fata de 2012 
 

 
Context : 
La nivelul zonei Motru exista structuri parteneriale privind invatamantul profesional si tehnic care au fost create in ultimii ani.Cadrul partenerial 
cuprinde un larg spectru : unitati scolare, societati comerciale, comitet de parinti, administratie publica locala, IMM, AJOFM, CCD, Centrul de 
asistenta psihopedagogica. 
Principala problema inregistrata este faptul ca agentii economici si parintii si-au asumat un rol minor in cadrul acestui parteneriat, avand o 
implicare redusa in formarea profesionala a elevilor si a adultilor.Tinand cont de oportunitatile existente(structurile parteneriale) se impune o 
antrenare a agentilor economici care activeaza in ramurile traditionale si strategice din economia zonala in elaborarea ofertei educationale 
pentru invatamantul profesional si tehnic. Deasemeni, se impune imbunatatirea colaborarii cu Comitetul de parinti si autoritatile locale. 

Actiuni pentru atingerea 
 obiectivului :(ce anume 
trebuie sa se intample?)  

Rezultate asteptate 
(masurabile) 

Data pana 
la care vor 
fi finalizate 
 

Persoana 
/Persoane 
responsabile 

Parteneri 
 

Cost 
 

Sursa de finantare 
 

Identificarea partenerilor, 
agenti economici, pentru a 
asigura formarea conform 
ofertei scolare 

Numar de Contracte 
de colaborare 
incheiate 

Anual luna 
decembrie 

Departamentul de 
orientare scolara si 
profesionala 

 1000 
RON 

Extrabugetara 
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Dezbateri cu agentii 
economici pe urmatoarele 
teme : 
-unitati de competenta 
prevazute in Standardele de 
Pregatire Profesionale 
-elaborare si adaptare CDL 
la conditiile locale 
-efectuarea instruirii practice 
a elevilor in cadrul unitatilor 
partenere ; 
-organizare de lectii tip 
“vizita didactica” pentru 
continua informare privind 
modernizarea si 
retehnologizarea unitatilor 
economice; 
-sustinerea scolii cu 
sponsorizari financiare si 
materiale. 
-acordarea de burse pentru 
elevi cu rezultate deosebite; 
intocmirea planului 
operational pentru retele 
interne de colaborare 

 
 
Inventarierea 
abilitatilor cerute de 
agentii economici din 
perspectiva 
reactualizarii SPP-
urilor; 
Asigurarea flexibilitatii 
sii adaptabilitatii 
absolventilor  
Programe CDL 
 
Credite obtinute de 
elevi pentru modulele 
din programa scolara; 
 
 
 
 
Cresterea calitatii 
actului educational 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
 
Departamentul de 
orientare scolara si 
profesionala 
 
 
Reprezentati ai 
agentilor economici 
parteneri 
 
Cadre didactice de 
specialitate 
 
 
 
 
Cadre didactice de 
specialitate  
 
Specialitatea 
departamentul de 
orinetare scolara si 
profesionala 

Agenti 
economici 
 
 
 
 
 

Unitati 
scolare 

 
 
 
 
 
 
 
1000 
RON 
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Dezvoltarea pardenerilor cu  
unitatile scolare pe 
domeniile comune de 
pregatire,in vederea 
promovarii actiunilor ce 
dezvolta simtul artistic al 
elevilor,atrag resurse 
extrabugetare si asigura 
mobilitati, astfel: 
-infiintare de cercuri pentru 
elevi 

Numarul de cercuri 
infiintate si rezultate 
ale elevilor inclusi; 

Anual Echipa manageriala 
a scolii 

 1000 
RON 

Extrabugetara 

Intocmirea planului 
operational penutru retele de 
colaborare intre scoli la 
nimel extern 
 
Organizarea actiunilor cu 
caracter extrascolar in 
patreneriat cu institutii si 
organizatii locale pe teme 
de: sanatate,cultura,drepturi 
ale copilului 
,ecologie,protectia mediului; 

Cresterea calitatii 
actului educational   
 
 
 
Numar de actiuni 

Anual  
 
 
 
 
Permanent  

Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
 
Consilier educativ  
Consiliul 

Comitetul 
de parinti 

 
 
 
5000 
RON 

Fondul comitetului de 
parinti 
 
 
Extrabugetara 

 (tabel 7) 
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3.2.2. PLAN OPERAȚIONAL 
PENTRU ANUL 2013-2014 

I. Managementul instituțional 
 
  Obiective  
1. Creşterea rolului si, mai ales, asumarea responsabilitatii de catre fiecare manager din institutie in vederea realizarii unui proces de 

invatamant cu finalitate ce vizeaza buna pregatire profesionala. 
2. Eficientizarea activitatii tuturor structurilor manageriale (atat cele administrative dar, mai ales, cele ce vizeaza activitatea instructiv-

educativa si de pregatire practica) din institutie. 
3. Realizarea unei colaborari benefice procesului de invatamant cu comunitatea educativa locala, agentii economici, cu structurile 

organizatorice ale parintilor/ tutorilor legali. 
4. Asigurarea fluidizarii circulatiei informatiei aferente componentei managementului institutional si nu numai. 
5. Proiectarea unei oferte educationale compatibila cu realitatile societatii romanesti contemporane. 
6. Asigurarea imaginii institutionale. 

Actiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de 
realizare 

Persoana / Persoane 
care raspund 

Dovezi 

 Realizarea materialului de analiza a activitatii de invatamant 
din anul scolar 2013-2014. 
Actualizarea Planului de Actiunui al scolii pentru perioada 
2013-2014. 

 Realizarea planului operational pentru anul scolar 2013-2014. 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor personalului 
didactic, stabilirea comisiei pentru asigurarea calitatii, 
alegerea Consiliului de administratie. 

 Organizarea colectivelor metodico-stiintifice si a comisiei 
dirigintilor, fixandu-se si liderii acestor structuri organizatorice. 

 Organizarea Consiliului de administratie: stabilirea atributiilor 
membrilor sai, insusirea tematicii si graficului sedintelor de 
lucru. 

 Organizarea activitatilor catedrelor/ comisiilor metodice si 
elaborarea unor programe de activitate subordonate planului 
de actiune al scolii 

Septembrie 2013 
 
Septembrie 2013 
 
Septembrie 2013 
 
Octombrie 2013 
 
 
Septembrie 2013 
 
 
Octombrie 2013 
 
Octombrie 2013 
 

Echipa manageriala 
 
Echipa de realizare a 
P.A.S. 
Echipa manageriala  
 
Echipa manageriala si 
Consiliul Profesoral 
 
Echipa manageriala 
Consiliul de administratie 
Echipa manageriala 
 
Echipa manageriala  

Raport de 
activitate 
P.A.S. 
 
Plan operational 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
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  •Organizarea  activitatii comisiei dirigintilor,stabilirea comitetelor de 
parinti si a Consiliului reprezentativ al parintilor                    
 • Organizarea activitatii compartimentului contabilitate-
administratie,stabilirea programului de masuri 
  •Proiectarea activitatii compartimentului secretariat,in conformitate 
cu planul de actiune al scolii 
  •Proiectarea activitatii din caminul internat,in conformitate cu planul 
de actiune al scolii 
  •Intocmirea fisei postului pentru fiecare membru al consiliului 
general al scolii 
  •Prezentarea tuturor reglementarilor ce vizeaza  invatamantului,a 
regulamentelor privind actele de studii si a tuturor reglementarilor ce 
vor fi adaptate la nivel national sau teritorial 
 •Finalizarea incadrarii institutie cu personal didactic si intocmirea 
schemei orare in conformitate cu noul curriculum si cu principiile 
psiho-pedagogice aferente 
 •Asigurarea documentelor scolare aferente noului an scolar si 
completarea lor in conformitate cu reglementarile in vigoare 
  •Reactualizarea si validarea regulamenrului de ordine interioara 
•Realizarea inventarierii patrimoniului institutiei de catre comisiile 
constituite cu acest scop 
•Rectificarea bugetului institutiei in vederea asigurarii resurselor 
financiare necesare desfasurarii activitatii de invatamant 
• Fundamentarea cifrei de scolarizare 
• Popularizarea ofertei scolare 
• Asigurarea imaginii institutiei prin mijloacele mass-media 

Octombrie 2013 
 
Octombrie 2013 
 
Octombrie 2013 
 
Septembrie 2013 
 
Octombrie 2013 
 
Septembrie 2013 
 
 
Septembrie 2013 

 
 
Septembrie 2013 
 
Octombrie 2013 
 Noiembrie 2013 
  
Noiembrie 2013 
 
Noiembrie 2013 
Mai 2014 
permanent 

Sefii comisiilor metodice 
 
Echipa manageriala 
Comitetul de parinti seful 
comisiei dirigintilor si 
dirigintii 
Directorul,contabilul 
sef,administratorului 
Directorul si secretarul sef 
Echipa manageriala 
Directorul,Consiliul de 
administratie,sefii de 
compartimente 
Directorul si secretarul sef 
Echipa manageriala 
Comisia de orar 
Echipa manageriala 
Responsabili comisie 
diriginti 
Comisia de reactualizare 
ROI 
Consiliul profesoral 
Directorul si Consiliul de  
administratie 
Directorul Contabil  sef 
Departamentul de 
marketing 
Echipa manageriala  
 

Planuri 
operationale 
Proces verbal 
Planuri 
oprationale 
 
Plan operational 
 
Plan operational 
 
Fisa postului 
 
 
Procese verbale 
 
Incadrari orar 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
Documente 
scolare 
Noul ROI 
Liste de inventar 
 
 
Plan de 
scolarizare 

 (tabel 8) 
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II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învățământ 
 
OBIECTIVE  

1. Sensibilizarea Primariei si a Cnsiliului Local Motru, pentru asigurarea fondurilor necesare desfasurarii in bune conditii a 
procesului de invatamant si finalizarii in bune conditii a proiectului introducere a centralei termice pe gaz. 

2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare si bugetare in vederea executarii unor noi lucrari de investitii : 
- reabilitarea atelierelor scoala si dotarea cu noi utilaje prin programul Phare ; 
- lucrari de reabilitare si refunctionalizare a imobilelor institutiei ; 
- imbunatatirea conditiilor de cazare in caminul internat ; 

      -    modernizarea si utilarea cantinei ; 

Actiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de                                  
realizare 

Persoana/Persoane 
care raspund 

Dovezi 

 Se va solicita de la forurile administrative superioare 
acordul pentru programul de finantare a investitiilor 
absolut necesare: 
-imbunatatirea conditiilor de cazare si        modernizarea 
cantinei 
-modernizarea spatiilor de învățământ 

 Se vor asigura fondurile necesare pentru 
procurarea materialelor utilizate la instruirea 
practica in atelierele scoala 

 Se va asigura fondul de carte, manuale si 
publicatii in conformitate cu curriculum-ul fiecarei 
discipline de invatamant 

 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare 
efectuarii lucrarilor de reparatii si imbunatatire a 
spatiului de invatamant 

 Implemntarea Proiectului Phare-Dezvoltarea 
Resurselor Umane si intocmirea de noi cereri de 
finantare prin proiecte 

 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
 
 
Permanent 
2012-2018 

 
 
Directorul 
 
 
 
 
 
 
 
Directorul,Contabilul-sef 
 
Directorul, șefii de catedre 
și bibliotecarul 
 
Directorul si administratorul 

 
 
Adrese de solicitare  
Procese verbale 

(tabel 9) 
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III. Procesul instructiv-educativ  
OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea calitatii actului educational 
2. Stabilirea de programe adecvate incat,in fiecare catedra /comisie metodica pe arie curriculara /discipline,sa se atinga finantele 
procesului de invatamant 
3. Depistarea si stimularea elevilor cu aptitudini; 

 
Actiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de 

realizare 
Persoana /persoane 
care raspund 

Dovezi 

 Implicarea activa a Consiliului profesoral si a Consiliului 
de administratie in procesul instructiv –edicativ-evaluativ 
prin imbogatirea continutului instructiv-formativ al 
intrunirilor celo doua structuri 

 Realizarea de activitati in poarteneriat pentru cresterea 
calitatii actului educativ  

 Implicarea factoriloe educationali,a Consiiului profesoral si 
a Consiliului administrativ in actul de analiza a procesului 
de invatamant 

 Ralizarea planificarilor activitatii didactice in conformitate 
cu noile cerinte ale curriculum-urilor atat la liceu cat si la 
scoala de arte si meserii 

 Intocmirea si demararea programelor de pregatire 
intensiva cu elevii pentru examenele de 
bacalaureat,absollvire precum si cu elevii performanti la 
olimpiadele scoalre si concursurile sportive 

 Demararea programelor de pragatire cu elevii slabi in 
vederea recuperarii golurilor si atingerea unui nivel minim 
necesar promovarii, 

 Stimularea examnelelor de tip national la nivelul scolii 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare si desfasurare 
a examenelor nationale 

Permanent 
 
 
 
conform planului 
operational pentru 
retele de colaborare 
permanent 
 
inceputirie 
semestrelor  
 
 
permanent  
 
 
 
Permanent 
 
 
Decembrie 
 

Consilui de 
administratie 
 
 
 
Echipa manageriala 
 
Echipa manageriala 
 
 
Sefii de 
catedre,directorii 
 
Directorii si sefii de 
catedre 
Sefii de catedre 
 
Diriginții 
 
 
Directorii 
 

Procese verbale 
 
 
 
 
Preocese verbale 
Conventii de 
colaborare 
 
 
Planificari 
calandaristice  
 
Programe de 
pregatire 
 
 
Programe de 
recuperare 
 
Procese verbale 
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(tabel 10) 

 
 
 
 
 

 Asigurarea conditiilor oprime de desfasurare a 
examenelor nationale si a olimpiadelor 

 Desfasurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor 
scolare pe clase si de stabilire a masurilor de remediere a 
neajunsurilor 

 Cresterea rolului stimulativ al evaluarii nivelului de 
preagatire al elevilor prin urmarirea ritmicitatii,notarii si a 
numarului minim de note la fiecare disciplina de studiu si 
prin utilizarea metodelor moderne de evaluare:teste grila, 
portofolii, eseuri, referate,excursii tematice. 

 Parcurgerea integrala a programei scolare si asigurarea 
unui design instructional si a unor strategii de predare-
invatare-evaluare cu un inalt grad de profesionalism 

 Realizarea unor banci de date cu itemi pentru masurarea 
competentelor, capacitatilor si abilitatilor elevilor in 
vederea compatibilizarii pregatirii lor cu standardele 
nationale si europene 

 Realizarea lectiilor prin metode moderne de invatare-
centrate pe elev-conform planului operational 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care sa duca 
la achizitii de competente si abilitati conform SPP 

 Asigurarea tranzitiei de la scoala la locul de munca 

Semestrul II 
 
Noiembrie 2013 
 
 
permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Permanent 
 
Conform planului 
operational 
 

Directorii si sefi de 
catedre 
Echipa manageriala 
Comisia de verificare a 
Ritmicitatii notarii 
Directorii 
 
 
Comisia de asigurare 
a calitatii 
Comisia de aigurare a 
calitatii 
 
Responsabilii comisii 
metodice 
 
 
Echipa manageriala 
 
 
Director adjunct 

Teste predictive 
Programe de 
imbunatatire 
 
 
Rapoarte periodice 
 
 
Fise de observare a 
lectiei 
Portofoliile cadrelor 
didactice 
 
 
 
 
 
Rezultatele 
examenelor de 
competente 
Monitorizarea 
absolventilor 
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Partea a IV-a 
 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

Consultare 
 

Acțiuni în vederea elaborării PAS 
 
1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare al PAS 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, 
altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu 
principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel 
regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional 
şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea 
informaţiilor în vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre 

consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de 
catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii 
şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, 
reformularea obiectivelor si priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  
    
SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei 
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care 
atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 
compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului GORJ 

 PRAI Sud – Vest Oltenia 

 PLAI Motru 

 Date statistice - AJOFM Gorj  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 
 

Monitorizarea si evaluarea  
Implementarea PAS -ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

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

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 
Consiliului de Administraţie; 

 corectarea periodică şi actualizare. 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
 

Tipul activităţii 
Responsabilitatea 
monitorizării şi 
evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Datele întâlnirilor 
de analiză 

Intocmirea seturilor de 
date care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

Chițulescu Niculina 
Gheroiu Mihail 
 

lunar noiembrie  
februarie   

Monitorizarea periodică 
a implementării acţiunilor 
individuale 

 
Manciu Ștefan 

trimestrial decembrie   
iunie 

Urmărirea progresului în 
atingerea ţintelor.  

Gîlcescu Maria-
Rocselana 

anual iulie 

Stabilirea impactului 
asupra comunităţii 
 

Consiliul de 
administraţie al 
şcolii 

anual septembrie  

Evaluarea progresului în 
atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor 
din PAS în lumina 
evaluării 

Consiliul de 
administraţie 

anual iulie  

(tabel 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
 

1. CHIȚULESCU NICULINA – DIRECTOR, PREȘEDINTE 
2. GIURCA AYSE MARIANA – DIRECTOR ADJUNCT 
3. MANCIU ȘTEFAN – DIRECTOR ADJUNCT 
4. DOMAN DELIA – CONSILIER EDUCATIV 
5. RAMESCU RODICA 
6. RUSET NICOLAE 
7. RIMESCU DUMITRU 
8. RADOSLAV DANIEL – REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL 
9. PĂUN MARIAN - REPREZENTANTUL PRIMARULUI 
10.  GHIGA ION – DIRECTOR EMC ROSIUTA, REPREZENTANTUL 

AGENTILOR ECONOMICI 
11. NICHITEAN CONSTANTIN – REPREZENTANTUL COMITETULUI  

DE PĂRINȚI 
12. TUDORAN GHEORGHE – REPREZENTANTUL COMITETULUI 

DE PĂRINȚI 
13. ANTON ANDREEA – PREȘEDINTA CONSILIULUI ELEVILOR 
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Acest document P.A.S. conține 17 figuri și 11 tabele. 


