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Partea 1 – Contextul 
 

 

1.1. Misiunea şcolii 
 

Misiunea Liceului Teoretic Novaci este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu 

nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de 

azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii 

locală şi europeană. 

Liceul Teoretic din Novaci îşi propune să asigure această calitate prin promovarea 

unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât şi 

pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. 

Liceul Teoretic Novaci urmăreşte o pregătire de o înaltă calitate bazată pe cunoştinţe 

de cultură generală (prin profilul teoretic), formarea de competenţe profesionale (prin profilul 

tehnologic) şi formarea de abilităţi performante ( prin profilul sportiv) care să le permită 

elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în 

învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri. De asemenea, liceul a lărgit oferta 

şcolară prin înfiinţarea unei clase cu profil sportiv, învăţământ vocaţional, răspunzând 

nevoilor tinerilor.  

 

 

1.2. Viziunea 

Liceul Teoretic Novaci este instituţia care pregăteşte tinerii din zonă printr-o educaţie 

bazată pe performanţă, competitivitate pe piaţa muncii. 

 

 

1.3. Scurt istoric 

 

Liceul Teoretic Novaci a fost înfiinţat în 1956, sub denumirea de Liceu de cultură 

generală, apoi din  27 august 1977 devine  Liceu Industrial. În perioada 1977-1992 a purtat 

denumirea de Liceu Industrial, fiind patronat de Ministerul Învăţământului şi Ministerul 

Industriei. Din 1992, devine Liceu Teoretic, având profilurile: matematică-informatică, 

filologie, ştiinţe ale naturii, iar din 1993 şi profilul tehnologic-servicii. 

În anul 2010 Liceul a înfiinţat filiera vocaţională, profilul sportiv, specializarea 

instructor sportiv handbal. 

Astfel, având toate filierele şi specializările ce se pliază pe piaţa muncii din zonă, 

considerăm că Liceul Teoretic Novaci este instituţia care răspunde cerinţelor zonei, pregătind 

cu responsabilitate şi performant elevii. 
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1.4. Profilul actual al şcolii 

 
 

Liceul este situat în centrul oraşului Novaci şi şcolarizează elevi din zona de nord 

a judeţului Gorj, asigurând pregătirea în următoarele profiluri şi specializări: 

 

- învăţământ liceal zi: 

filiera teoretică: 

1. matematică-informatică 

2. ştiinţe ale naturii  

3. filologie 

 

filiera tehnologică, ruta directă: 

4. servicii: specializarea : technician în activităţi hoteliere 

5. servicii: specializarea: technician în activităţi economice 

 

                                filiera vocaţională 

6. sportiv, specializarea: instructor sportive handball 

 

- învățământ profesional și tehnic de 3 ani IP3: 

                 7. servicii: specializarea: lucrător în hotelărie 

 

 

Numărul de elevi cuprinși cu vârste între 14 și 19 ani: 

An școlar Număr elevi 

2014-2015 643 

2015-2016 585 

2016-2017 535 

 

Structura pe nivel de pregătire şi pe profil o regăsim în ANEXA 1. 

Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe profil este prezentată în continuare. 

Anul școlar 2014-2015 

1. Liceu-filieră tehnologică:   
   

Profil Nr. Elevi Procente 

Servicii 33 21,85% 

Turism 118 78,15% 

Total elevi 151 100% 
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2. Liceu-filieră teoretică:   
   

Profil Nr. Elevi Procente 

Matematică-informatică 55 13,84% 

Matematică-informatică(intensiv 

informatică) 

108 27,13% 

Filologie  157 39,44% 

Stiinţe ale naturii 78 29,59% 

Total elevi 398 100% 
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2. Liceu-filieră vocaţională:   
   

Profil Nr. Elevi Procente 

Sportiv-handbal 94 100% 

 

 

 
Anul școlar 2015-2016 

1. Liceu-filieră tehnologică:   
   

Profil Nr. Elevi Procente 

Servicii 28 20% 

Turism 112 80% 

Total elevi 140 100% 
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2. Liceu-filieră teoretică:   
   

Profil Nr. Elevi Procente 

Matematică-informatică 22 6,54% 

Matematică-informatică(intensiv 

informatică) 

98 29,16% 

Filologie  148 44,04% 

Stiinţe ale naturii 68 20,24% 

Total elevi 336 100% 
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2. Liceu-filieră vocaţională:   
   

Profil Nr. Elevi Procente 

Sportiv-handbal 104 100% 

 

           

Personalul şcolii este format din cadre didactice, persoanal didactic auxiliar, personal 

nedidactic. 

Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%.  

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel 

cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodicã. 

Distribuţia pe paliere de vechime şi grade didactice este prezentatã în ANEXA 2  
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1.5. Oferta educaţională 

 
 

În anul şcolar 2015-2016 L.T.N. propune pentru şcolarizare în clasa a IX-a 

următoarele profiluri şi nr. de locuri: 

- matematică-informatică intensiv informatică: 28 locuri 

- filologie: 28 locuri 

- ştiinţe ale naturii: 28 locuri 

- economic-turism: 28 locuri 

- sportiv handbal: 28 locuri 

- şcoală profesională: turism: 28 locuri (nerealizată) 

 

În anul şcolar 2016-2017 L.T.N. propune pentru şcolarizare în clasa a IX-a 

următoarele profiluri şi nr. de locuri: 

- matematică-informatică intensiv informatică: 28 locuri 

- filologie: 28 locuri 

- ştiinţe ale naturii: 28 locuri 

- economic-turism: 28 locuri 

- şcoală profesională: turism: 28 locuri 

Plan de școlarizare realizat integral. 

 
 

1.6. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor 

 
 

Anul școlar 2013-2014 

Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 71,06%, iar la 

examenul de certificare a competenţelor profesionale a fost de 100%. 

Rezultatele pe medii ale acestor examene sunt prezentate în anexa 3. 

Dintre absolvenţii de liceu: 

- 75,23 % continuă studiile la universităţi şi în şcoli postliceale 

-3,67% angajaţi 

-5,51% migrează 

-9,17% şomeri 

-6,42% nemonitorizati 
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Monitorizare absolvenţi liceu 

 
Nr. total  

 

Nr.angajaţi Nr.care continuă 

studiile 

Nr.şomeri nemonitorizati Nr. migranţi 
 

169 11 108 36 8 6 

100% 6,5% 63,9% 21,30% 4,7% 3,5% 

 

 
 

 
Rezultatele obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2013-2014 la concursuri şcolare 

sunt prezentate în anexa 4. 

În anul 2013-2014 în şcoală s-au executat lucrări de reabilitare a cabinetului de 

biologie, amenajarea aleilor-căilor de acces, lucrări de deratizare şi igienizare.  

 

Anul școlar 2014-2015 

Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 73,88%, iar la 

examenul de certificare a competenţelor profesionale a fost de 100%. 

Rezultatele pe medii ale acestor examene sunt prezentate în anexa 3. 

Dintre absolvenţii de liceu: 

- 62,77 % continuă studiile la universităţi şi în şcoli postliceale 

-5% angajaţi 

-13,33% migrează 

-15% şomeri 

-3,88% nemonitorizati 
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Monitorizare absolvenţi liceu 

 
Nr. total  

 

Nr.angajaţi Nr.care continuă 

studiile 

Nr.şomeri nemonitorizati Nr. migranţi 
 

180 9 113 27 7 24 

100% 5% 62,77% 15% 3,88% 13,33% 

 

 
Rezultatele obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2014-2015 la concursuri şcolare 

sunt prezentate în anexa 4. 

În anul 2014-2015 în şcoală s-au executat lucrări de reabilitare a grupului sanitar Corp 

Est, amenajarea spațiului exterior, lucrări de deratizare şi igienizare.  

 

 

Rezultate financiare: 

 

În anul financiar 2014 şcoala noastră a  beneficiat de 2.496.000 de lei pt. Titlul 1. 

Cheltuieli de personal, Titlul 2.  Bunuri şi servicii – 357.500 de lei, Titlul 10. Alte cheltuieli- 

burse: 100.000 de lei , cheltuieli din venituri proprii 40.000 lei. Sursele de venit extrabugetar 

au fost: chirii, regie. 

Raportând sumele alocate la numărul de elevi a rezultat un cost mediu pe elev, pentru 

anul financiar 2014. 

 

 

COST MEDIU / ELEV 

Nr.crt. Nivel de învăţământ Cost mediu pe elev 
1 Liceal 3.396 lei 

 

Anul financiar 2015 

Cheltuieli de personal: 1.904 mii lei; 

Cheltuieli materiale: 135 mii lei; 

Burse : 100 mii lei; 

Venituri extrabugetare: 50 mii lei; 

Obiecte de inventar: 5.472 lei 

Cheltuieli de investiții 50 mii lei 

    Fondurile extrabugetare prevătute au fost realizate, iar repartizarea acestora a fost în 

funcţie de priorităţi, astfel: dotarea cu mobilier şcolar a unei clase, reabilitarea împrejmuirii 

bazei sportive, realizarea împrejmuirilor partea dinspre est pentru clădirea centrală şi cea 

dinspre vest pentru clădirea dinspre vest, achiziţionarea de material didactic pentru geografie, 



Plan de acţiune LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

 12 

acordarea de premii elevilor şi profesorilor, transportul elevilor pentru examenul de 

bacalaureat, organizarea Concursului Dumitru Micu Popescu, organizarea Zilelor liceului. 

 

Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi şi sprijiniţi pentru integrarea în colectivele 

claselor. Un rol important l-a avut dirigintele şi consilierul psihopedagog.  

Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru 

management educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, învăţarea centrată 

pe elev, orientarea şi consilierea, cursuri iniţiate de Universitatea  Constantin Brâncuşi TG-

Jiu, ISJ Gorj, CCD Gorj. 

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele 

opţionale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în 

dezvoltare localã. 

 

Colaborare şcoalã –pãrinţi  

 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, 

absenteismului şi insuccesului şcolar. De asemenea, a fost încheiat parteneriatul şcoală-elev-

părinţi. Pentru clasele de sportiv au fost încheiate acorduri cu privire la dobândirea calităţii de 

elev sportiv, conform Regulamentului de funcţionare a claselor de învăţământ sportiv 

integrat. 

Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi  referitor la atitudinea copiilor lor 

faţă de şcoală a fost constantă.  

Din analiza mediului intern a rezultat cã 30% din profesorii şcolii considerã cã 

activitatea de consiliere şi orientare privind cariera, oferitã elevilor, este un aspect al şcolii 

care trebuie îmbunãtãţit. Ca atare, am încheiat parteneriate cu Universitatea Constantin 

Brâncuşi din Tg-jiu, dar am fost deschişi şi pentru vizitele Universităţilor din Timişoara, 

Craiova, Petroşani care şi-au prezentat oferta educaţională la noi în liceu. De altfel,  aceste 

centre universitare sunt cele spre care se îndreaptă absolvenţii noştri. Domeniile de 

continuare a studiilor sunt pe profilul IT, cibernetică, automatică ( absolvenţii profilului 

matematică-informatică), profilul economic turism, managementul afacerilor, mediu 

(absolvenţii profilului economic), litere, drept, administraţie publică, poliţie, jandarmerie 

(absolvenţii de filologie), sport (absolvenţii profilului sportiv). 
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1.7. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 
 

 

 Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor 

 Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională 

 Dezvoltare curriculum naţional 

 Parteneriatul cu întreprinderile 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Formarea continuă a personalului didactic 

 Asigurarea calităţii 

 Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională 

 Sistemul informaţional 

 Modernizarea bazei materiale 

 Management educaţional 

 Asigurare de şanse egale 

 Utilizarea ITC in predare 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Integrarea europeană 

 Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată 
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Partea a 2- a –  Analiza mediului extern 

 

 

ANALIZA PEST (E)  

 
 

2.1. Politicul 

 

Programele şi politicile de reformă existente la nivelul oraşului Novaci influenţează 

pozitiv dezvoltarea liceului. Liceul dezvoltă o politică de reformă în învăţământul preuniversitar 

în conformitate cu legile şi regulamentele în vigoare. De asemenea, există o politică de 

dezvoltare a turismului local prin modernizarea staţiunii Rânca, prin realizare de proiecte 

SAPARD. 

Agenţii economici colaborează cu liceul, asigurând elevilor o pregătire practică de 

specialitate (Ex. S.C. ULTEX PROD S.R.L.; S.C. BESIDEX SRL, SC. ROBIPAN SRL). 

 

2.2. Economicul 

 

 Dezvoltarea turismului a luat amploare în ultimii patru ani, astfel înfiinţându-se 

numeroase pensiuni în oraş. Totuşi, nivelul câştigurilor este scăzut, neexistând o tradiţie în 

prezentarea serviciilor din pensiuni. Deschiderea traseului Transalpina este o oportunitate 

pentru zonă, dar şi pentru absolvenţii noştri care pot să se angajeze la pensiunile din staţiune. 

 

2.3. Socialul 

 

 În Novaci, educaţia şi, implicit, absolvirea liceului sunt un mijloc de promovare socială. 

Părinţii fac eforturi în menţinerea la şcoală a copiilor, din punct de vedere material şi de 

asemenea există cazuri când părinţii transferă întreaga responsabilitate a educaţiei doar şcolii. 

În anul şcolar 2013-2014, 165 din totalul elevilor de liceu au beneficiat de sprijinul financiar 

Bani de liceu, iar în anul școlar 2014-2015 numărul beneficiarilor acestui sprijin financiar a fost 

de 115. 
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          Ca atare, aproape 30% dintre elevii noştri au posibilităţi de trai limitate. Şcoala a sprijinit 

material elevii cu probleme, solicitând ajutorul Asociaţiei de parinţi Gând Tânăr, Asociaţie 

înfiinţată în 2009, cu scop non-guvernametal.  

La sfârşitul anului şcolar 2013-2014, dar și 2014-2015 din fonduri extrabugetare, dar şi cu 

sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Novaci şi prin Asociaţia de părinţi au fost acordate 

premii în bani elevilor şi profesorilor  cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele 

şcoalare. Elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură Asociaţia părinţilor le-a oferit cărţi, iar 

Liceul, din fonduri extrabugetare le-a oferit diplome. 

 Delincvenţa, atât în rândul elevilor de liceu, cât şi în rândul populaţiei este scăzută. 

Parteneriatele încheiate cu Jandarmeria Novaci, Poliţia Novaci, Planul de acţiune comună la 

nivelul oraşului Novaci, încheierea de contract pentru paza în timpul cursurilor cu firma TEAM 

GUARD Tg-Jiu, au dus la o foarte bună monitorizare a activităţii şcolare. 

 

2.4. Tehnologicul 

 

În liceu există şi funcţionează reţeaua  internet furnizată de Telekom, prin cablu şi fibră 

optică, de aceea elevii îşi pot însuşi la orele de TIC şi informatică multe cunoştinţe. 

Există 2 laboratoare de informatică cu câte 25 de calculatoare conectate non-stop la 

internet. În locaţiile destinate contabilităţii, secreatriatului, cancelariei, biroului directorului, 

biroului informaticianului, bibliotecii şi CDI-ului există calculatoare de lucru, racordate la 

internet. 

Multe familii din oraş au conectare la internet, ceea ce nu putem afirma despre 

localităţile învecinate din care sunt şcolarizaţi de către liceu elevi. În toată zona există reţea de 

telefonie fixă şi mobilă şi cablu TV. 

 

2.5. Ecologicul 

 

 Prin activităţile desfăşurate în cadrul liceului mediul nu este afectat. În orele de 

dirigenţie şi în activităţi extraşcolare se desfăşoară acţiuni de protejare şi înfrumuseţare a 

mediului (plantare de flori, curăţirea spaţiilor verzi din incinta curţii liceului). In anul şcolar 

2013-2014 și în anul școlar 2014-2015, Liceul a fost partenerul Şcolii Gimnaziale Novaci la 

proiectul de ecologizare a zonei: „Voluntariat pentru un turism ecologic în Munții Parâng”. 
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Parteneri  actuali  şi  potenţiali 
 

Liceul Teoretic Novaci desfăşoară activităţi intense de parteneriat, vizând trei niveluri: 

 Parteneriate cu agenţi economici  -; 

 Parteneriate cu alte unităţi şcolare   

 Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : IŞJ, CCD, Consiliul Local, 

Primărie, AJOFM, Centrul Judeţean de Asistenţă  Psihopedagogică, ş.a 
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Partea a 3-a – Analiza mediului intern 
 

 

ANALIZA SWOT 
 

3.1. Strengths – puncte tari: 

 

- promovabilitate la examenul de bacalaureat peste 70%; 

- rezultate foarte bune la concursurile pe obiecte ; 

- existenţa de  laboratoare de informatică dotate modern şi racordate la internet; 

- indiferent de profil, elevii studiază TIC; 

- cadrele didactice sunt calificate, 67,44% titulari; 

- derularea unui program de parteneriat bilateral cu Franta, care a permis schimbul 

între elevi şi profesori; 

- existenţa unui Centru de Documentare şi Informare; 

- Existenţa Internatului şi cantinei care oferă posibilitatea evitării navetei; 

 

3.2. Weaknesses – puncte slabe: 

 

- dotarea insuficientă cu material didactic şi carte de bibliotecă; 

- oarecare instabilitate a resurselor umane: 32,56% dintre profesori sunt 

suplinitori, pentru 1 an şcolar; 

- se observă un oarecare dezinteres al părinţilor pentru nevoile şcolii şi elevilor; 

- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în atragerea de fonduri extrabugetare; 

- cadrele didactice nu au urmat cursuri de formare pentru proiecte; 

- insuficienta dezvoltare a capacităţii practice a elevilor. 

 

3.3. Opportunities (Oportunităţi) 

 

- În vederea integrării pe piaţa muncii, s-a inclus pentru anii următori infiinţarea 

unor clase de învăţământ profesional, profilurile turism şi alimentaţie. 

- Promovarea  unui proiect cu asociaţia J. A. Bucureşti pentru pregătirea în 

domeniul antreprenorial; 

- Participarea în cadrul Proiectelor POSDRU-Firme de exerciţiu, ca parteneri 
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pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. 

- Menţinerea  cercurilor  de teatru, dansuri populare, sport, în vederea participării 

la concursuri; 

- Promovarea educaţiei ecologice prin derularea de miniprograme la nivelul orelor 

de dirigenţie; 

- Reabilitarea reţelei de radioficare în liceu şi formarea unui colectiv de reporteri 

care să transmită elevilor aspectele negative sau pozitive din şcoală; 

 

3.4. Threats (Amenințări) 

 

- Rata natalității în zona de nord a județului este în scădere. 

- Dezinteresul vădit al familiilor pentru educația copiilor. 

- Scăderea mediei de admitere în liceu. 

 

 

Asigurarea calităţii 
 

Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale 

din domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor 

rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi 

ceilalţi factori interesaţi. 

Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2013-2014 și 

2014-2015 funcţionează la nivelul Liceului Teoretic Novaci Comisia de Evaluare şi asigurare a 

calităţii. Aceasta funcţionează după Regulamentul Propriu, conform Strategiei aprobate de 

Consiliul de administraţie. La începutul fiecărui an școlar s-a încărcat baza de date pe platforma 

ARACIP şi pe tot parcursul anului aplicaţia a fost actualizată. 
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3.5.  Resurse fizice şi umane 
 

Resurse fizice 
 

Liceul Teoretic Novaci are în dotare trei clădiri pentru desfăşurarea cursurilor, o cantină, 

un internat, o sală de sport,  bibliotecă. 

Spaţiul de şcolarizare are 15 săli (clădirea centrală şi cea dinspre vest), 4 laboratoare 

(fizică, chimie, biologie, informatică – în clădirea dinspre est), Sală de festivităţi,  un laborator 

informatică în clădirea internatului, Centru de Documentare şi Informare. 

Cursurile se desfăşoară în două schimburi. 

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală: 

            -2 laboratoare, care dispun de câte 25 de calculatoare; 

            - 1 calculator - biblioteca ; 

            - 2 calculatoare – birou contabilitate; 

            - 1 calculator şi 2 imprimante birou informatică; 

            - 1 calculator şi imprimantă multifuncţională, 2 xeroxuri birou secretariat, 

            - 1 calculator şi imprimantă – birou director; 

            - 2 aparate video-proiecţie; 

  Calculatoarele sunt conectate la internet prin TeleKom. Şcoala dispune de pagina WEB 

(www.ltn.ro), cont de e-mail ( liceul _teoretic_novaci@yahoo.ro). 

A fost implementat  Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul 

AEL oferă posibilitatea de susţinere a  activităţilor de predare –învăţare moderne şi gestionarea 

bazelor de date. 

o Costurile de cazare în căminul şcolii sunt în creştere, dar şi gradul de ocupare 

creşte. 

o 80% din mobilierul şcolar este de tip modern (pupitre) permiţând desfăşurarea  

activităţilor de învăţare centrată pe elev (sursa: evidenţele şcolii privind 

mijloacele fixe şi obiectele de inventar) ; 

 

Resurse umane 
 

 

   Personalul şcolii este format în anul şcolar 2014/2015 din 40 cadre didactice (situaţia 

cadrelor didactice pe grade şi vechime este cuprinsă în Anexa) 

 98% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din 

http://www.ltn.ro/
mailto:%20liceul _teoretic_novaci@yah
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unitate ( sursa: chestionar părinţi); 

  70% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea 

colectivului didactic (sursa : chestionar profesori); 

  56% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere 

operare PC, elaborare standarde şi curriculum, consiliere şi orientare privind cariera etc.)  şi 

estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că 37% dintre profesorii şcolii 

consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este formarea continuă a 

cadrelor didactice (sursa:chestionar profesori); 

  Doar 40% din cadrele didactice intervievate consideră că pot preda unităţile de 

competenţă pentru abilităţi cheie (sursă: studiu privind personalul didactic 2013); 

  100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, 

prestând servicii de calitate. 
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Partea a 4-a – Aspecte care necesită dezvoltare 
 

 

4.1. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare  

 
 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ. 

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională. 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă. 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev.  

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern. 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională. 

 Îmbunătăţirea accesului la informare. 

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în fiecare an. 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate. 

 Orientarea şi consilierea privind cariera.  

 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene. 

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte 

şi programe. 

 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi 

valorilor şcolii. 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 Consilierea părinţilor. 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (laboratoare, 

informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, scăderea costurilor pentru cazare). 
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Partea a 5-a – Planul operaţional 

 

5.1. Ţinte strategice 2014-2018 

 

T1 – Asigurarea calităţii proceselor de predare–învăţare–evaluare în vederea dezvoltării armonioase 

a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora. 

T2 – Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

regionale, naţionale şi europene. 

T3 – Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate. 

T4– Promovarea, diversificarea și actualizarea ofertei educaţionale în concordanță cu cerințele 

pieții. 

 

 

5.2. Obiective 

La ţinta T1: 

O1 – crearea premiselor unui spaţiu adecvat învăţării de calitate; 

O2 – orientarea metodelor de predare – învăţare spre învăţământul aplicativ; 

O3 – utilizarea diverselor materiale didactice moderne la toate disciplinele; 

O4 – identificarea elevilor capabili de performanţă; 

O5 – îndrumarea elevilor capabili de performanţă şi implicarea acestora în participarea 

cu succes la concursuri şi olimpiade.  

La ţinta T2: 

O1 – realizarea de parteneriate cu instituţii și organizații. 

O2– orientarea cadrelor didactice şi a elevilor spre participarea şi implicarea în proiecte. 

O3 – iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private. 

O4 –continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

La ţinta T3: 

O1 – asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii 

Europene. 

O2 – asigurarea de dotări specifice procesului didactic. 

O3 – participarea la activități de bună-practică. 
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La ţinta T4: O1 – adaptarea planului de şcolarizare la nevoile comunităţii şi ale pieţei muncii. 

O2 – consultarea întregii comunități școlare, a agenților economici în vederea stabilirii 

unei oferte educaționale reale. 

O3 –acordarea unui interes sporit ofertei de cursuri opționale (CDȘ și CDL). 

O4 – promovarea ofertei educaţionale în mass-media. 

O5 – realizarea planului de școlarizare propus. 
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5.3. Plan operaţional de dezvoltare şcolară 

2014-2015 

T1 

Nr. 

crt. 
Obiective  Activităţi  Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1 

Crearea 

premiselor 

unui spaţiu 

adecvat 

învăţării de 

calitate 

Recondiţionarea 

spaţiului claselor 

şi mobilierul 

şcolar; 

Achiziţionarea de 

calculatoare 

pentru fiecare sală 

de clasă. 

2015/Liceul 

 

 

 

2015/Liceul 

Consiliul de 

Administraţie; 

 

Profesorii de 

informatică; 

Personalul 

nedidactic; 

Comitetul de 

părinţi 

 

 

 

Asociaţia de 

părinţi 

Crearea unui 

mediu 

ambiant 

propice 

învăţării. 

Folosirea 

calculatorului 

la toate 

disciplinele. 

2 

Orientarea 

metodelor de 

predare – 

învăţare spre 

învăţământul 

aplicativ 

Realizarea de 

portofolii pe 

discipline, clase, 

elevi cu lucrări 

practice. 

2014-2015 

Liceul 

Cadre de 

specialitate. 

Diriginţi. 

 

 

ISJ 

CCD 

Îmbunătăţirea 

stilului de 

lucru. 

Atragerea 

elevilor în 

activităţi de 

echipă. 

3 

Utilizarea 

diverselor 

materiale 

didactice 

moderne la 

toate 

disciplinele 

Pregătirea 

materialului 

didactic pentru ore 

de către elevi prin 

consultarea 

profesorului. 

2014-2015 

Liceul 

Cadrele 

didactice. 

Elevii cu 

performanţe. 

Licee din 

judeţ. 

Implicarea 

elevilor în 

pregătirea 

orelor. 

Creşterea 

gradului de 

socializare a 

elevilor. 

4 

Identificarea 

elevilor 

capabili de 

performanţă 

Crearea de grupuri 

de lucru pentru 

pregătirea 

examenelor 

naţionale şi a 

concursurilor 

şcolare. 

2014-2015 

Liceul 

Profesori de 

specialitate. 

 

Bibliotecarul 

informaticianul 

Încurajarea 

spiritului de 

iniţiativă şi 

de 

competiţie. 
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5 

Îndrumarea 

elevilor 

capabili de 

performanţă 

şi implicarea 

acestora în 

participarea 

cu succes la 

concursuri şi 

olimpiade 

Participarea la 

concursuri şi 

olimpiade 

Organizarea de 

concursuri şi 

simpozioane 

şcolare la nivel 

judeţean şi 

naţional  

2014-2015 

Liceul 

Profesorii de 

specialitate. 

ISJ 

CCD 

Licee din judeţ 

şi din ţară 

Realizarea de 

contacte cu 

elevi şi 

profesori din 

alte licee. 

 

 

 

T2 
Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1 

Realizarea de 

parteneriate 

cu instituţii și 

organizații 

Încheierea de 

parteneriate cu 

Poliţia Novaci, 

Jandarmeria 

Novaci, Casa de 

Cultură Novaci, 

Şcoala Gimnazială 

Novaci etc. 

2014-2015 

Liceul 

Consiliul de 

Administraţie. 

Consilierul cu 

proiecte şi 

programe 

educative 

Consiliul 

Local. 

ISJ 

CCD 

Atragerea 

cadrelor 

didactice cu 

iniţiativă în 

promovarea 

ideilor. 

2 

Orientarea 

cadrelor 

didactice şi a 

elevilor spre 

participarea 

şi implicarea 

în proiecte 

 

Crearea grupurilor 

de proiecte şi 

implicarea elevilor 

în activităţile de 

proiect. 

2014-2015 

Liceul 

Echipele de 

proiect 

Directorul 

Preşedintele 

Consiliului 

elevilor 

Instituţii 

partenere în 

proiecte 

Implicarea 

cadrelor 

didactice şi 

elevilor în 

echipele de 

proiect. 

Încheierea cel 

puţin a 8 

proiecte 

locale, 

naţionale, 

internaţionale

. 
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3 

Iniţierea unor 

proiecte de 

colaborare cu 

diferite 

ONG:-uri, 

firme private  

Formarea mai 

multor echipe de 

proiecte în şcoală. 

2014-2015 

Liceul 

Echipele de 

proiect. 

Coordonatorii 

de proiect 

Participarea 

echipelor de 

proiecte  

4 

Continuarea 

parteneriatel

or cu 

institutiile 

din cadrul 

comunităţii. 

Proiectarea unor 

activități noi, 

atractive în cadrul 

parteneriatelor. 

2014-2015 

Liceul 

Echipele de 

proiect. 

Coordonatorii 

de proiect 

Participarea 

echipelor de 

proiecte  

 

 

T3 
Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1 

Asigurarea 

unui ambient 

confortabil 

pentru elevi 

în cadrul 

şcolii la 

nivelul 

Uniunii 

Europene 

Crearea unui 

mediu performant 

pentru orele de 

curs, atractiv şi 

relaxant pentru 

petrecerea 

timpului liber şi a 

diverselor 

activităţi 

extracurriculare. 

2014-2015 

Liceul 

Diriginţii. 

Responsabilul 

cu munca 

educativă. 

Comitetul de 

părinţi. 

Comitetul de 

elevi. 

Îmbunătăţirea 

comportamen

tului elevilor 

faţă de 

problemele 

şcolii. 

 

2 

Asigurarea 

de dotări 

specifice 

procesului 

didactic 

Îmbunătățirea 

bazei materiale 

prin 

achiziționarea de 

aparatură 

electronică și 

lărgirea fondului 

de carte în 

bibliotecă 

2014-2015 

Oraş 

Novaci 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

Local. 

Asociația 

părinților. 

Responsabiliz

area tuturor şi 

luarea de 

iniţiative care 

privesc viaţa 

comunităţii. 
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3 

Participarea 

la activități 

de bună-

practică 

Implicarea 

resurselor umane 

ale şcolii la 

diverse activităţi 

comunitare, prin 

dezvoltarea 

muncii în echipă. 

2014-2015 

Liceul 

Profesorii de 

informatică, 

desen, limba 

română. 

Elevii. 

Consiliul 

Local. 

Casa de 

Cultură. 

Agenţi 

economici. 

Mediatizarea 

nevoilor 

şcolii în 

vederea 

atragerii de 

surse 

extrabugetare. 

 

T4 

Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1. Adaptarea 

planului de 

şcolarizare la 

nevoile 

comunităţii şi 

ale pieţei 

muncii 

Realizarea de 

chestionare 

privind nevoile 

elevilor şi 

viitorilor 

absolvenţi de 

clasa a VIII-a 

Decembrie 

2014 

Liceul şi 

şcolile 

gimnaziale 

din zonă 

Directorul 

Diriginţii 

Comisia 

CEAC 

Elevi 

părinţi 

Elaborarea 

chestionarelor; 

aplicarea 

chestionarelor; 

deplasarea în 

unităţile 

şcolare din 

zonă 

2 Consultarea 

întregii 

comunități 

școlare, a 

agenților 

economici în 

vederea 

stabilirii unei 

oferte 

educaționale 

reale  

Discutarea cu 

cadrele didactice, 

partenerii locali, 

părinţii a nevoilor 

şcolii. 

Ianuarie 

2015 

Liceu 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul de 

administraţie 

Consiliul 

Părinţilor 

Consiliul 

Local Novaci 

Dezbaterea în 

CP, aprobarea 

în CA, 

Înaintarea spre 

aprobare CL şi 

ISJ 

3 Acordarea 

unui interes 

sporit ofertei 

de cursuri 

opționale 

(CDȘ și CDL) 

Corelarea 

planului de 

şcolarizare cu 

nevoile elevilor şi 

cerinţele pieţii 

muncii. 

Ianuarie 

2015 

liceu 

Directorul 

Consiliul de 

administraţie 

Părinţi, 

Elevi, 

profesori 

Redactarea 

Planului de 

şcolarizare 
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4 Promovarea 

ofertei 

educaţionale 

în mass-

media 

Crearea de 

materiale 

promoţionale, 

participarea la 

tărgul de ofertă 

educaţională 

Februarie-

mai 2015 

Liceu 

Echipele de 

cadre didactice 

coordonate de 

consilierul 

psihopedagog 

şi consilierul 

educativ 

Şcoli 

gimnaziale din 

zonă 

Promovarea 

planului de 

şcolarizare în 

presa locală şi 

judeţeană, în 

şcolile 

gimnaziale 

5 Realizarea 

planului de 

școlarizare 

propus. 

Crearea unei baze 

de date în care să 

se poată consulta 

rezultatele din 

anii anteriori. 

Iulie-august 

2015 

Informatician, 

secretar, 

diriginți. 

ISJ 

Școlile din 

zonă 

Realizarea 

planului 
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Plan operaţional de dezvoltare şcolară 

2015-2016 

 

T1 

Nr. 

crt. 
Obiective  Activităţi  Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1 

Crearea 

premiselor 

unui spaţiu 

adecvat 

învăţării de 

calitate 

Întreținerea 

spațiilor școlare cu 

resurse proprii. 

Adaptarea 

anumitor spații 

pentru elevii cu 

nevoi speciale. 

2016/Liceul 

 

 

 

2016/Liceul 

Consiliul de 

Administraţie; 

 

Personalul 

nedidactic; 

Comitetul de 

părinţi 

 

Asociaţia de 

părinţi 

Menținerea 

unui mediu 

ambiant 

propice 

învăţării. 

2 

Orientarea 

metodelor de 

predare – 

învăţare spre 

învăţământul 

aplicativ 

Creșterea 

număruui de ore la 

care să se utilizeze 

softurile 

educaționale. 

2015-2016 

Liceul 

Cadre de 

specialitate. 

Diriginţi. 

 

 

ISJ 

CCD 

Îmbunătăţirea 

stilului de 

lucru. 

Atragerea 

elevilor în 

activităţi de 

echipă. 

3 

Utilizarea 

diverselor 

materiale 

didactice 

moderne la 

toate 

disciplinele 

Crearea unui grup 

de cadre didactice 

care să sprijine 

profesorii 

debutanți. 

2015-2016 

Liceul 

Șefii de 

Comisii 

metodice. 

Cadrele 

didactice. 

Calificativele 

cadrelor 

didactice să 

fie maxime. 

4 

Identificarea 

elevilor 

capabili de 

performanţă 

Crearea de grupuri 

de lucru pentru 

pregătirea 

examenelor 

naţionale şi a 

concursurilor 

şcolare. 

2015-2016 

Liceul 

Profesori de 

specialitate. 

 

Bibliotecarul 

informaticianul 

Încurajarea 

spiritului de 

iniţiativă şi 

de 

competiţie. 
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5 

Îndrumarea 

elevilor 

capabili de 

performanţă 

şi implicarea 

acestora în 

participarea 

cu succes la 

concursuri şi 

olimpiade 

Participarea la 

concursuri şi 

olimpiade 

Organizarea de 

concursuri şi 

simpozioane 

şcolare la nivel 

judeţean şi 

naţional  

2015-2016 

Liceul 

Profesorii de 

specialitate. 

ISJ 

CCD 

Licee din judeţ 

şi din ţară 

Realizarea de 

contacte cu 

elevi şi 

profesori din 

alte licee. 

 

T2 

Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1 

Realizarea de 

parteneriate 

cu instituţii și 

organizații 

Încheierea de 

parteneriate cu 

Poliţia Novaci, 

Jandarmeria 

Novaci, Casa de 

Cultură Novaci, 

Şcoala Gimnazială 

Novaci etc. 

2015-2016 

Liceul 

Consiliul de 

Administraţi

e. 

Consilierul 

cu proiecte şi 

programe 

educative 

Consiliul 

Local. 

ISJ 

CCD 

Atragerea 

cadrelor 

didactice cu 

iniţiativă în 

promovarea 

ideilor. 

2 

Orientarea 

cadrelor 

didactice şi a 

elevilor spre 

participarea 

şi implicarea 

în proiecte 

 

Participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

inițiere în crearea 

de proiecte. 

Implicarea elevilor 

în realizarea de 

proiecte. 

2015-2016 

Liceul 

Echipele de 

proiect 

Directorul 

Instituţii 

partenere în 

proiecte 

Cel puțin 

jumătate 

dintre cadrele 

didactice vor 

participa la 

cursuri. 

3 

Iniţierea unor 

proiecte de 

colaborare cu 

diferite 

ONG:-uri, 

firme private  

Formarea mai 

multor echipe de 

proiecte în şcoală. 

2015-2016 

Liceul 

Echipele de 

proiect. 

Coordonatorii 

de proiect 

Participarea 

echipelor de 

proiecte  
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4 

Continuarea 

parteneriatel

or cu 

institutiile 

din cadrul 

comunităţii. 

Proiectarea unor 

activități noi, 

atractive în cadrul 

parteneriatelor. 

2015-2016 

Liceul 

Echipele de 

proiect. 

Coordonatorii 

de proiect 

Participarea 

echipelor de 

proiecte  

 

T3 
Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1 

Asigurarea 

unui 

ambient 

confortabil 

pentru elevi 

în cadrul 

şcolii la 

nivelul 

Uniunii 

Europene 

Realizarea de 

activități pentru 

petrecerea 

pauzelor și a 

timpului liber. 

2015-2016 

Liceul 

Diriginţii. 

Responsabil

ul cu munca 

educativă. 

Comitetul de 

părinţi. 

Comitetul de 

elevi. 

Îmbunătăţirea 

comportamentu

lui elevilor faţă 

de problemele 

şcolii. 

 

2 

Asigurarea 

de dotări 

specifice 

procesului 

didactic 

Lărgirea bazei 

materiale a CDI. 

2015-2016 

Oraş 

Novaci 

Echipa 

managerială 

Consiliul 

Local. 

Asociația 

părinților. 

Responsabiliza

rea tuturor şi 

luarea de 

iniţiative care 

privesc viaţa 

comunităţii. 

3 

Participarea 

la activități 

de bună-

practică 

Implicarea 

comunității școlare 

în activități de 

voluntariat. 

2015-2016 

Liceul 

Profesori. 

Elevi. 

Părinți. 

Consiliul 

Local. 

Casa de 

Cultură. 

Agenţi 

economici. 

Mediatizarea 

nevoilor şcolii 

în vederea 

atragerii de 

surse 

extrabugetare. 
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T4 

Nr. 

crt. 
Obiective Activităţi Data/Loc Responsabil Parteneri 

Indicatori de 

performanţă 

1. Adaptarea 

planului de 

şcolarizare 

la nevoile 

comunităţii 

şi ale pieţei 

muncii 

Conceperea de 

noi chestionare 

pentru elevii de 

clasa a VIII-a 

din zonă. 

Decembrie 

2015 

Liceul şi 

şcolile 

gimnaziale 

din zonă 

Directorul 

Diriginţii 

Comisia CEAC 

Elevi 

părinţi 

Elaborarea 

chestionarelor; 

aplicarea 

chestionarelor; 

deplasarea în 

unităţile 

şcolare din 

zonă 

 

2 Consultarea 

întregii 

comunități 

școlare, a 

agenților 

economici 

în vederea 

stabilirii 

unei oferte 

educaționale 

reale  

Analiza 

rezultatelor 

chestionarelor și 

diseminarea în 

rândul 

comunității și a 

agenților 

economici. 

Ianuarie 

2016 

Liceu 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul de 

administraţie 

Consiliul 

Părinţilor 

Consiliul 

Local 

Novaci. 

Agenții 

economici. 

Dezbaterea în 

CP. 

Mese rotunde 

având ca 

invitați agenți 

economici. 

3 Acordarea 

unui interes 

sporit 

ofertei de 

cursuri 

opționale 

(CDȘ și 

CDL) 

Popularizarea 

ofertei de CDS 

și CDL în rândul 

elevilor și 

părinților 

conform 

metodologiei în 

vigoare. 

Ianuarie 

2016 

liceu 

Directorul 

Consiliul de 

administraţie 

Părinţi, 

Elevi, 

profesori 

Redactarea 

Planului de 

şcolarizare 

4 Promovarea 

ofertei 

Organizarea 

TOE. 

Distribuirea de 

Februarie-

mai 2016 

Liceu 

Echipele de 

cadre didactice 

coordonate de 

Şcoli 

gimnaziale 

din zonă 

Promovarea 

planului de 

şcolarizare în 



Plan de acţiune LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

 33 

educaţionale 

în mass-

media 

materiale 

promoționale. 

consilierul 

psihopedagog şi 

consilierul 

educativ 

presa locală şi 

judeţeană, în 

şcolile 

gimnaziale 

5 Realizarea 

planului de 

școlarizare 

propus. 

Aprobarea 

planului în CL, 

în CP, înaintarea 

la ISJ. 

Februarie 

2016 

Informatician, 

secretar, 

diriginți. 

ISJ 

Școlile din 

zonă 

Realizarea 

planului 
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5.4. Indicatori de evaluare 

 

 Concordanţa cu documentele M.E.C.Ș.; 

 Realizarea standardelor, eficacitate (resurse / rezultate), eficienţă 

(rezultate / obiective), progres;  

 Raportul dintre oferta şcolii şi nevoile comunităţii  

 Respectarea precizărilor M.E.C.Ș., a metodologiilor şi normelor de 

aplicare a curriculum-ului şcolar 

 Respectarea termenelor  

 Criteriile privind calitatea curriculumului: Oportunitate, Claritate, 

Eficienţă, Promptitudine  

 Identificarea oportunităţilor şi a problemelor 
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5.5. PROIECT PLAN DE ŞCOLARIZARE 

 

 

 

AN ŞCOLAR  2014/2015 – clasa a IX-A 
 

 

RUTA -  LICEU TEHNOLOGIC 

 
Nr. 

Crt. 

Profil Nr. Clase 

1 Servicii -  specializarea turism 1 

TOTAL CLASE =1 

 

 

RUTA -  LICEU TEORETIC 

 
Nr. 

Crt. 

Profil Nr. Clase 

1 Matematică-informatică, intensiv 

informatică 

1 

2 Filologie  2 

3. Ştiinţe ale naturii 1 

TOTAL CLASE =4 

 

 

RUTA -  LICEU VOCATIONAL 

 
Nr. 

crt. 

Profil Nr. clase 

1 Sportiv-handbal 1 

Total clase= 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de acţiune LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

 36 

AN ŞCOLAR  2015/2016 – clasa a IX-a 
 

RUTA -  LICEU TEHNOLOGIC 
Nr. 

Crt. 

Profil Nr. Clase 

1 Servicii -  specializarea turism 1 

TOTAL CLASE =1 

 

RUTA -  LICEU TEORETIC 
Nr. 

Crt. 

Profil Nr. Clase 

1 Matematică-informatică, intensiv 

informatică 

1 

2 Filologie  1 

3. Ştiinţe ale naturii 1 

TOTAL CLASE =3 

 

RUTA -  LICEU VOCATIONAL 
Nr. 

crt. 

Profil Nr. clase 

1 Sportiv-handbal 1 

Total clase= 1 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 3 ANI 

 
Nr. 

crt. 

Profil Nr. clase 

1 Servicii  1 

Total clase= 1 
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Partea a 6-a – Consultare, monitorizare, evaluare 

   

 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

6.1. Consultarea 

 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, 

părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor 

parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” 

implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste 

informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. 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. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,  reformularea 

obiectivelor şi a priorităţilor. 

7. Elaborarea planului operaţional.  

    

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) 
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 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului  

 PRAI Sud-Vest 

 PLAI Gorj  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în 

şcoală 

 

6.2. Monitorizarea şi evaluarea 
 

 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

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

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al 

Consiliului de Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 

      

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 

Popica  Mădălina semestrial februarie,  

iunie  

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Ţăpîrdea Simona 

Popica Adrian 

trimestrial decembrie   

aprilie   

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Brînzan Ionela semestrial ianuarie   

mai 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

Firu Iuliana 

Popica Mădălina 

anual Iunie 
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ţintelor 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

anual Septembrie 

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Popica Mădălina semestrial Iunie 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie 

anual August 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de acţiune LICEUL TEORETIC NOVACI, GORJ 

 40 

 

ANEXA 1 

 

An școlar 2014-2015 

 

1. Liceu – filiera tehnologică 

 

Profil  Nr. elevi Total Procente 

IX X XI XII 

Servicii  30   30 19,87% 

Turism 30 33 30 28 121 80,13% 

Total 30 63 30 28 151 100% 

 

2. Liceu – filiera teoretică 

 

Profil  Nr. elevi Total Procente 

IX X XI XII 

Matematică-

informatică 

  24 31 55 11,37% 

Matematică-

informatică(intensiv 

informatică) 

28 21 30 29 108 27,06% 

Filologie  59 29 33 36 158 39,59% 

Ştiinţe ale naturii 27  24 27 78 19,54% 

Total 114 50 111 123 399 100% 

 

 

3. Liceu – filieră vocaţională 

 

Profil Nr.elevi Total  

IX X XI XII 

Sportiv-handbal 20 19 24 31 94 100% 

Total 20 19 24 31 94 100% 
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An școlar 2015-2016 

 

1. Liceu – filiera tehnologică 

 

Profil  Nr. elevi Total Procente 

IX X XI XII 

Servicii   28  30 19,86% 

Turism 28 28 28 28 112 80,14% 

Total 28 28 56 28 151 100% 

 

4. Liceu – filiera teoretică 

 

Profil  Nr. elevi Total Procente 

IX X XI XII 

Matematică-

informatică 

   20 20 5,95% 

Matematică-

informatică(intensiv 

informatică) 

29 29 16 24 100 29,76% 

Filologie  30 55 30 33 148 44,04% 

Ştiinţe ale naturii 24 25  19 68 20,25% 

Total 83 109 46 96 336 100% 

 

 

5. Liceu – filieră vocaţională 

 

Profil Nr.elevi Total  

IX X XI XII 

Sportiv-handbal 24 24 26 30 104 100% 

Total 24 24 26 30 104 100% 
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Anexa 2 

 

SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC PE GRADE ŞI 

VECHIME 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

 

 
 Vechime 

Deb. 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35  

Nr. 7 7 8 6 5 0 2 4 5 44 

Procente  15.9% 15.9% 18.18% 13.6% 11.3% - 4.5% 9% 11.3% 100% 

 

 

 
 Grad didactic 

Deb. Def. Gr. II Gr. I DR. 

Nr. 7 10 11 14 2 

Procente  15.9% 22.72% 25% 31.81% 4.5% 

 

ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

 

 
 Vechime 

Deb. 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35  

Nr. 3 9 8 6 4 1 2 4 5 40 

Procente  7,5% 22,5% 20% 15% 10% 2,5 5% 10% 12,5% 100% 

 

 

 
 Grad didactic 

Deb. Def. Gr. II Gr. I DR. 

Nr. 3 9 13 13 2 

Procente  7,5% 22.5% 32,5% 32,5% 5% 
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ANEXA 3 a 

Rezultate la învăţătură la  sfârşitul anului şcolar 2013-2014 

 

    
promovaţi 

  

 
total elevi 

     

  

medii 5-
5.99 

medii 6-
6.99 

medii 7-
7.99 

medii 8-
8.99 

medii 9-
9.99 

media 
10 

Filieră teoretică 394 17 54 85 120 114 4 

Filieră 
tehnologică 149 8 25 42 50 24 

 Filieră 
vocaţională 107 6 56 30 12 2 1 

total 650 31 135 157 182 140 5 
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Rezultate la învăţătură la  sfârşitul anului şcolar 2014-2015 

 

    
promovaţi 

  

 
total elevi 

     

  

medii 5-
5.99 

medii 6-
6.99 

medii 7-
7.99 

medii 8-
8.99 

medii 9-
9.99 

media 
10 

Filieră teoretică 399 7 27 111 130 121 3 

Filieră 
tehnologică 151 2 36 38 62 13 

 filieră 
vocaţională 94 5 39 37 13 

  total 644 14 102 186 205 134 3 
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ANEXA 3 b 

REZULTATE BACALAUREAT 2014 

 

 
 NR. 

ELEVI 

NR. 

REUŞIŢI 

MEDII 

6-6.99 

MEDII 

7-7.99 

MEDII 

8-8.99 

MEDII 

9-9.99 

MEDIA 

10 

FILIERĂ 

TEHNOLOGICĂ 

30 23 10 8 5 - - 

FILIERĂ 

VOCAŢIONALĂ 

33 21 9 9 2 1 - 

FILIERĂ 

TEORETICĂ 

106 75 20 21 20 14 - 

 

 

REZULTATE BACALAUREAT 2015 

 

 
 NR. 

ELEVI 

NR. 

REUŞIŢI 

MEDII 

6-6.99 

MEDII 

7-7.99 

MEDII 

8-8.99 

MEDII 

9-9.99 

MEDIA 

10 

FILIERĂ 

TEHNOLOGICĂ 

28 26 13 5 4 4 - 

FILIERĂ 

VOCAŢIONALĂ 

31 17 16 1   - 

FILIERĂ 

TEORETICĂ 

123 94 4 40 31 19 - 
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ANEXA 4 

 

Rezultatele la concursurile şi olimpiadele pe discipline  

2013-2014 
 

 

FAZA 

NAŢIONALĂ 

  LIMBA 

SPANIOLĂ  

                           

 

 

 

 

LIMBA LATINĂ

  

 

 

MATEMATICĂ 

 

 

INFORMATICĂ 

  

BRĂNESCU 

GEORGIANA,  A 

XII-A 

 

 

BUTIUC 

ADELINA,  A XI-

A, 

 

CIUCĂ 

ANDREEA, A X-

A, 

 

 

 

POPICA DAN 

ADRIAN, AXII-A 

 

BOBOC 

BOGDAN, A X-A, 

PARTICIPARE 

 

 

 

PARTICIPARE 

 

 

PREMIU 

SPECIAL 

 

 

PARTICIPARE 

 

 

PARTICIPARE 

prof. Ghiţu 

Maria  

 

 

prof. Ghiţu 

Maria 

 

prof. Guţă 

Carmen 

 

 

prof. 

Popica 

Adrian  

 

prof. 

Ţăpîrdea 

Simona 

 prof. 

Ţarfulea 

Georgiana 

ETAPA 

ZONALĂ 

 

FOTBAL  ECHIPA DE 

BĂIEŢI 

LOCUL IV, prof. Săpun 

Adrian 

 

 

ETAPA 

JUDEŢEANĂ: 

 

                                          

 

                                                

 

MATEMATICĂ-       

CONCURSUL 

HAIMOVICI    

 LIMBA LATINĂ:   

 

 

 

LIMBA SPANIOLĂ 

 

 

 

 

 

 

 

POPICA DAN-

ADRIAN 

 

 

CIUCĂ 

ANDREEA, 

CLASA A X-A 

 

 

BRĂNESCU 

GEORGIANA, 

CLASA A XII-A  

 

 BUTIUC 

 

LOCUL I 

 

 

 

LOCUL I 

 

 

LOCUL I 

 

 

LOCUL I 

 

 

 

 

prof. 

Popica 

Adrian 

 

prof. Guţă 

Carmen 

 

 

prof. Ghiţu 

Maria 

 

prof. Ghiţu 

Maria 
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LIMBA 

FRANCEZĂ   

 

 

 

 

 

  

INFORMATICĂ:                

 

 

 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ     

 

 

TIC   

 

 

 

 

ISTORIE   

 

 

                 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

ECONOMICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADELINA, 

CLASA A XI-A 

 

 

ŢICU MARIA, 

CLASA A XII-A 

 

JUMOLEA 

MĂDĂLINA, 

CLASA A XII-A 

 

 

 

BOBOC  

BOGDAN,CLASA 

A X-A, 

 

 

 

TARALEŞCA 

OVIDIU, CLASA 

A IX-A 

 

 

CEAUŞESCU 

IONUŢ-

STEFĂNEL, 

CLASA A XII-A, 

 

 

ŢICU MARIA-

DANIELA, 

CLASA A XII-A 

 

 

PĂPURICĂ 

IONELA-MARIA, 

CLASA A XI-A, 

 

ŞURLIN EMILIA-

MIHAELA, 

CLASA A XI-A, 

 

  SAMOILĂ 

BIANCA-

ROXANA, 

LOCUL II 

 

 

MENŢIUNE 

 

 

 

 

LOCUL II 

 

 

  

 

LOCUL II 

 

 

 

MENŢIUNE 

 

 

 

 

 LOCUL III 

 

 

 

LOCUL IV 

 

 

LOCUL V 

 

 

LOCUL II 

 

 

 

 LOCUL III 

 

 

 

 

MENŢIUNE 

 

 

 

 

 

prof. 

Giugiulan 

Iulia 

prof. 

Giugiulan 

Iulia 

 

 

prof. 

Ţăpîrdea 

Simona,       

prof. 

Ţarfulea 

Georgiana 

 

prof. 

Lăzărescu 

Adriana 

 

prof. 

Maricoiu 

Cosmin 

 

 

prof.Hohoi 

Narcisa 

 

 

prof. 

Udrişte Ica 

 

prof. 

Popica 

Mădălina  

  

Prof. 

Handoreanu 

Constantin, 

prof. 

Brînzan 

Ionela, 

Prof. 

Lăcătuşu 

Amelia 
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PSIHOLOGIE  

 

 

 

 

FOTBAL  

 

 

 

HANDBAL  

                             

CLASA A XII-A 

 

CIMPU MIRUNA 

ANDRADA, 

CLASA A XII-A 

 

UNGUREANU 

MĂDĂLINA, 

CLASA A XI-A 

 

BADEA 

RAMONA, 

CLASA A XI-A 

 

 

TOMA SUVAR 

CORINA 

ANDRADA, 

CLASA A X-A 

 

 

 

BĂIEŢI  

   

 

 

BĂIEŢI  

 

MENŢIUNE 

 

 

 

 

LOCUL I 

 

 

 

LOCUL II 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. 

Popica 

Nadia 

 

 

 

Prof. Săpun 

Adrian 

 

prof. 

Colţescu 

Manuel 
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2014-2015 

 
NR. 

CRT 
FAZA 

/ETAPA 

OLIMPIADA DISCIPLINA NUME ȘI 

PRENUME 

ELEV 

PREMIUL 

OBȚINUT 

PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

1. Națională Olimpiada Limba latină: RĂDESCU 

ALEXANDRA 
participare Guță Carmen 

2. Națională Olimpiada Informatică BOBOC 

BOGDAN 
participare Țăpîrdea S., 

Țarfulea G. 

3. Județeană Olimpiadă Limba latină RĂDESCU 

ALEXANDRA 
Locul I Guță Carmen 

4. Județeană Olimpiada 

sportului 

școlar 

Cros POPESCU 

ALEXANDRA 
Locul II Colțescu 

Manuel 

5. Județeană Olimpiadă Informatică BOBOC 

BOGDAN 
Locul II Țăpîrdea S., 

Țarfulea G. 

6. județeană Olimpiada Tehnologia 

informației și 

comunicațiilor 

TARALEȘCA 

OVIDIU 
Locul II Maricoiu 

Cosmin 

7. Județeană Olimpiada Limba și 

literatura 

română 

POPESCU 

ANA-MARIA 
Locul II Giurca Otilia 

8. Județeană Olimpiada Religie TÎRLEA 

BOGDAN 
Locul II Pavel Florin 

9. Județeană Olimpiadă Istorie STOICOIU 

ROXANA 
Locul III Hohoi Narcisa 

10. Județeană Olimpiada Religie DODESCU 

IONELA 
Locul III Pavel Florin 

11. Județeană Olimpiadă Istorie PĂPURICĂ 

IONELA 
Mențiune Țicu Alina 

12. Județeană Olimpiada Psihologie BĂLĂCENOIU 

ROBERT 
Mențiune Popica Nadia 

13. Județeană Olimpiada Discipline 

economice 

DRĂGAN 

MARINELA 
Mențiune Handoreanu 

Constantin, 

Brînzan Ionela, 

Lăcătușu 

Amelia 
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În anul școlar 2014-2015, elevii liceului au participat la diferite 

concursuri organizate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 

obținând următoarele rezultate: 
NR. 

CRT 
FAZA 

/ETAPA 

CONCURSUL NUME ȘI 

PRENUME 

ELEV 

PREMIUL 

OBȚINUT 

PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

1. Națională Concursul 

Alecu Ivan 

Ghilia  

Lunculescu Ionuț Mențiune Popica Adrian 

2. Națională Concursul 

Alecu Ivan 

Ghilia 

Dafinescu Diana Mențiune Popica Mădălina 

3. Națională Concursul 

Alecu Ivan 

Ghilia 

Șurlin Cătălin Mențiune Țăpîrdea 

Simona 

4. Națională Atenție-viața are 

prioritate 

Butiuc Diana Premiul I Popica Mădălina 

5. Județeană Tinere condeie Dafinescu Diana Premiul I Popica Mădălina 

6. Județeană Dumitru Micu 

Popescu 

Echipaj I Premiul I Hohoi Narcisa 

Țicu Alina 

7. Județeană Dumitru Micu 

Popescu 

Echipaj 2 Premiul II Popica Adrian 

Lăzărescu 

Adriana 

 

 

 

 

 

 

 


