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PARTEA I - CONTEXTUL

1.1. Misiunea Colegiului Tehnic "Henri Coandă” din Târgu Jiu este asigurarea unui 
învăţământ de calitate în care sursele învăţării, pentru fiecare (elevi, personal didactic şi 
nedidactic), vin din relaţiile interumane şi din experienţa permanentă cu obiectele, cu semenii şi 
cu sine.

Viziunea Colegiului Tehnic "Henri Coandă” este de a deveni un model al formării şi 
calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.

1.2. Profilul prezent al şcolii

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu, judeţul Gorj a fost înfiinţat în anul 1978, ca 
urmare a cererii tot mai crescute de muncitori calificaţi în domeniile mecanic şi electric din 
regiune.

La început, unitatea noastră a funcţionat sub denumirea de Grupul Şcolar Mecanic 
IMUPF Târgu Jiu, având doar două clase de liceu şi patru clase de şcoală profesională.

În timp şcoala şi-a extins planul de şcolarizare, formele de învăţământ şi gama 
specializărilor în funcţie de necesităţile pieţei muncii asigurând personal calificat necesar 
economiei locale si regionale .

La ora actuală şcoala dispune de o dotare corespunzătoare pregătirii elevilor în profilul 
tehnic - domeniile mecanică, transporturi, electrotehnică, electronică, tehnologia informaţiei, 
resurse naturale şi protecţia mediului a unui număr de aproximativ 1100 elevi.

Un număr mare de elevi, absolvenţi a 8 clase, din oraş şi împrejurimi, se înscriu, an de 
an, la liceul nostru, datorită compatibilităţii intereselor lor de formare cu oferta şcolii, dar şi cu 
evoluţiile previzibile ale mediului economic şi social.

Rezultatele bune obţinute de elevi şi cadrele didactice în activitate şi la concursurile 
naţionale pe meserii au determinat Ministerul Educaţiei şi Cercetării să atribuie în noiembrie 
2001 unităţii noastre denumirea de Colegiul Tehnic „Henri Coandă” .

Specializările acestui colegiu sunt complexe şi se regăsesc şi în alte domenii de activitate 
din judeţul Gorj si din regiune (industria energetică, exploatarea materialelor de construcţii, 
prelucrarea lemnului, industria textilă, transporturi şi reparaţii auto, agricultură, etc.).

În anul şcolar 2015-2016, funcţionăm cu 39 clase cu 917 elevi, dintre care la liceu-zi 
239, învăţământ profesional -  46, seral-255, scoala postliceala - 321 si şcoală de maistri - 56

Personalul şcolii este format din 64 cadre didactice, 11 persoane in categoria didactic 
auxiliar şi 16 persoane în aparatul administrativ. 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 metodica.

Şcoala face parte din grupul celor trei şcoli ale judeţului incluse în proiectul PHARE de 
dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic, prin care au fost reabilitate şi modernizate 
clădirea principală a şcolii şi atelierele.
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În anul şcolar 2015-2016 repartiţia pe specializări şi propunerile pentru anul şcolar următor, precum şi 
previziunile pentru anul şcolar 2016-2017 sunt specificate în tabelul următor:

Nr.
crt.

Specializări la liceu tehnologic (zi) Existent
2014-2015
(nr.clase)

Propuneri 
a IX-a 

2015-2016 
(nr.clase)

Propuneri 
clasa a IX-a, 
până în 2017

1. Tehnician transporturi 3 1
2. Tehnician operator tehnică de calcul 2 1
3. Tehnician în automatizări 2 -
4. Tehnician electrotehnist 1 -
5. Tehnicina ecolog şi protecţia calităţii mediului 4 1
6. Matematică -  informatică 1 1
Nr.
crt.

Specializări la liceu tehnologic (seral) Existent
2014-2015
(nr.clase)

Propuneri 
a IX-a 

2015-2016 
(nr.clase)

Propuneri 
clasa a IX-a, 
până în 2017

1. Tehnician transporturi 8 1
2. Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 4
Nr.
crt.

Specializări la scoala profesionala Existent
2014-2015
(nr.clase)

Propuneri 
a IX-a 

2015-2016 
(nr.clase)

Propuneri 
clasa a IX-a, 
până în 2017

1 Tinichigiu vopsitor auto 1 1 1
2 Mixta-Estetica si igiena corpului omenesc/ 

Tinichigiu vopsitor auto
1 1

Nr.
crt.

Specializări şcoală postliceală şi de maiştri (zi) Existent
2014-2015
(nr.clase)

Propuneri 
anul I 

2015-2016 
(nr.clase)

Propuneri 
anul I, până 

în 2017

1. Tehnician echipamente periferice şi birotică 7 3
2. Tehnician transporturi auto interne şi 

internaţionale
5 2

3. Maistru mecanic 3 1

Nr.
crt.

Nivel Filieră Profil / 
Domeniu

Specializare / 
Calificare 

profesioală

Număr
clase

Număr
elevi

Den. Nr.
1. LICEAL Teoretică Real Matematică-

informatică
IX B 1 16

2. LICEAL Teoretică Real Matematică-
informatică

X B 1 15

3. LICEAL Tehnologică Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului

IX A 1 18

4. LICEAL Tehnologică Resurse 
naturale şi 
protecţia 
mediului

X A 1 19

5. LICEAL Tehnologică Resurse 
naturale şi 
protecţia

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 
mediului

XI A 1 22
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mediului
6. LICEAL Tehnologică Resurse 

naturale şi 
protecţia 
mediului

Tehnician ecolog 
şi protecţia 
calităţii mediului

X I I
A

1 18

7. LICEAL Tehnologică Tehnic /
Electronică-
automatizări

IX  C 1 17

8. LICEAL Tehnologică Tehnic
Electronică-
automatizări

X  C 1 17

9. LICEAL Tehnologică Tehnic /
Electronică-
automatizări

Tehnician în 
automatizări

X I C 1 17

10. LICEAL Tehnologică Tehnic /
Electronică-
automatizări

Tehnician 
operator tehnică 
de calcul

X I I
B

1 18

11. LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

- IX  D 1 20

12. LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

- X  D 1 18

13. LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecnică

Tehnician
transorturi

X I B 1 24

14. PROFESIONAL Tehnologică Mecanică Tinichigiu -  
vopsitor auto

IX  A 1 23

15. PROFESIONAL Tehnologică Mecanică Tinichigiu -  
vopsitor auto

X  A 1 23

16. POSTLICEAL Tehnologică Informatică Tehnician 
echipamente 
periferice şi 
birotică

I  A 1 38

17. POSTLICEAL Tehnologică Informatică Tehnician 
echipamente 
periferice şi 
birotică

I  C 1 37

18. POSTLICEAL Tehnologică Informatică Tehnician 
echipamente 
periferice şi 
birotică

I  D 1 38

19. POSTLICEAL Tehnologică Transporturi Tehnician 
transporturi auto 
interne şi 
internaţionale

I  B 1 36

20. POSTLICEAL Tehnologică Transporturi Tehnician 
transporturi auto 
interne şi 
internaţionale

I  E 1 36

21. POSTLICEAL Tehnologică Informatică Tehnician 
echipamente 
periferice şi 
birotică

I I  A 1 23
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22. POSTLICEAL Tehnologică Informatică Tehnician 
echipamente 
periferice şi 
birotică

I I  B 1 27

23. POSTLICEAL Tehnologică Informatică Tehnician 
echipamente 
periferice şi 
birotică

I I  E 1 27

24. POSTLICEAL Tehnologică Transporturi Tehnician 
transporturi auto 
interne şi 
internaţionale

I I  C 1 33

25. POSTLICEAL Tehnologică Transporturi Tehnician 
transporturi auto 
interne şi 
internaţionale

I I  D 1 26

26. POSTLICEAL / 
MAIŞTRI

Tehnologică Mecanică Maistru mecanic I  A 1 31

27. POSTLICEAL / 
MAIŞTRI

Tehnologică Mecanică Maistru mecanic I I  A 1 25

Distribuţia elevilor pe specializări, pentru anul şcolar 2014-2015, învăţământ SERAL:

Nr.
crt.

Nivel Filieră Profil / 
Domeniu

Specializare / 
Calificare 
profesioală

Număr
clase

Număr
elevi

Den. Nr.
1. LICEAL Tehnologică Tehnic / 

mecanică
- IX A 1 33

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

- X  A 1 21

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

- X  B 1 21

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Sem.I
(ciclul inf.al 
liceului)

XI A 1 21

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Sem.II
(ciclul superior al 
lic.)

XI A 1

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi 
reparaţii

XI B 1 28

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician
transporturi

XII A 1 21

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician
transporturi

XII B 1 19

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician
transporturi

XII C 1 17

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi

XII D 1 16
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reparaţii
LICEAL Tehnologică Tehnic / 

mecanică
Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi 
reparaţii

XIII
A

1 19

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician
transporturi

XIV A 1 18

LICEAL Tehnologică Tehnic / 
mecanică

Tehnician mecanic 
pentru întreţinere şi 
reparaţii

XIV B 1 21

Există un număr mic de elevi cu nevoi speciale de învăţare, şcoala asigurând condiţii 
pentru buna desfăşurare a procesului instructiv educativ repartizând clasele în care învaţă elevii 
la parter, elevii respectivi beneficiind de mobilier adecvat, cât şi de o grijă specială din partea 
cadrelor didactice. Acestor elevi li s-a acordat ajutor financiar prin activitati coordonate de 
Asociaţia de părinţi. Avem implementat un program pentru elevii cu nevoi speciale coordonat 
de psihologul şcolii.

Şcoala are cabinet medical încadrat cu medic generalist şi o asistentă medicală care 
asigură situaţiile de urgenţă, controale medicale periodice şi un cabinet de asistenţă 
psihopedagogică încadrat cu un profesor consilier.

Relatiile dintre elevi si personalul didactic au fost corecte si principiale, organizarea 
orelor, atmosfera din clasa si relatiile interpersonale create au fost bune, stimulative pentru actul 
de predare-invatare-evaluare.

1.3. Analiza rezultatelor anului trecut

D IPLO M E CU R E ZU LTA TE LE  E LE V ILO R  OBTINUTE 
L A  CONCURSURILE SCOLARE IN  AN U L SCOLAR

2014-2015

NR.
CRT

DENUMIRE CONCURS NUM E
PARTICIPANT

NU M E PR O FESO R  

IN DRUM AT O R

LOCUL
OBTINUT

1 MARTISOR INTRE TRADITIE SI MEDIU UDRESCU ANA 
MARIA GEORGIANA

MITU STELIANA LOCUL I

2

OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI 
SCOLAR ATLETISM/CROS

POPESCU DANUT DRAGOI ELISABETA LOCUL I

3 CONCURS -  “SPUNE NU VIOLENTEI” MARCU BIANCA MREJERU MARCELA MENŢIUNE

4 CONCURS INTERNATIONAL -  
“CALATOR IN EUROPA”

BOCEAN DENISA 

CIULICA MARIUS

HAINARU LEONTIN 

BURETA RAMONA

LOCUL II

5 CONCURS NATIONAL “ UN MEDIU 
SANATOR INCEPE CU TINE”

NEAMTU
CONSTANTIN

RACOCEANU AURELIA LOCUL I

6 CONCURS “CARIERA INTRE DORINTA 
SI REALITATE”

TRANCA DUMITRU TAURU CRISTINA MENŢIUNE

7 CONCURS “CARIERA INTRE DORINTA 
SI REALITATE”

BOGDAN RAZVAN TAURU CRISTINA MENŢIUNE

CONCURS INTERNATIONAL FRATILESCU SABIN TAURU CRISTINA MENŢIUNE
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8
“CREATIVITATE IN STIINTA SI 
TEHNOLOGIE”

VICTORAS

9
CONCURS NATIONAL “MATEMATICA 
STIINTA SI LIMBA UNIVERSALA”

TARBAC VIOREL BARB DIANA LOCUL II

10

CONCURS NATIONAL “MATEMATICA 
STIINTA SI LIMBA UNIVERSALA”

SCAFARU TONI BARB DIANA LOCUL III

11

CONCURS NATIONAL “MATEMATICA 
STIINTA SI LIMBA UNIVERSALA”

STANOIU ROBERT BARB DIANA MENTIUNE

12
CONCURS NATIONAL “MATEMATICA 
STIINTA SI LIMBA UNIVERSALA”

CIORBA NICUSOR BARB DIANA MENTIUNE I

13 CONCURS NATIONAL “CU PRIMAVARA 
IN SUFLET”

BUTAN ELENA LUKACS ALEXANDRA LOCUL I

14 CONCURS NATIONAL 
TRANSDISCIPLINAR

FRATILESCU
MIHAELA

UDRISTIOIU MARIA 
VASILICA

LOCUL II

15 OLIMPIADA NATIONALA A SPORTULUI 
SCOLAR

ECHIPA DE FOTBAL 
A CTHC

DRAGOI ELISABETA LOCUL II

16

COMPETITIA “ CUPA MARTISORULUI “ ECHIPA DE FOTBAL 
A CTHC

DRAGOI ELISABETA LOCUL III

17 CONCURSUL “CU VIATA MEA APAR 
VIATA”

- UDRESCU ANA 
MARIA

- POPESCU 
VALENTINA

- CIULICA MARIUS

- BOCEAN DENISA

- HAINARU LEONTIN

- LISEI SIMONA

- STANCIULESCU 
FLORENTINA

MENTIUNE

18 CONCURS NATIONAL “ALEGE ESTE 
DREPTUL TAU”

ANINOIU RUBEN IORDACHE VIOLETA MENTIUNE

19 CONCURS NATIONAL “PETRU PONI” 
FAZA JUDETEANA

DUMITRASCU
ALEXANDRA

IORDACHE VIOLETA LOCUL III

20 SIMPOZION NATIONL “TE UITA CUM 
NINGE DECEMBRE”

VLADU OANA RACOCEANU AURELIA LOCUL II

21 SIMPOZION NATIONL “TE UITA CUM 
NINGE DECEMBRE”

SINGURAN ROBERT RACOCEANU AURELIA LOCUL I

22 CONCURS “ESEUL MEU 
ANTIVIOLENTA”

BOBAN ANDREEA NEGUTI RAMONA MENTIUNE

23 CONCURS NATIONAL “CU PRIMAVARA 
IN SUFLET”

AVRAMICA
ROXANA

STANCIULESCU
FLORENTINA

LOCUL III

24 CONCURS NATIONAL “ VIATA VERDE 
VIITOR”

STANOIU ROBERT STANCIULESCU
FLORENTINA

LOCUL III

25 CONCURS NATIONAL “ VIATA VERDE 
VIITOR”

MIJA SANDA 
MIHAELA

STANCIULESCU
FLORENTINA

MENTIUNE

26 CONCURS NATIONAL “ CARIERA MEA 
INCEPE AZI”

CORNESCU
ALEXANDRA

STANCIULESCU
FLORENTINA

MENTIUNE

27 CONCURS NATIONAL “ CARIERA MEA 
INCEPE AZI”

PELE MONALISA 
NATALIA

STANCIULESCU
FLORENTINA

PREMIUL III

28 CONCURS NATIONAL “ CARIERA MEA 
INCEPE AZI”

FILIP ALINA MARIA STANCIULESCU
FLORENTINA

LOCUL I

29 SIMPOZION INTERNATIONAL 
PARTENERIAT CU MEDIUL

CORNESCU
ALEXANDRA

STANCIULESCU
FLORENTINA

LOCUL I
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S0 SIMPOZION INTERNATIONAL 
PARTENERIAT CU MEDIUL

PELE MONALISA 
NATALIA

STANCIULESCU
FLORENTINA

LOCUL I

S1 SIMPOZION INTERNATIONAL 
PARTENERIAT CU MEDIUL

FILIP ALINA MARIA STANCIULESCU
FLORENTINA

LOCUL I

S2 CONCURS NATIONAL INFORMATICA ANDREI SEBASTIAN 
CATALIN

TATARU ION MENTIUNE

S4 CONCURS NATIONAL INFORMATICA TRANCA STEFAN TATARU ION MENTIUNE

SS CONCURS NATIONAL INFORMATICA GEAMANU
DUMITRU

TATARU ION LOCUL II

1.4. Priorităţi naţionale

Obiectivul ţintă al României, integrarea în Uniunea Europeană, a impus elaborarea unor 
priorităţi strategice in ceea ce priveşte politicile naţionale in domeniul educaţiei:
a) Realizarea echităţii in educaţie.
b) Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie.
c) Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi 
sociale.

d) Creşterea calităţii proceselor de predare-invăţare, precum şi a serviciilor educaţionale.
e) Asigurarea complementarităţi educaţiei formale, nonformale şi informale, invăţarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale.
f) Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural.
Aceste priorităţi sunt dezvoltate pe proiecte pentru obiective specifice. 
în cadrul priorităţii strategice "c)” sunt dezvoltate următoarele proiecte: 

c1. Fundamentarea planului de şcolarizare şi restructurarea reţelei şcolare. 
c2. Modernizarea invăţământului profesional şi tehnic (susţinut şi prin programul Phare Ro
0108.01 componenta t V e T, asociat cu proiectul Phare Ro 0108.03. 
c.3 Asigurarea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi profesională. 
c.4 Susţinerea alternativelor educaţionale -com ponentă a ofertei. 
c.5 Susţinerea invăţământului particular -  componentă a ofertei educaţionale.

Proiectele menţionate la punctul c.2 se vor concretiza prin: 
c2.1 Restructurarea invăţământului profesional şi tehnic având in vedere noile facilităţi ale 
reformei profesionale iniţiale in contextul dezvoltării regionale, a asigurării coeziunii economice 
şi sociale, din perspectiva asigurării invăţării continue.
c2.2 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, economică 
şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la nevoile de dezvoltare 
personală şi profesională a elevilor.
c2.3 Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a 
competenţelor profesionale dobândite.
c2.4 întarirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin 
invăţământul profesional şi tehnic, in vederea creşterii şanselor de integrare socio-profesională 
şi a dezvoltării capacităţilor de dezvoltare permanenta.
c2.5 Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de invăţământ din 
perspectiva parteneriatului social şi a spiritului anteprenorial. 
c2.6 Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.
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1.5. Obiective şi priorităţi regionale şi locale

Priorităţile la nivelul regiunii sud-vest Oltenia, cât şi la nivelul judeţului Gorj pentru 
învăţământul profesional şi tehnic (TVET), plecând de la cele arătate mai sus sunt:
1. Restructurarea invăţământului profesional şi tehnic având in vedere contextul dezvoltării 
regionale şi a asigurării coeziunii sociale şi economice;
2. îmbunătăţirea infrastructurii generale in sistemul TVET cu accent pe domeniile prioritare 
regionale;
3. Dezvoltarea resurselor umane in cadrul sistemului TVET in raport cu priorităţile regionale;
4. Planificarea ofertei educaţionale in concordanţă cu cerinţele pieţei muncii;
5. Asigurarea unui TVET adecvat pregătirii bazate pe abilităţi specifice şi competenţe generale 

pentru locuri de muncă prezente şi viitoare;
6. îmbunătăţirea colaborării partenerilor sociali in vederea creşterii gradului de absorbţie al 

absolvenţilor din sistemul TVET.

PARTEA a II -a  ANALIZA NEVOILOR

Elaborarea planului de actiune are la bază o analiză cât mai obiectivă a mediului 
intern, dar şi extern al organizaţiei noastre şcolare. Analiza s-a bazat pe o paletă largă de 
metode, tehnici si instrumente dintre care enumerăm: chestionarele, interviul, discuţiile in grup, 
testele, analiza rapoartelor şi a documentelor şcolare, analiza SWOT.

2.1 Analiza mediului extern

Evaluarea mediului extern a fost făcută de managerii şi o parte din personalul şcolii, in 
colaborare cu alte şcoli din zonă (urban şi rural), având la bază planuri şi documente publicate 
(Planul Regional de Acţiuni pentru învăţământul Profesional şi Tehnic, Panul Local de Acţiuni 
pentru învăţământul Profesional şi Tehnic, documente ale Ministerului Educaţiei Naţionale), 
statistici de la Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, Agenţia de Statistica, Asociaţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, discuţii cu angajatorii locali.

2.1.1 Piaţa muncii

Structura proiecţiei cererii potenţiale de forţă de muncă pe domenii de ocupare în %
2013 2017 2020

Agricultură 7,1 7,3 7,1
Chimie industrială 0,8 1,0 0,8
Construcţii instalaţii şi lucrări publice 5,8 5,8 5,8

Comerţ 14,5 14,8 14,5

Economic 7,4 7,6 7,4

Electric 7,7 8,0 7,7

Electromecanică 1,2 1,3 1,2
Electronică automatizări 0,5 0,7 0,5

Fabricarea produselor din lemn 1,5 0,0 1,5
Industrie alimentară 1,6 0,1 1,6
Industrie textilă  şi pielărie 5,4 5,1 5,4
Materiale d e  construcţii 4,9 4,8 4,9

Mecanică 28,9 30,4 28,9
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Turism şi a lim entaţie 2,5 2,5 2,5

Resurse naturale şi protecţia  mediului 10,3 10,6 10,3
Tehnici poligrafice 0,1 0,0 0,1

În urma restructurării principalelor domenii de activitate care absorbeau forţa de muncă a 
regiunii (minerit, industria energetică, industria de maşini şi echipamente) în ultimul deceniu, 
economia Olteniei şi a zonei a cunoscut un permanent declin. S-a înregistrat o descreştere 
constantă a ocupării populaţiei (conf. tabelelor 4.3.1 şi 4.3.2 din PLAI Gorj), în principal, datorată 
disponibilizărilor din industrie. O uşoară compensare a apărut prin creşterea numărului de locuri 
de muncă din agricultură, comerţ, activităţi financiar-bancare. Se constată o creştere a ratei de 
ocupare a populaţiei în urban şi o scădere în rural. În perioada 2005-2013, în Gorj , scade 
cererea de forţă de muncă totală (-2,1%) conf tabelului 6 din PLAI Gorj, înregistrându-se creşteri 
pentru următoarele domenii de activitate: comerţ (7,8%), industrie prelucrătoare (7,5%), hoteluri 
şi restaurante (5,2%),construcţii (5,9%).

Numărul şomerilor în rândul tinerilor este 16.8% şi 29,6% pentru adulţi în 2005. Se 
constată o rată mai mare a şomajului în Gorj faţă de media pe ţară (conf. AJOFM Gorj). Deşi 
procentul absolvenţilor în structura totală a populaţiei de şomeri este scăzut, ponderea 
populaţiei tinere în şomaj rămâne semnificativă (aproximativ 24%). Aceasta demonstrează o 
capacitate scăzută a absolvenţilor de a păstra locurile de munca obţinute.

Piaţa muncii este puternic dominată de activitatea de comerţ, atât sub aspectul ofertei de 
locuri de muncă cât şi a numărului de angajări, domeniu care nu poate fi cuprins în oferta 
educaţională a şcolii. Există totuşi două specializări (construcţii metalice şi automatizări) care 
vor fi în creştere în zona Bumbeşti-Jiu (conf. PLAI Gorj) şi pot fi introduse în oferta educaţională.

Colegiul Mihai Viteazu din Bumbeşti-Jiu nu are resursele necesare pentru formarea 
competenţelor pentru tehnicieni automatişti, asa că tinerii din zonă se îndreaptă către şcoala 
noastră.

Din adresele către şcoală ale agenţilor economici se desprinde concluzia că aceştia 
doresc să angajeze 7 absolvenţi -domeniul mecanic.

2.1.2 Cererea de competenţe

La nivelul judeţului Gorj se observă în anul 2005 importanţa nivelului de calificare şi 
instruire al persoanelor ocupate. Din numărul total al şomerilor înregistraţi la AJOFM, 80,4% 
sunt personae cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 15,2% sunt personae cu 
nivel de instruire liceal şi 4,4% sunt persoane cu studii superioare.

Cele mai multe anunţuri de angajare făcute în cadrul agenţiei relevă cererea de 
competenţe şi de experienţă profesională.

Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care au abilităţi 
de a deservi mai multe utilaje, cunoştinţe IT şi au cunoştinţe de limbi străine (cu precădere de 
limbă engleză).

Principalii factori ce influenţează dezvoltarea unităţii in perioada 2015-2016 şi in 
perspectiva până in 2020 sunt :
- Calificările cerute pe piaţa muncii in perspectiva dezvoltării sectoarelor economice

(compatibile cu profilul, baza tehnico - materială, resursele umane ale unităţii)

Sector
economic
(% din PIB)

Domeniul calificarii Nivel de calificare % Prioritate
(1=creştere,
2=scădere,
3=constant)

1 2 3

Industrie 
De la 37%

Mecanică - - - 2
Electrotehnică - - - 2
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la 22% in 
2012

Electric - - - 2
Electromecanică - - - 2
Electronică, automatizări 5 20 75 3
Tehnologia informaţiei - - 100 1

Servicii 
De la 36.3% 
la 55% in 
2012

Transporturi - 75 25 1
Telecomunicatii - 35 65 3
Prestări servicii pentru 
populaţie, industrie şi comerţ

20 50 30 1

Protecţia 
mediului 
1% in 2012

-100 3

- Tensiuni severe pe piaţa muncii vor avea loc şi in următorii ani datorită privatizărilor şi 
restructurărilor intârziate in industrie, in special in sectorul energetic care deţine o pondere 
insemnată in judeţ. Regiunea Sud Vest Oltenia are trei zone defavorizate (Albeni, Schela şi 
Motru-Rovinari) toate localizate in judetul Gorj. Aceste zone dependente economic de minerit 
au fost şi rămân afectate de restructurarea industrială, având un şomaj care depăşeşte 75%.

- Rata şomajului in creştere atât in plan local cât şi regional. Şomajul pe termen lung in rândul 
tinerilor afectează mai mult bărbaţii decât femeile. Pe categorii de personal cea mai mare 
parte a şomajului este reprezentată de muncitori. Mulţi agenţi economici fac angajări 
temporare, in funcţie de comenzile contractate.

- Anunţurile de angajare sunt insoţite de menţiunea "experienţă profesională” . Dintre ofertele 
de muncă 70% sunt adresate persoanelor cu nivel 4 de calificare. In ultimii doi ani cele mai 
multe angajări s-au înregistrat in, comerţ, transport şi depozitare, închirieri şi servicii 
prestate, construcţii.

- Relaţiile de parteneriat dintre şcoală şi unii dintre agenţii economici duc la cunoaşterea 
elevilor de către patronii societăţilor comerciale, facilitând angajarea elevilor după absolvirea 
şcolii. Astfel au fost angajai10% dintre absolvenţii şcolii ai anului şcolar trecut, restul îşi 
continuă studiile.

2.1.3 Date demografice

Conform PLAI Gorj, populaţia judeţului la 1 iulie 2005 era de 3840852 locuitori, în 
scădere faţă de anul precedent. Aşa cum este previzionat în proiecţiile INS, în următorii ani 
populaţia pe toate grupele de vârstă este în scădere. Populaţia totală de vârstă şcolară va fi în 
2025 de 400,3 mii persoane , cu 40,26% mai mică decât în 2003. Va creşte populaţia urbană 
faţă de cea rurală (fig. 2.5.1 PLAI Gorj).

800,00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00 
100,00

0,00

Evoluţia populaţiei scolare proiectate pentru perioada 
2003/2025 INS (mii persoane)

J -J J 1. li

■ Grupa 3-6 ani

□  Grupa 7-14 ani

□  Grupa 15-24 ani

□  Total populaţie scolara

Anul 2003 Anul 2005 Anul 2010 Anul 2015 Anul 2020 Anul 2025
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Un element care trebuie luat în calcul, deşi nu poate fi măsurat cu exactitate este cel al 
volumului populaţiei active care desfăşoară o activitate în afara ţării. Sunt tot mai mulţi părinţi 
care lucrează în afara ţării şi işi lasă copiii să înveţe în ţară.

Aceste schimbări de dinamică a populaţiei vor avea ca efect o mai anevoioasă realizare a 
planului de şcolarizare.

2.1.4 Harta parteneriatelor

L IS TA  PROTOCOALELOR, AC O R DU R ILO R  DE COLABORARE ŞI PAR TENERIATELO R
ÎN C H E IA TE  ÎN  PERIOADA 

2011 -2015

Nr.
crt.

Nivelul de 
implementare

Titlul / Tipul 
parteneriatului

Nr. Înregistrare/ 

Perioada de derulare
Scopul parteneriatului

Denumirea 
unită ţilor de 
învăţământ 
partenere

1. Protocol de 
colaborare 

pentru 
dezvoltarea, 

implementarea 
Şi

monitorizarea 
proiectelor 
comune de 

dezvoltare şi 
eficientizare a 

activităţii 
şcolare;

Nr. 1093/ 15.03.2013 
(permanent)

Colaborarea în contextul 
dezvoltării,implementării 

şi monitorizării proiectelor 
comune

Universitatea 
„Constantin 

Brâncuşi” Târgu 
-J iu

2. Contract de 
parteneriat

Nr. 5124 / 14.12.2011 (2011
2014)

Constituirea consorţiu lui 
şcolar

2.Şcoala 
Generală 
Ceauru, 

com.Băleşti, jud. 
Gorj;

Local

1

3. Cultură, 
tradiţie şi 

documentare

Nr. 385/ 31.01.2012 (2011
2014)

Promovarea va lorilor 
tradiţionale şi culturale 

ale judeţulu i Gorj;

1.Colegiul 
Tehnic Mătăsari 

2.ISJ Gorj;

4. Contract de 
parteneriat

Nr. 999/ 30.03.2012 
(01.04.2012-01.04.2013)

Cultivarea sp iritu lu i de 
colaborare,întrajutorare, 
promovarea dialogului şi 
cooperării între elevi şi 

cadrele didactice din cele 
2 şcoli;

Colegiul Tehnic 
Mătăsari

5. Contract de 
parteneriat

Nr. 5296/ 08.11.2012 (2012
2013)

Organizarea şi 
participarea la Concursul 
Judeţean ,, Cunoaştere 
şi creativitate tehnică” , 

Ediţia I, în domeniul 
electric / electromecanică- 
electronică / automatizări

1.Colegiul 
Tehnic Motru;

2.Colegiul 
Tehnic nr. 2 -

Tg-Jiu; 3.Liceul 
Energetic -Tg- 

Jiu
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6. Protocol de 
parteneriat

Nr. 143 / 17.01.2013 
(permanent)

Colaborarea în contextul 
dezvoltării,implementării 
şi monitorizării proiectelor 
comune

Universitatea ,, 
Titu Maiorescu” - 

Facultatea de 
Ştiinţe 

Economice -  
Tg-Jiu

7. Proiect 
educaţional 

„Experienţe de 
la noi, o şansă 

pentru vo i”

Nr. 586/ 01.02.2013 (ianuarie 
2013-iunie 2013)

Promovarea ofertei 
educaţionale

Şcolile 
Gimnaziale din 

jud.Gorj

8. Acord de 
parteneriat 
educaţional 

pentru 
derularea 

proiectului ,, 
Ingineria 
salvează 
România”

Nr. 2942/08.07.2013 (2013
2017)

Promovarea creativităţii în 
domeniul tehnic, artistic 

şi cultural;

Colegiul ,, Mihai 
Viteazul” 

Bumbeşti -  Jiu, 
jud. Gorj

9. Proiect de 
parteneriat 
educativ 

interdisciplinar 
,, Europa mai 
aproape de 

tine”

Nr.3832/19.09.2013 (2013
2014)

Încurajarea interacţiunii 
sociale,acceptarea 
diversităţii şi eliminarea 
barierelor de comunicare 
dintre tineri

Liceul cu 
Program 

Sportiv-Tg-Jiu

10. Contract 
de parteneriat

Nr. 4424 / 18.10.2013 (2013
2014)

Organizarea şi 
participarea la Concursul 
regional ,, Cunoaştere şi 

creativitate tehnică” , 
Ediţia II, în domeniile: 
e lectric ; electronică / 

automatizări; mecanică;

1.Colegiul 
Tehnic Motru;

2.Colegiul 
Tehnic nr. 2 -

Tg-Jiu; 3.Liceul 
Energetic -Tg- 

Jiu; 4. 
Universitatea 
„Constantin 

Brâncuşi” Târgu 
-J iu

11. P ro to c o l 
de
c o la b o ra re

N r. 7 8 2 5 /0 3 .0 9 .2 0 1 4  
(20 14  - 2015)

Realizarea unei cercetari 
socio logice de catre 
cadrele didactice si 
studentii Universitatii 
"Constantin Brancusi" 
privind orientarea scolara 
si profesionala a elevilor 
din invatantul secundar 
superior

1.Universitatea 
"Constantin 
Brancusi" Targu 
Jiu ;
2. Inspectoratul 
Scolar Judetean 
Gorj

12. P ro ie c t 
e d u c a tio n a l 

"S coa la  
p a r in t i lo r  "

N r. 1 6 7 7 /3 1 .0 3 .2 0 1 5  
2 0 1 5 -2 0 1 6

Imbunatatirea relatiei 
parinti-elevi; parinti-elevi- 

scoala ;ameliorarea 
d ificu lta tilo r de invatamnt 

; diminuarea 
absenteismului si a 
abandonului scolar.

1.Cabinet 
individual de 

psihologie 
"Davitoiu Maria"

;
2. Centrul de 

Prevenire, 
Evaluare si 
Consiliere 

Atidrog Gorj
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13.Protocol de 
colaborare

Nr.2002/04.05.2015
2016

2015- Promovarea ofertei 
educationale

1. Universitatea 
"Titu Maiorescu 
" , Facultatea de 
Drept si Stiinte 
Economice din 

Tg JIU

14.Proiect de 
parteneriat 
educational 
"Daruind vei 
dobandi

Nr.1792/09.04.2015
2016

2015 -

Oferirea posibilitatii de a 
cunoaşte diferite aspecte 
ale vietii scolare pentru 
copiii implicati in proiect 
Stimularea interesului si a 
dorintei de a se cunoaste 
si de a forma noi cercuri 
de prieteni

1. Centrul Scolar 
de Educatie 

Incluziva 
2. Colegiul 

National " Spiru 
Haret " Tg JIU

2 reg io n a l

1. Parteneriat 
educaţional 
„Educaţie şi 

calitate în 
învăţământul 
profesional şi 

tehnic” 
(regiunea SV 

Oltenia)

9
(2011-2015)

Valorificarea experienţei 
pozitive a unită ţilor de 

învăţământ în domeniul 
procesului instructiv -  

educativ prin: 
-mese rotunde; 

-simpozioane si sesiuni 
de comunicări; 

-schimburi de experienţă;
-vizite reciproce;

- schim buri de materiale 
educaţionale;

- concursuri tematice 
pentru elevi

1. Colegiul 
Tehnic ,, Alexe 
Marin”
Slatina,Jud. Olt;
2. Colegiul 
Tehnic Balş, 
Jud. Dolj;
3. Colegiul 
Tehnic nr.2 
Târgu -J iu , Jud. 
Gorj; 4. 
Colegiul Tehnic 
,, Domnul 
Tudor” - Drobeta 
Turnu -  Severin, 
Jud. Mehedinţi;
5 . Col egiul
Te h nic ,, 
Decebal”
D ro beta Turnu -  
Severin, Jud. 
Mehed i nţi; 6. 
Colegiul Tehnic 
, , Lorin 
Sălăgean” - 
Drobeta Turnu -  
Severin, Jud. 
Mehedinţi; 7. 
Colegiul Tehnic 
,, Dierna” , 
Orşova, Jud. 
Mehedinţi;
8. Grupul Şcolar 
Industrial 
Construcţii de 
Maşini nr.2, 
Craiova, Jud. 
Dolj;

2. Protocol de 
parteneriat

Nr. 4622/ 31.10.2013 
2014)

(2013-

Derularea activ ităţilor din 
cadrul proiectului 

educativ ,, Dincolo de 
plan e spaţiu l- Concurs 

Theodor Niţulescu”

Colegiul Tehnic 
Metalurgic 

Slatina, jud. Olt

3. Protocol de Nr. 4420/ 18.10.2013 (2013- Derularea activ ităţilor din Colegiul Tehnic
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parteneriat 2014) cadrul proiectului 
interjudetean 

„Schimbarea incepe cu 
noi”

„Ion Mincu” 
Slatina, jud. Olt

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU
LICEUL ENERGETIC TG. JIU

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
” Cunoaştere şi 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4585 / 
28.10.2013 
(2013-2014)

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU 
UNIVERSITATEA 

’’CONSTANTIN BRÂNCUSI” 
TG. JIU

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
” Cunoaştere şi 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4303 / 
16.10.2013 
(2013-2014)

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU 
COLEGIUL TEHNIC 

ENERGETIC CRAIOVA

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
” Cunoaştere şi 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4586 / 
28.10.2013 
(2013-2014)

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU
COLEGIUL TEHNIC ’ GENERAL 

DAVID PRAPORGESCU” 
TURNU MĂGURELE

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
” Cunoaştere şi 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4583 / 
28.10.2013 
(2013-2014

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU
LICEUL TEHNOLOGIC ” HENRI 

COANDĂ” RM. VÂLCEA

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
” Cunoaştere şi 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4424 / 
18.10.2013 
(2013-2014)
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COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU 
COLEGIUL TEHNIC ” ION 

MINCU” SLATINA

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
’’Cunoaştere si 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4425 / 
18.10.2013 
(2013-2014)

COLEGIUL TEHNIC MOTRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU 
LICEUL TEHNOLOGIC 

TURCENI

Acord de parteneriat 
educaţional ce are în 
vedere implementarea 
proiectului educaţional: 
Concurs Regional 
’ Cunoaştere şi 
creativitate tehnică” între 
elevii liceelor cu profil 
tehnic

Nr.4584 / 
28.10.2013 
(2013-2014)

LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA 
JIU ’

Acord de parteneriat 
educaţional în cadrul 

proiectului ” Te uită cum 
ninge decembre!” ediţia 1 

-  decembrie 2013

Nr.5091 / 
16.12.2013 
(2013-2014)

INSPECTORATUL SCOLAR 
JUDEŢEAN GORJ

Proiectul cofinanţat din 
Fondul Social European 
prin Programul 
Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007
2013 cu titlu l ’’ Inovaţie şi 
performanţă în pregătirea 
elevilor de liceu” cod 
contract
POSDRU/153/1.1 /S/138273 
Acord de parteneriat 
educaţional pentru: 
Implementarea proiectului 
,, Inovaţie şi performanţă 
în pregătirea elevilor de 
liceu” ;
Realizarea de acţiuni 
comune pentru 
desfăşurarea activ ităţilor 
din proiect.

Nr.4424 / 
10.10.2014
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
’’CONSTANTIN BRÂNCUSI” 

BUCUREŞTI 
CENTER FOR SCIENCE 

EDUCATION AND TRAINING de 
la Institutul Naţional pentru 
Fizica Laserilor, Plasmei si 

Radiaţiei Ilfov

Acord de parteneriat 
PROIECTUL NATIONAL 

CERTATATOR IN 
DEVENIRE- ce are ca 

scop diseminarea metodei 
investigarii stiin tifice  in 

predarea tu turor 
d isclipinelor.

Nr.
4465/15.10.2014

(2014-2015)

ASOCIATIA DE PRIETENIE 
ROMANO- FRANCEZA - 

ROMFRA, ALEXANDRIA, JUD. 
TELEORMAN

Protocol de colaborare în 
cadrul Programului de 
Formare Continuă ,, 
Evaluarea şi asigurarea 
internă a calităţii unităţilor 
de învăţământ 
preuniversitar” desfăşurat 
în cadrul proiectului 
POSDRU/153/1.1/S/141294 
,, E_sistem calitate” 
pentru unităţile din 
regiunile sud-vest 
Muntenia şi sud-vest 
Oltenia;

Nr.4091 / 
29.09.2014

UNIVERSITATEA DIN 
CRAIOVA 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
EXACTE 

DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

Contract de colaborare 
vizează perfecţionarea şi 
formarea continuă a 
cadrelor didactice din 
învăţământul 
preuniversitar, creşterea 
calităţii învăţământului 
preuniversitar şi 
încurajarea contractelor 
ştiin ţifice

Nr.3944 / 
24.09.2014 
(2014-2015)

B

1 .Contract de 
parteneriat

Nr. 1454 / 04.04.2011 (2011
2012)

Prevenirea şi reducerea 
violenţei în şcoli

Grup Şcolar 
Tehnic Reşiţa, 

Jud. Caraş 
Severin; 

Grup Şcolar 
Construcţii 

Montaj Reşiţa, 
jud.Caraş 

Severin

N AŢIO N A L 2. Parteneriat 
educaţional ,, 
Şi tu îmi eşti 
prieten” ;

Nr. 1603 / 11.04.2011 
(permanent)

Stimunarea capacităţii 
creatoare a elevilor prin 
organizarea de expoziţii 
cu materiale realizate în 

activităţile comune

Grup Şcolar 
Industrial 

Oţelul Roşu, 
Jud. Caraş -  

Severin
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3. Acord de 
parteneriat în 
cadrul 
proiectului 
educaţional ,, 
Albul e prea 
alb şi negrul e 
prea negru în 
oraşul lui 
Bacovia”

Nr. 4537/ 09.10.2012 (2012
2013)

Organizarea ,, 
Concursului Naţional de 
afiş literar şi ş tiin ţific ” , 

Ediţia IV, 2013

Colegiul ,,Henri 
Coandă” Bacău, 

jud. Bacău

4. Acord de 
parteneriat

Nr. 5365 / 21.10.2012 (2012
2013)

Colaborarea în contextul 
dezvoltării, implementării 
şi monitorizării proiectelor 
comune;

Universitatea 
din Petroşani, 

jud.Hunedoara

5. Acord de 
parteneriat

Nr.1652/ 15.04.2013 (aprilie 
2013-august 2013)

Organizarea şi 
desfăşurarea Concursului 

Naţional de Creaţie 
„George Bacovia” ; 

Premii obţinute de elevii 
ce au prezentat lucrări în 

concurs: Un
premiu II şi o menţiune

Colegiul 
Naţional 

„Gh.Vrănceanu” 
-Bacău, Jud. 

Bacău

6. Acord de 
parteneriat 

naţional

Nr.4407/18.10.2013
(2013-2014)

Organizarea şi
participarea la
Simpozionul Naţional
,,PROEDU OLT” , Ediţia IV
a, noiembrie 2013

Şcoala
Gimnazială ,,N. 
Iorga” -Slatina, 
jud. Olt

7. Acord de 
parteneriat 
educaţional 

interjudeţean , 
Elevul în era 
high-tech”

Nr. 4290 / 08.10.2013 (2013
2015)

Desfăşurarea unor
activităţi cu caracter 
ş tiin ţific  pentru formarea 
de noi deprinderi, pentru 
dezvoltarea
competenţelor de
cercetare, a creativităţii şi 
a sp iritu lu i de echipă ale 
elevilor

1. Colegiul 
Energetic 
Râmnicu- 
Vâlcea, jud. 
Vâlcea;
2. Liceul 
Tehnologic 
Râmnicu- 
Vâlcea, jud. 
Vâlcea;
3. Colegiul 
Naţional 
,,B.P.Haşdeu” - 
Buzău, jud. 
Buzău;
4.Şcoala 
Gimnazială 
„Radu Selejan” - 
Sibiu, jud. Sibiu;
5.Liceul 
Tehnologic 
Industrie Uşoară 
Cisnădie, jud. 
Sibiu;
6.Palatul 
Copiilor 
Craiova, jud.
Dolj_____________
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8 . A c o rd  de
C o le g iu l 

T e h n ic  „ Io n  
M in c u "  

S la tin a , ju d . 
O lt

p a r te n e r ia t D e s fă şu ra re a  u n o r
e d u c a ţio n a l N r. 4 4 2 0 /  1 8 .1 0 .20 13 c o n c u rs u r i in  c a d ru l
n a ţ io n a l ,, (2 0 13 -2 01 4 ) p ro ie c tu ilu i n a t io n a l, ,
U n ita te  in U n ita te  in  d iv e rs ita te "

d iv e rs ita te "

AGENŢI ECONOMICI
9

Nr.
crt.

Denumirea agentului 
economic partener / 

domeniul de activitate

Tipul parteneriatului (stagii de practică, formarea continuă 
a angajatilor etc)

Nr. Înregistrare/ 
Perioada de derulare a 

parteneriatului

1

S.C. I.A.T. SA.Tg-Jiu 
Domneniul de 

activitate: Service - 
Auto

Stagii de pregătire practică pentru elevi- specializarea ,, 
T inichigiu vopsitor auto” ; Sprijin pentru 
elevi ( acordarea de premii pentru elevii participanţi la 
fazele naţionale ale concursurilor profesionale); 
Desfăşurarea examenelor de competenţe profesionale 
(proba practică); Încadrarea absolvenţilor în 
lim ita posib ilităţilor

Nr. 5086/ 08.12.2011 
(2011-2012)

2

S.C. MIRFO TRADING 
S.A. Tg-Jiu Domeniul 
de activitate: mecanic 
-  prelucrări pe maşini 

-  unelte

Colaborare pentru elaborarea CDL; Orientarea carierei 
elevilor; Desfăşurarea examenelor de absolvire-Şcoala de 
maiştri (proba practică)- specializarea ,, Maistru mecanic” ; 

Încadrarea absolvenţilor în lim ita posibilităţilor;

Nr. 3565/07.11.2011 
(2011-2012)
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3

S.C. INTERCOMPUTER 
S.R.L. Tg-Jiu 
Domneniul de 

activitate: Tehnică de 
calcul

Stagii de pregătire practică pentru elevi şcoala postliceală, 
specializarea „Tehnician echipamente periferice şi 

b irotică” ; Reprezentare în com isiile  pentru examenul de 
absolvire a şcolii postliceale; Încadrarea absolvenţilor în 

lim ita posibilităţilor;

Nr. 4823/15.11.2011 
(2011-2012)

4

S.C.INIDAN S.R.L. Tg- 
Jiu Domneniul de 

activitate: Auto- Dealer 
Honda

Vizite cu elevii; Stagii de pregătire practică pentru elevi 
specializarea ,, Tehnician în transporturi”

Nr. 257 / 21.01.2011 
(21.01.2011-31.08.2011)

5
SC. GRIMEX.SRL 

Domeniul de activitate: 
Mecanic

Stagii de pregătire practică pentruelevi - Scoala de maiştri, 
specializarea:” Maistru mecanic” ; Încadrarea absolvenţilor 

în lim ita posib ilităţilor; Orientarea carierei elevilor;

Nr.11371/07.11.2011
(2011-2012)

Nr. 489 / 14.02.2012 
(2012-2013)

6
S.C. IRUM. S.A. 

Domeniul de activitate: 
Mecanic

Contract cadru privind organizarea şi desfăşurarea 
stagiului de pregătire practică în vederea învăţării la locul 
de muncă a elevilor înscrişi la şcoala profesională pentru 
calificarea strungari/ sudori;

Nr. 493/ 14.02.2012 
(2012-2013)

7
S.C.PAIDEA S.R.L. 
TG.JIU

asigurarea bazei de pregătire teoretică/practică pentru 
însuşirea cunoştinţe lor teoretice/practice de către 
participanţii la curs în cadrul programelor de 
calificare/iniţiere/specializare/perfecţionare

N r.21 3  /  8 .04 .2 01 5  
(20 15 -2 01 7 )
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S.C. INTERCOMPUTER 
S.R.L. Tg-Jiu

Stagii de pregătire practică pentru elevi şcoala postliceală, 
specializarea „Tehnician echipamente periferice şi 

b irotică” ; Reprezentare în com isiile  pentru examenul de 
absolvire a şcolii postliceale; Încadrarea absolvenţilor în 

lim ita posibilităţilor;

201 4 -20 158

A L Ţ I PAR TEN ER I
9

Nr.
crt. Denumirea partenerului T itlul / Tipul parteneriatului

Nr. Înregistrare/ Perioada 
de derulare a 

parteneriatuluI

1 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GORJ

Convenţie de parteneriat educaţional 
pentru educaţia ecologică a elevilor; 

Partener în derularea proiectului „Şcoli 
pentru un v iito r verde"; Organizarea 

mesei rotunde cu tema ,, Biodiversitate” ;

Nr.8739/31.10.2011 
(2011-2012)

2
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 

JUDEŢULUI GORJ POLIŢIA 
MUNICIPIULUI TG-JIU

Protocol de colaborare pentru protejarea 
elevilor împotriva in fracţiun ilor şi a 
violenţei;

Nr. 4694/02.11.2011 
(2011-2012)

Nr. 3857/ 28.09.2012 
(2012-2013)

Nr. 4411/ 18.10.2013 
(2013-2014)

3 S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.- 
TG-JIU

Protocol de colaborare pentru:
Dotarea şco lii cu containere pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor: hârtie 
şi pet-uri; Gestionarea 
eficientă , colectarea, reciclarea şi

Nr.2199 / 27.05.2011 
(iunie 2011-iunie 2012)
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valorificarea deşeurilor în vederea 
îmbunătăţirii calităţii mediului 
înconjurător şi protecţia sănătăţii 
elevilor;

4
ASOCIAŢIA ,,HAI -  HUI” PENTRU 

TURISM, SPORT ŞI ECOLOGIE -  TG- 
JIU

Acord de parteneriat pentru 
implementarea proiectului ,, O şansă 
pentru natură” ;

Nr. 2051 / 26.05.2011 
(2011 -2012)

5 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ,, 
CRISTIAN TELL”

Proiect de parteneriat educativ pentru 
integrarea elevilor într-o societate 
dinamică, supusă schimbării

Nr.4117/30.09.2011 
(permanent)

6 PRIMĂRIA TG-JIU
Convenţie de parteneriat pentru 
conştientizarea elevilor asupra 

problemelor de mediu;

Nr. 5091/ 09.12.2011 (2011
2012)

7 PALATUL COPIILOR TG-JIU
Acord de parteneriat pentru 

implementarea proiectului ,,Şah şi 
inteligenţă”

Nr. 644/27.02.2012 (martie 
2012-iunie 2012)

8 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

Protocol de colaborare pentru 
implementarea proiectului „Şcoala 
părin ţilor prin corespondenţă 
electronică” ;

Nr. 4953 / 29.10.2012 
(2012-2013)

9

CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ- FILIALA 
GORJ; SPITALUL 
JUDEŢEAN GORJ-CABINETUL DE 
PLANIFICARE FAMILIALĂ ŞI 
CONTRACEPŢIE;
CABINET INDIVIDUAL DE 
PSIHOLOGIE DAVIŢOIU AURELIAN; 
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ 
„CAROL DAVILA” - TG-JIU

,, Sunt responsabil pentru viaţa mea” - 
protocol de colaborare pentru 
promovarea unui mod de viaţă sănătos al 
elevilor şi asigurarea asistenţei 
psihologice, sociale şi medicale ale 
acestora

Nr.5324 / 13.11.2012 
(noiembrie 2012-ianuarie
2013)
Nr. 4667 /30.10.2013 
(noiembrie 2013-ianuarie
2014)
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10 PENITENCIARUL TG-JIU Protocol de colaborare în vederea 
prevenirii delincvenţei juvenile a elevilor

Nr. 1165/ 20.03.2013 
(2012-2014)

11 S. C. PAIDEA S.R.L. -  TG-JIU Furnizarea de cursuri de dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice

Nr. 08.04.2013 (aprilie 
2013-iunie2013)

12
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL 
JUDEŢULUI GORJ -  SERVICIUL 

RUTIER GORJ

Prevenirea producerii de evenimente 
rutiere în care să fie implicaţi elevii

Nr. 29.04.2013 
(2013-2014)

13 STAŢIA METEO TG-JIU
Dobândirea de noi cunoştinţe şi formarea 
de competenţe în domeniul protecţiei 
mediului

Nr.8837 / 20.06.2013 
(2013-2014)

14 ASOCIAŢIA ,, O NOUĂ ŞANSĂ 
PENTRU TOŢI GORJENII” -  TG-JIU

Implementarea proiectelor:
,, STOP indiferenţei- Tu poţi face 
diferenţa” ; ,, Redescoperă-l pe 
Brâncuşi” ; ,, Tu alegi. 
Alege viaţa!”

Nr. 3566 / 29.08.2013
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15 ASOCIAŢIA „ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM 
VIAŢA” - GORJ

Implementarea proiectului: ,, Integrarea 
cop iilo r cu cerinţe educaţionale speciale 
în şcolile  de masă”

Nr. 4210/ 03.10.2013 (2013
2014)

16

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEŢEAN GORJ; CASA 
CORPULUI DIDACTIC GORJ; 
CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ- FILIALA 
GORJ; ŞCOALA POSTLICEALĂ 
SANITARĂ „CAROL DAVILA” - TG- 
JIU; COLEGIUL AUTO ,,TRAIAN 
VUIA” -  TG-JIU

..Împreună pentru viaţă şi sănătate” -  
proiect educaţional pentru formarea 

iniţiativei şi a unei atitudini conştiente 
faţă de starea de sănătate a elevilor;

Participarea elevilor la concursul 
judeţean „Sanitarii pricepuţi” şi la 

activităţile organizate de Crucea Roşie

Nr. 4630/ 29.10.2013 (2013
2014)

17
CENTRUL DE PREVENIRE, 

EVALUARE ŞI CONSILIERE 
ANTIDROG - GORJ

Acord de parteneriat educaţional pentru: 
Implementarea proiectului ,, Spune Nu 

drogurilor” ; Iniţierea şi desfăşurarea de 
programe de consiliere şi orientare către 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Gorj, a tinerilor; 

Realizarea de acţiuni comune pentru 
prevenirea consumului de droguri, 

alcool, tutun şi a a ltor tipuri de 
dependenţe în rândul elevilor;

Nr. 4536 / 13.11.2013 
(octombrie 2013-iulie 2014)

18 ASOCIAŢIA VASILIADA

,,Remedierea şcolară prin şcoală după 
şcoală” - proiect educaţional pentru 

stimularea finalizării învăţământului şi 
îmbunătăţirea ratei şcolare pentru elevii 

din grupurile dezavantajate

Nr. 4537/ 13.11.2013 
(2013-2014)
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19
ASOCIAŢIA PENRU SĂNĂTATE, 
EDUCAŢIE ŞI FAMILIE- FILIALA 

OLTENIA

Protocol de colaborare pentru educaţia 
pentru sănătate

Nr.4932 / 25.11.2013 2013 
- 2014

20 AGENTIA PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI GORJ

Contract de parteneriat educational in 
cadrul proiectului "Natura e acolo unde 
sunt eu"

Nr.283/27.01.2015

2.2 Analiza mediului intern

Analiza a urmărit:
• Cultura organizaţiei
• Resursele curriculare
• Oferta educaţională actuală
• Resursele financiare şi umane

- Ultimii 5 ani se remarcă prin crearea unei culture a calităţii la nivelul organizaţiei.
- Se remarcă o accentuată tendinţă de recalificare la nivelulm catedrelor cu precădere în 

cadrul catedrei tehnice..
- Oferta educaţională are la bază resurse materiale, umane şi curriculare adecvate, in schimb 

disponibilităţile financiare sunt insuficiente unui invăţământ care urmăreşte dobândirea de 
către elevi de competenţe şi abilităţi in concordanţă cu cerintele angajatorilor, a economiei 
bazate pe cunoaştere.

- In anii şcolari precedenţi se remarcă intenţia de abandon şcolar datorat mai ales repartizării 
computerizate a elevilor cu domiciliul in localităţi aflate la mare distanţă de şcoală, care 
reclamă cheltuieli financiare (cazare, masă, transport) peste posibilităţile părinţilor . Costurile 
de cazare în caminul şcolii sunt in creştere fapt ce determină un grad de ocupare în 
descreştere pe parcursul anului şcolar.

- Există parteneriate bune şi de tradiţie cu agenţi economici importanţi la nivel local si regional 
privind asigurarea instruirii practice in domeniile mecanic şi electronică-automatizări. 
Veniturile extrabugetare sunt mici în raport cu nevoile.

2.2.1. Predarea şi învăţarea

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei 
catedre, care au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut şi au întocmit un raport. 
Analiza rapoartelor a condus la depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe.

PUNCTE TARI:
• S-a realizat evaluarea iniţială (identificarea stilurilor de învăţare, a nevoilor elevilor, 

nivelul de cunoştinţe, experienţa şi abilităţile anterioare) la toţi elevii şcolii, astfel încît 
profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele 
diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor );

• În urma parcurgerii programelor de recuperare, aproximativ 75% dintre elevi obţin 
rezultate mai bune la învăţătură (dovezi: înregistrările la nivelul catedrelor);
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• 90% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a 
împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor);

80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor 
iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor 
catedrelor);

Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în 
proporţie de 95% (dovezi: proiectarea didactică, înregistrările laborantei, fişele de 
observare la lecţie).

Rezultate bune la examenele de sfârşit de ciclu (sursa: statisticile şcolii);
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, susţinerea de activităţi metodice la nivelul şcolii şi 
judeţului (sursa: portofoliile profesorilor);

15% dintre profesorii de discipline tehnice au parcurs programe care le confera a doua 
specializare şi 35% dintre profesorii de discipline tehnice participă în prezent la astfel 
de programe. (sursa: portofoliile profesorilor);

25% dintre elevii chestionaţi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al 
cadrelor didactice în procesul de predare, iar 70% acordă bine şi foarte bine (sursa- 
chestionare elevi);

PUNCTE SLABE:
• Rezultate slabe la testele iniţiale, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor 

(dovezi: rapoartele catedrelor);
• Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi 

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

• Folosirea frecventă a evaluării sumative în defavoarea celei formative din cauza 
programelor şcolare încărcate;

• Lipsa de manuale pentru disciplinele tehnice la clasele a X l-a şi a XII-a 
(dovezi:rapoarte catedre);

• Fluctuaţia de cadre didactice de la un an la altul;
• Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută şi are ca rezultat slaba implicare a 

elevilor în monitorizarea propriului progres, absenteismul, părinţi plecaţi în stăinătate;
• Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a 

elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora;

Măsuri:
Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ prin elaborarea unui plan operaţional 

pentru asigurarea calităţii;
Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, 

nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev prin informări la nivelul catedrelor şi în 
rîndul cadrelor didactice debutante;

Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici;
Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare;
Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina 

creşterea motivaţiei învăţării;
Extinderea numărului de membrii în comisia pentru promovarea imaginii şcolii pentru 

atragerea unor personalităţi din comunitatea locală;
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Implicarea unui număr mai mare de părinţi, din asociaţia de părinţi, în activităţile şcolii, în 
vederea scăderii absenteismului si prevenirii abandonului.

2.2.2. Materiale şi resurse didactice

PUNCTE TARI:

Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu tehnica de calcul;
Accesul tuturor elevilor la ehipamentele moderne primite prin program PHARE, pe baza 

graficelor de acces în laboratoare;
Implementarea AEL-asistent educaţional pentru licee ;
Dotarea cu calculatoare a cancelariei, secretariatului, contabilitătii, biroului managerului 

şi soft adecvat, inclusiv conexiune permanentă la internet ;
Existenţa cabinetelor de limba română, matematică, limbi moderne,istorie, electrotehnică, 

tehnică de calcul dar şi a laboratoarelor de: informatică (2), chimie, fizică, 
electronică,mecatronică; măsurări tehnice;

Existenţa sălii de sport şi a terenului de sport;

PUNCTE SLABE:
Numărul de laboratoare de informatică este insuficient pentru buna desfăşurare a 

procesului instructiv - educativ;
Aparatura şi echipamentele din dotarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie au o 

vechime de peste 20 de ani, fiind într-o stare avansată de uzură (sursa: fişele de gestiune);

2.2.3. Rezultatele elevilor

PUNCTE TARI:
Premii la concursuri internaţionale, naţionale şi judeţene la limbi moderne, discipline 

tehnice, educaţie plastică;
Promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional în ultimii trei ani 

a fost 100%;
Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare (, corespondenţă cu elevii unui liceu 

spaniol, activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor cu licee din regiune);
40 % dintre absolvenţii de liceu continuă studiile în universităţi;
45 % dintre absolvenţii de liceu continuă studiile postliceale.

PUNCTE SLABE:
2% dintre elevii au abandonat cursurile în anul şcolar 2014-2015;
absenteismul elevilor în procent mare(15% dintre cei înscrişi au fost sancţionaţi cu 

scăderea mediei la purtare pentru absenţe nemotivate), mai ales la clasele din învăţămîntul 
obligatoriu (sursa: cataloagele şcolare);

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor

PUNCTE TARI:
existenţa unui Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică;
existenţa unui Profesor consilier, angajat cu normă întreagă începînd cu anul şcolar 

2004-2005;
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existenţa unei reţele de parteneriat active între şcoală şi instituţii şi organizaţii abilitate să 
furnizeze consiliere şi orientare privind cariera: Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” , Universitatea din Craiova, şcoli generale, angajatori locali, 
A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local;

90% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia cu dirigintele, sursa -  chestionare 
aplicate elevilor

5% din elevii de liceu zi au fost implicaţi în proiecte în care s-au desfăşurat activităţi de 
orientare şi consiliere profesională.

PUNCTE SLABE:
Lipsa softurilor specializate pentru cabinetul de consiliere;
Lipsa unei planificari riguroase a întâlnirilor factorilor implicaţi în consilierea şi orientarea 

vocaţională.

2.2.5. Analiza portofoliului de produse

Nr.
crt

Domeniul/
Specializare

Argumente Strategii

1.
Protecţia mediului 

„STAR”

- acoperă o piaţă în plină dezvoltare 
în perspectiva integrării europene 
(sursa -PLAI);
- există concurenţa altor licee din 
zonă (sursa -PLAI);
- solicitarea din partea elevilor este 
mare (sursa-opţiunile elevilor la 
înscrierea în clasa a - IX - a).

- intensificarea 
eforturilor de 
marketing pentru a 
păstra sau creşte 
segmentul de piaţă 
acoperit.

2

Tehnica de calcul 
„STAR”

- acoperă un segment mare de piaţă 
dintr-un sector de activitate aflat în 
creştere în zonă (sursa - PLAI);
- nu există concurenţa altor şcoli din 
zonă

- menţinerea 
produsului cu un 
număr redus de clase 
pentru atragerea 
unor elevi cu o 
pregătire iniţială bună 
care ulterior pot fi 
redistribuiţi spre alte 
domenii existente în 
ofertă.

3 Automatizări 
„CASH CAW”

- acoperă un segment mare de piaţă 
dintr-un sector de activitate aflat în 
creştere în zonă (sursa - PLAI);
- există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa-anexe PRAI)

- menţinerea 
produsului 
pe piaţă şi 
intensificarea 
eforturilor de a atrage 
mai mulţi elevi;

4 Mecanica 
„CASH CAW”

- sector de activitate aflat în scădere 
în zonă (sursa - PLAI);
- există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa-anexe PRAI);
- existenţa în şcoală a personalului 
didactic titular calificat în domeniul 
mecanic (sursa -fişa  de încadrare).

- menţinerea 
produsului 
pe piaţă şi 
intensificarea 
eforturilor de a atrage 
mai mulţi elevi;

5 Electrotehnica 
„ PROBLEM CHILD ”

- sector de activitate aflat în scădere 
în zonă (sursa - PLAI);

- reducerea treptată a 
numărului de clase şi
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- există în zonă concurenţa altor şcoli 
(sursa-anexe PRAI);

şcolarizarea pentru 
acest domeniu numai 
la cererea agenţilor 
economici ;

2. 3. RESURSE FIZICE ŞI UMANE 

2.3.1. Resurse fizice
În administrarea şcolii există următoarele clădiri: corp clădire şcoală, două corpuri 

clădire cămine, dintre care unul cu destinaţia spaţii de învăţământ şi unul care oferă spaţii de 
cazare, 8 ateliere şcoală, sală de sport, cantină, cabinet medical, cabinet psihopedagogic.

Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele:
-săli de clasă - 13
-laboratoare -8 din care: 1 fizică, 1 chimie, 2 informatică, 1 măsurări tehnice şi 

electrotehnica, 1 mecatronică, 1 biologie şi 1 operator tehnică de calcul ;
-cabinete- 5 din care:1 de limba română, 1 de limbi moderne, 1 de desen tehnic, 1 de 

istorie, 1 electrotehnică,
-ateliere şcolare -9, din care: mecanică 4, sudură 1, electrotehnică 1, prelucrări mecanice 2;

1 auto
Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2012-2013:

- 2 laboratoare AEL echipate cu câte 25 calculatoare şi server;
- 1 laborator informatică PHARE, care dispune de 24 Pentium IV , server, imprimantă 

şi scanner;
- cabinete directori -2 Pentium IV, 1 imprimantă; 1 copiator ;
- secretariat 2 Pentium IV, 1 Pentium II, 1 imprimantă, 1 copiator ;
- contabilitate 1 Pentium IV, 1 Pentium I, 1 copiator ;
- cancelarie 2 Pentium III ;
- cabinet de consiliere şi orientare şcolară, 1 Pentium IV, imprimantă ;
- cabinete şcolare 4 Pentium IV;
- cabinetul de tehnică de calcul, 4 notebook-uri, 1 plotter, 1 ecran de proiecţie;
- 5 aparate de video-proiecţie, DVD-player, camera foto digitală, cameră video,1 aparat de 

laminat, 1 ghilotină pentru hârtie;
Calculatoarele sunt conectate prin reţeaua RDS la Internet 24 ore pe zi, precum şi reţea 

wireless. Şcoala dispune de pagina WEB -  https://cthc.wordpress.com/
• Costurile de cazare în căminul şcolii sunt în creştere, iar gradul de ocupare

scade. Viabilitatea financiară este ameninţată (sursă: statisticile referitoare la numărul elevilor) ;
• Cantina şi căminul şcolii sunt în proces de modernizare şi dotare (sursa :statisticile 

financiare ale şcolii) ;

2.3.2. Resurse umane
• Personalul şcolii este format din 68 cadre didactice, dintre care 46 sunt titulare ;
• Dintre cei 46 titulari, 29 sunt profesori de cultură generală şi 17 profesori de discipline 

tehnice;
• Dintre profesorii şcolii, 1 cu doctorat, 35 au gradul didactic I, 1 gradul didactic II, 5 

definitivat;
• În rândul cadrelor didactice din şcoală există 7 profesori metodişti ai I.Ş.J. Gorj, doi 

reprezentanţi în Consiliul Consultativ, 10 formatori locali, 5 autori de manuale şi auxiliare 
curriculare;
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• 95 % dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere 
operare PC, asigurarea calităţii, comunicare în limbă străină, abilitare, elaborare standarde şi 
curriculum, consiliere şi orientare privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.);

• 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, 
prestând servicii de calitate.

2.3 Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe
• 60% din personalul didactic este tânar şi 

receptiv la nou
• participarea managerilor, secretarului 

şef, contabilului şef, laborantului, 
pedagogului la cursuri de perfecţionare in 
ultimii doi ani şcolari

• parteneriate cu angajatorii
• dotarea cu calculatoare a cancelariei, 

secretariatului, contabilitătii, biroului 
managerului şi soft adecvat, inclusiv 
conectare la internet

• existenta unui cabinet medical (medic, 
asistent medical)

• implementarea AEL-asistent educaţional 
pentru licee

• 75% dintre elevi primesc feed-back 
asupra propriului progres (dovezi: 
rapoarte catedre);

• Rezultate bune la examenele de 
bacalaureat şi absolvire a şcolii 
profesionale (sursa: statisticile şcolii);

• Preocuparea cadrelor didactice pentru 
formarea continuă: susţinerea gradelor 
didactice, participarea la cursuri de 
formare, activităţi metodice la nivelul 
şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile 
profesorilor);

• Resursele materiale existente în şcoală 
sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea 
învăţării în proporţie de 80% dovezi: 
proiectarea unităţilor de învăţare, 
planurile de lecţie, fişele de asistenţe la 
lecţie).

• Identificarea stilurilor de învăţare s-a 
realizat la toţi elevii şcolii astfel încît 
profesorii pot să-şi adapteze demersul 
didactic la nevoile elevilor (dovezi : 
dosarele diriginţilor, catalogul clasei, 
proiectarea lecţiilor );

• diferenţa intre stilul de lucru necesar şi 
cel practicat

• dotare redusă cu soft educaţional 
privind consilierea profesională

• armonizarea partială a CDL-urilor cu 
cerinţele angajatorilor

• slaba implicare in managementul de 
proiect

• profesorii ingineri şi maiştrii instructori 
sunt calificaţi doar in domeniul 
mecanic şi electromecanic

• Nu există o evidenţă strictă a evoluţiei 
absolvenţilor

Dovezi:
*raportări verbale ale diriginţilor 

*extrase din baza de date a AJOFM

• investiţiie reduse in cursuri de formare 
profesională

• Se foloseşte doar modul tradiţional de 
păstrare a înregistrărilor.

Dovezi:
*documente de secretariat 
*fişe de înregistrare a rezultatelor unor 
evaluări intermediare care contribuie la 
rezultatele finale
*rapoarte informative ale agenţilor 
economic
• existenţa abandonului şcolar
• slaba educaţie anteprenorială a 

cadrelor didactice
• fond de carte tehnica insuficient şi 

neactualizat în dotarea bibliotecii
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Oportunităţi Ameninţări
• dezvoltarea zonei Bumbeşti-Jiu şi 

cererea de specializări care pot fi 
propuse de şcoală

• recalificarea a 27,5% dintre membrii 
catedrei tehnice în următorii 2 ani

• punerea la punct a priorităţilor de 
dezvoltare locală şi regională in contextul 
aderării la Uniunea Europeană

• existenţa unui mediu universitar local de 
perfecţionare şi recalificare

• posibilitatea de a vizita şi colabora cu 
unităţi economice

• creşterea ponderii sectorului servicii in 
cadrul economiei

• orientarea sistemului educaţional către 
educaţia permisiva pentru deprinderi noi

• proiecte diverse

• tendinţele de schimbare a cererii pe 
piaţa muncii

• scăderea cu peste 20% a tinerilor cu 
vârste cuprinse intre 14 -  19 ani in 
urmatorii 8 ani

• alocări bugetare scăzute privind 
perfecţionarea cadrelor didactice

• lipsa sprijinului in intreţinerea şi 
dezvoltarea bazei materiale a şcolii din 
partea agenţilor economici din lipsa 
unor strategii de dezvoltare pe termen 
mediu şi lung

• dezinteresul angajatorilor de a investi 
in formarea profesională

• lipsa locurilor de muncă având drept 
cauză principală restructurarea 
economiei locale şi regionale

• implicare scazută a părinţilor
• slaba capacitate de conlucrare a 

diverselor instituţii implicate in actul 
educaţional

2.4. Aspecte care necesită îmbunătăţire:
• Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ prin elaborarea şi implementarea 
instrumentelor de asigurare a calităţii conform „Ordin MEdCT 4889/09.08.2006” şi 
„Ghidul comisiei ” Asigurarea şi Evaluarea Calităţii partea a II-a din iunie 2007 anexa 
5- model ARACIP.
• Formarea continuă a personalului se va realiza prin stagii de perfecţionare în 
utilizarea tehnologiilor didactice moderne
• Asigurarea egalităţii de şanse în formarea profesională;
• Integrarea elevilor cu nevoi speciale;
• Generalizarea aplicării învăţării centrate pe elev;
• Îmbunătăţirea accesului la informare;
• Orientarea şi consilierea privind cariera;
Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene şi 

identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi 
programe;

• Dezvoltarea acţivităţii de marketing educaţional;
• Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar;
• Implicarea părinţilor in viaţa şcolii;

Partea a III ai

3.1 Ţintele strategice

1. Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalitati a calitatii la nivelul intregului personal al scolii.
2. Dezvoltarea unor practici educaţionale cât mai eficiente in concordanţă cu nevoile diverse 

ale elevilor;
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3. Creşterea flexibilităţii structurii formării profesionale;
4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi;
5. Asigurarea pentru fiecare elev din şcoală a accesului la calculator ;
6. Creşterea resurselor materiale şi financiare extrabugetare şi gestionarea lor cât mai 

riguroasă in folosul unităţii.

3.2 Planul de acţiune

Ţinta strategică 1 : Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalitati a calitatii la nivelul
intregului personal al scolii .____________________________________________________________
Motivare : Instituţia trebuie să funcţioneze astfel incât, prin calitatea serviciilor, să 
satisfacă increderea comunităţii şi să se afirme ca bun public. Calitatea serviciilor este 
demonstrată de capacitatea instituţională de organizare internă, de infrastructura 
disponibilă şi de practicile de afirmare a unităţii ca o organizaţie care invaţă permanent
pentru a putea indeplini obiectivele educaţionale, de rezultatele invăţării._______________
Obiectiv operaţional 1 : Cunoaşterea obiectivelor educaţionale________
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea 
Calităţii in Educaţie, care va funcţiona in baza unui 
regulament propriu şi a legii.

Informări, dezbateri în cadrul consiliilor profesorale

Termene

septembrie

lunar

Responsabili

Echipa
manageriala

Echipa
manageriala,re
sponsabilul
CEAC

Obiectiv operaţional 2 : Dezvoltarea unui sistem de valori, 
vină în sprijinul atingerii misiunii unităţii._____________________

convingeri şi obiceiuri care să

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Revizuirea ROI şi stabilirea unui set de reguli de conduită, 
modele de comunicare impărtăşite de către membrii 
organizaţiei.

Popularizarea exemplelor de bună practică atât 
interiorul cât şi din afara organizaţiei.

din

Derularea activităţilor în cadrul parteneriatelor , 
identificarea şi promovarea unor noi forme de atragere în 
parteneriat a unor şcoli cu rezultate educative deosebite.

Stimularea participării elevilor şi a personalului unităţii la 
concursurile şcolare, acţiuni de întreţinere şi 
înfrumuseţare a mediului de lucru, acţiuni comunitare, 
articole in revista şcolii.

Dezvoltarea şi actualizarea fondului de carte al bibliotecii 
unităţi

15.septem
brie

lunar in
consiliile
profesorale

permanent

permanent

anual

Consiliul de 
administraţie

Echipa 
manageriala 
Cadre didactice

Echipa 
manageriala 
Cadre didactice

Cadre didactice

Bibliotecara

Obiectiv operaţional 3 : Dezvoltarea organizaţiei din perspectiva parteneriatului social şi 
a spiritului antreprenorial___________________________________________________________________
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Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Organizarea de acţiuni de conştientizare a necesităţii de 
parteneriate (ziua porţilor deschise, simpozioane, 
exemple de bune practici, vizite la agenţi economici, 
instituţii de cultură, etc.), cât şi a cunoştinţelor 
antreprenoriale (intâlniri cu oameni de afaceri cunoscuţi 
pe plan local, exemple de bune practici din şcoli, etc.).

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor şi sprjinirea 
in alegerea traseului profesional

Monitorizarea acţiunilor şi intocmirea unui Raport scris 
care va fi prezentat in Consiliul profesoral o dată pe 
semestru.

Lunar(pe 
data de 01) 
Permanent

permanent

Ultima lună 
din
semestru

Comisia pentru 
imaginea şcolii

;cadrele 
didactice 
Managerul ; 
Consiliul de 
administraţie

Resurse :
Financiare : Venitur extrabugetare- din fonduri nerambursabile-10 000 RON
Materiale : Săli de curs- 19, cabinete-7, Laboratoare 9, biblioteca, birotica, materiale
scrise si video.
Umane : Personalul unităţii caracterizat prin conduită, convingeri, atitudini impărtaşite de 
membrii organizaţiei şi care ajută la dezvoltarea culturii organizaţionale ; oameni de
cultură, de afaceri invitaţi in unitate.________________________________________________________
Indicatori de performanţă : Creşterea cu 20% a numărului elevilor cu medii peste 7,00. 
Reducerea abandonului şcolar cu 2%.
Cresterea gradului de inserţie al absolvenţilor in domeniul de calificare absolvit cu cel puţin 
10%.

Ţinta strategică 2 : Dezvoltarea unor practici educaţionale cât mai eficiente in concordanţă
cu nevoile diverse ale elevilor________________________________________________________________
Motivare : Integrarea europeana, transformările socio-profesionale au impus o altă 
abordare a reformei invăţământului. Maniera in care o serie de particularităţi de dezvoltare 
şi invăţare determină impărţirea copiilor in categorii determinate tinde sa fie inlocuită de o 
manieră noncategorială, care consideră că orice copil este o persoană care invaţă intr-un 
anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoie de un sprijin diferit.

Invăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte in urma interacţiunilor 
din clasă şi pune in valoare acumulările fiecărui elev. Profesorul este cel care organizează 
situaţiile de invăţare in care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, intr-o 
manieră pozitivă şi flexibilă. Interacţiunea este considerată o coordonată necesară predării, 
pentru că produce invăţare. O cerinţă importantă este individualizarea meto delor folosite 
pentru copiii cu dificultăţi de invăţare.

Relaţiile dintre profesori sunt o sursă de invăţare şi un schimb de experienţă continuu.

Obiectiv operaţional 1 : Promovarea în şcoală a invăţării centrate pe elev
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. Participarea cadrelor didactice din şcoală la cursuri de 
perfecţionare continuă privind strategiile de invăţare 
activa şi diferenţiată.

Termene

Anual

Responsabili

Şefii de catedre 
şi comisiii 
metodice
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2. Colaborarea in colectivele de catedră pentru a elabora 
materiale predare şi invăţare diferenţiate

3. Asistenţe la ore conform graficului stabilit

4. Analize in şedinţele de catedră privind dificultăţile 
întâmpinate în aplicarea strategiilor de invăţare/predare 
centrate pe elev, exemple de bună practică, masuri ce 
se impun.

Anual

semestrial

Şefii de catedre

Echipa 
managerială 
Şefii de catedre

Şefii de catedre

Obiectiv operaţional 2 : îndepărtarea barierelor (de sistem, legate de procesul de predare) 
din cale invăţării.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. întâlniri ale profesorilor clasei cu părinţii şi cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale in scopul armonizării 
obiectivelor educaţionale.

2. Depistarea şi monitorizarea cazurilor de elevi cu nevoi 
speciale.

3. Utilizarea de strategii de predare adaptate stilurilor 
individuale de învăţare ale elevilor

Septembrie

Luna I şi III 
din
semestru

permanent

permanent

Echipa
managerială,
Contabilul,
administratorul
Profesorii
diriginţi,
directorul
educativ
Prof. diriginţi,
psihologul
şcolar
Cadrele
didactice

Obiectiv operaţional 3 : Promovarea activă a unui mediu de invăţare inclusiv.

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. Se va asigura ca atenţia faţă de conceptul de educaţie 
incluzivă să fie prezentă in toate aspectele planificării 
şcolare.

2. Stimularea şi orientarea relaţiilor sociale din grupul 
şcolar ca acestea să devină factor de facilitare a 
invăţării tuturor.

3. Planificarea de către diriginţi, de acţiuni de sprijin pentru 
învăţare acordate elevilor clasei ce o conduc.

4. Monitorizarea progresului înregistrat, a măsurilor şi 
acţiunilor realizate.

septembrie

permanent

septembrie

permanent

Cadrele
didactice

Cadrele 
didactice, CE, 
pedagogii 
şcolari 
Prof. diriginţi

prof. diriginţi 
CEAC

Obiectiv operaţional 4 : Formarea continuă a personalului pentru a asigura pregătirea 
elevilor in concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. Participarea profesorilor la stagii de formare continuă 
organizate in instituţii de invăţămant superior, de Casa 
Corpului Didactic, în parteneriat cu agenţii economici.

Anual Responsabilul 
cu formarea 
continuă
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2. Incurajarea formării continue a personalului prin Managerul
acordarea de atribuţii suplimentare de răspundere şi de permanent Consiliul de
îndrumare administraţie

3. Activităţi de diseminare / informare / formare cu colegii permanent Consiliul de
de către participanţii la cursuri de formare. administraţie

Responsabilul
4. Inscrierea la cursuri de recalificare a cadrelor didactice Anual cu formarea

cu specializările aflate in declin. continuă

Resurse :
Financiare : Surse bugetare, extrabugetare, programe de finanţare naţionale şi
internaţionale, 3200 RON
Materiale : Pachete de curs existente, elaborate prin PHAREsau de alte institutii, pe
specializarile tematice de mai sus.
Umane : managerii instituţiei, profesori de la instituţii de invăţământ superior acreditate cu
formarea continuă.
Indicatori de performanţă : 90% dintre cadrele unităţii pregătite prin cursuri de formare
continua.

Ţinta strategică 3 : Creşterea flexibilităţii structurii formării profesionale____________________
Motivare : Analizând strategia de dezvoltare regională pe perioada 2013-2020 se remarcă 
următoarele tendinţe in acoperirea zonelor ocupaţionale prin reţeaua şcolară TVET :
1. O scădere a ponderii invăţământului tehnic pe următoarele considerente :

- Va creste gradul de tehnologizare a industriei
- Se va reduce numărul de angajaţi in industrie
- Va creste exigenţa de calificare
Pe subdomenii industriale va scădea ponderea calificărilor in industria chimică, 
electromecanică, textilă , pielarie, mecanic, electric şi va creşte in specializările 
electronică şi telecomunicaţii, automatizări, materiale de construcţii si servicii.

2. O creştere a ponderii invăţămantului pentru servicii pe considerentul că nivelul de trai 
al populaţiei creşte şi ca urmare şi cererea de servicii, a invăţământului pentru resurse 
naturale şi protecţia mediului (specializarea tehnician ecolog şi protecţia calităţii 
mediului)._______________________________________________________________________________

Obiectiv operaţional 1 : Adaptarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei 
muncii pentru domeniile prioritare_________________________
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului :

1. Analiza ofertei actuale în raport cu tendinţele de 
dezvoltare economică pe plan local şi regional.

2. Consultarea partenerilor

3. Redimensionarea numărului de clase pe specializări 
in funcţie de interesele individuale ale elevilor şi de 
tendinţele de dezvoltare regională.

4. .Actualizarea periodică a bazei de date privind gradul

Termene

noiembrie

decembrie

decembrie

semestrial

Responsabili

Consiliul de 
administraţie

Consiliul de 
administraţie

Managerii 

Şeful catedrei
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de ocupare al absolvenţilor unităţii, studiile 
economice şi tendinţele de dezvoltare in scopul 
adaptării ofertei educaţionale.

tehnice

Obiectiv operaţional 2 : Adaptarea curriculum-ului in dezvoltare locală in concordanţă cu 
abilităţile şi competenţele necesare unei economii de piaţă.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului :

1. Identificarea partenerilor in realizarea curriculum-ului.

2. Elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală in 
sistem partenerial, şcoală -  angajatori.

3. Asigurarea serviciilor de consiliere, atât pentru elevi cât 
şi pentru părinţi.

anual

Aprilie

permanent

Şeful catedrei 
tehnice 
Cadrele 
didactice din 
catedra tehnică 
Consilierul 
şcolar 
Membrii 
catedra tehnică

Resurse :
Financiare : Surse bugetare, extrabugetare, programe de finanţare naţionale şi 
internaţionale 5 000 RON
Materiale : cabinetul de orientare şcolară şi profesională, dotare IT, birotică, furnituri de 
birou.
Umane : managerii şcolii, responsabilul cu orientarea şcolară şi profesională, psihologul 
şcolii, responsabilul cu formarea continua, diriginţii.________________________________________
Indicatori de performanţă : Creşterea ratei de succes la invăţătură.
Creşterea cu 10% a numărului de unităţi economice partenere.
Creşterea procentului de absolvenţi care işi găsesc un loc de muncă in domeniul de 
calificare absolvit la 15%

Ţinta strategică 4 : Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru
elevi._______________________________________________________________________________________
Motivare : Amplificarea continuă a pericolelor datorate in primul rând acţiunilor organizate 
sau necugetate ale unor indivizi face necesară luarea de măsuri ferme de pază a unităţii.
Un rol important il are şi educaţia pentru securitatea personală in rândul elevilor.___________
Obiectiv: Elaborarea unei strategii eficiente pentru diminuarea incercărilor de intimidare şi 
abuz asupra elevilor şi intre elevi._______________________
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Elaborarea , cu sprijinul de specialitate al Poliţiei, a 
planului de pază al unităţii prin care se vor stabili 
reguli concrete privind accesul, paza şi circulaţia în 
interiorul unităţii.

Revizuirea regulamentului de ordine interioară.

Prezentarea la orele de dirigenţie de teme privind 
educaţia pentru securitate personală (.educaţia 
rutieră, pentru protecţia muncii, protecţia 
consumatorului, pentru protecţia civilă, pentru viaţa 
privată, pentru mediu, pentru sănătate)._______________

Termene

septembrie

septembrie

lunar

Responsabili

Managerii 
Consliul elevilor

Consiliul de 
administraţie

Cadrele
didactice
diriginţi
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Revizuirea şi ţinerea permanentă în stare de funcţionare 
a iluminatului de siguranţă, a alarmelor, a instalaţiilor 
şi dispozitivelor de stingere a incendiilor, a instalaţiei 
de supraveghere._____________________________________

permanent
Administratorul

Resurse :
Financiare : Surse bugetare, extrabugetare 5000 RON
Materiale : săli de clasă şi laboratoare, retroproiectoare, calculatoare, videocasete, 
multiplicator, planşe, lămpi electrice, instalaţii de alarmare, dispozitive de stingere a 
incendiilor.
Umane : managerii unităţii, membrii consiliului de administraţie, administrarţia, invitaţi din 
partea agenţilor economici, Agenţiei pentru Protecţia consumatorului, protecţiei civile,
pompierilor, poliţiei.________________________________________________________________________
Indicatori de performantă : Creşterea responsabilităţii personalului şi a elevilor in ceea 
ce priveşte siguranţa personală.
Anularea evenimentelor ce afectează siguranţa elevilor şi a personalului şcolii._____________

Ţinta strategică 5 : Asigurarea pentru fiecare elev din şcoală a accesului la calculator 
Motivare : Competenţele şi abilităţile pe care elevii le vor dobândi pe parcursul perioadei 
de şcolarizare trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele angajatorilor care vor trebui să 
ţină cont de cerinţele economiei bazată pe cunoaştere. Una dintre cerinţe se referă la 
competenţe in tehnologia informaticii şi comunicării. Pentru dobandirea acestora este
necesară o bază materială adecvată, existenta la ora actuala.______________________________
Obiectiv: Creşterea numărului de calculatoare şi de programe de formare aflate la 
dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice.__________________
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. Achiziţionarea de noi calculatoare.

2. Realizarea unui orar şi a unei planificări care să 
permită un acces prin rotaţie al tuturor claselor in 
laboratoarele de informatică.

3. Utilizarea AEL-ului in timpul cursurilor.

4. Asigurarea accesului în laboratoarele de informatică 
al elevilor şi profesorilor şi în zilele de sâmbătă şi 
duminică, după o planificare şi tematică stabilite de 
comun acord.

5. Accesul elevilor la certificări recunoscute internaţional 
în domeniul IT

Termene

Semestrial

septembrie

permanent

octombrie

permanent

Responsabili

Managerii,serv 
contabilitate 
Informaticianul 
Comisia 
pentru orar

Informaticianul 
unităţii, şefii de 
catedre 
Managerii 
Responsabilul 
cu formarea

Informaticianul
unităţii

Resurse :
Financiare : Resurse bugetare şi extrabugetare, donaţii, sponsorizări, 5000
Materiale : calculatoarele existente in unitate, laboratoarele de informatică, cabinetele de
orientare şcolară.
Umane : managerii unităţii, profesorii de informatică, informaticianul._______________________
Indicatori de performanţă : Creşterea competenţelor elevilor şi a cadrelor didactice in 
tehnologia informaticii şi comunicării, precum şi a comunicării in limbi străine.
80% dintre cadrele didactice pregătite prin cursuri de formare IT.___________________________

37



20% dintre elevi dobândesc certificvări IT recunoscute internaţional
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5_____________

Ţinta strategică 6 : Creşterea resurselor materiale şi financiare extrabugetare şi 
gestionarea lor cât mai riguroasă in folosul unităţii.
Motivare : Realizarea unui proces instructiv -  educativ de calitate presupune şi cheltuieli 
materiale şi financiare pe măsură.
Surse ale bugetului unităţii sunt :
• Alocatiile de la bugetul central si bugetul local (sursa principală)
• Venituri proprii ale unităţii

- taxe administrative şi de servicii
- activitate productivă in atelierul şcoală
- chirii

• Programe naţionale şi/sau internaţionale
- reabilitarea şcolii si atelierelor
- dotarea cu echipamente şi materiale a cabinetelor, laboratoarelor si atelierelor

• Alte resurse
- sponsorizări
- donaţii

La disfuncţiile existente in finanţarea actuală contribuie:
• Insuficienta conştientizare a factorilor de decizie şi a grupurilor de interes
• Sistemul legislativ incomplet
• Dificultati in contractarea de lucrari cu intreprinderile locale datorate scaderii volumului 

productiei acestora
Obiectiv operaţional 1 : Generarea ideilor pentru colectarea de fonduri.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. Incurajarea personalului unităţii şi a elevilor in 
elaborarea de proiecte generatoare de venituri.

2. Colaborări şi schimburi de experienţă cu alte şcoli, 
privind elaborarea de proiecte generatoare de 
venituri.

3. Identificarea de noi surse de finanţare.

4. Numirea unui colectiv de lucru care să se ocupe cu 
elaborarea unui plan de afaceri al unităţii.

5. Identificarea posibilităţilor de iniţiere a unor cursuri de 
formare pentru adulţi.

Termene

permanent

anual

permanent

noiembrie

februarie

Responsabili

Consiliul de 
administraţie 
Consiliul 
elevilor

Consiliul de 
administraţie 
Consiliul de 
administraţie

Seful catedrei 
tehnice

Obiectiv operaţional 2 : Creşterea ponderii veniturilor din activitatea prod 
şcoală.

uctivă in atelierul

Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

1. Dotarea corespunzătoare a atelierului şcoală cu 
dispozitive, scule şi materiale .

2, Mediatizarea serviciilor oferite de unitate prin atelierul 
şcoală.

Sem I 

Anual

Managerii şcolii

Responsabilul 
de atelier
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3. Elaborarea de parteneriate de colaborare cu agenţi 
economici.

4. Efectuarea de reparaţii şi dotări in şcoală utilizând 
colective de lucru formate din elevi conduse de 
maiştrii instructori.____________________________________

septembrie

permanent

Managerii

Responsabilul 
de atelier

Obiectiv operational 3 : Utilizarea economică, eficientă şi eficace a resurselor de care 
dispune unitatea pentru realizarea obiectivelor.__________
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

Realizarea, trimestrial, a unui inventar de cheltuieli 
anticipate finalizat printr-un proiect de venituri şi 
cheltuieli cât mai realist.

Perfecţionarea sistemului informaţional centrat pe 
inregistrarea, transmiterea şi analiza operativă a 
abaterilor de la nivelul previzionat.

Achiziţionarea de materiale şi obiecte de inventar se va 
face prin licitatie şi vor fi predate magazionerului dupa 
recepţionarea lor de către comisia de recepţie.

Intocmirea de devize (ţinând cont de normative) pentru 
lucrările de construcţii şi reparaţii efectuate cu 
personalul unităţii.

Trimestrial

octombrie

lunar

lunar

Consiliul de 
administraţie, 
Serv. contabilitate 
Administratorul

Consiliul de 
administraţie

Serv.contabilitate,
Administratorul

Serv.contabilitate,
administratorul

Resurse :
Financiare : Resurse bugetare şi extrabugetare,
Materiale : documente contabile, scule şi materiale necesare activităţilor in atelierul şcoală, 
reparaţiilor .
Umane : Consiliul de administraţie, membrii comisiilor de recepţie , de inventariere, maiştrii 
instructori şi inginerii unităţii, elevii practicanţi, personalul nedidactic si personalul auxiliar. 
Indicatori de performanţă : Creşterea cu 80% a veniturilor proprii unităţii.__________________
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PARTEA a IV -a  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1 CONSULTAREA

4.1.1 PLANIFICAREA ACŢIUNILOR DE ELABORARE A PAS:
1. Constituirea echipei de lucru şi stabilirea 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. 
Corelarea informaţiilor culese cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi 
PLAI.

4. Colaborarea cu şcolile arondate Colegiului Tehnic Henri Coandă pentru colectarea şi 
prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern.

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Consultarea personalului şcolii, a elevilor, părinţilor, şi partenerilor sociali cu care şcoala 

are relaţii de parteneriat în legătură cu priorităţile, obiectivele şi domeniile stabilite pentru 
dezvoltare.

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

8. Elaborarea planurilor operaţionale.

4.1.2 SURSE DE INFORMAŢII:
•  Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Comisiei de 

evaluare şi asigurare a calităţii, Comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Comitetului de 
părinţi, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare)

•  Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale Comisiei de evaluare şi asigurare a 
calităţii, 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-ul ISJ Gorj
•  PRAI Sud-Vest Oltenia
• PLAI Gorj
•  Date statistice - AJOFM Gorj
•  Chestionare, discuţii, interviuri
•  Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
• Rapoarte scrise ale expertilor ARACIP
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4.2 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA

4.2.1.Activităţi de monitorizare şi evaluare

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.

4.2.2. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare

ACTIVITATEA RESPONSABIL FRECVENŢA
MONITORIZĂRII

PERIOADA 
ÎNTÂLNIRILOR 
DE ANALIZĂ

Culegerea datelor 
necesare monitorizării 
ţintelor

CEAC lunar ianuarie
mai

Monitorizarea periodică a 
implementării acţiunilor 
individuale

Echipa manageriala trimestrial decembrie
aprilie

Stabilirea acţiunilor 
corective

CEAC trimestrial decembrie
aprilie

Analiza informaţiilor privind 
progresul realizat în 
atingerea ţintelor

Consiliul de 
administraţie al şcolii

anual Iunie

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

Managerul general anual Iunie

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

Consiliul de 
administraţie

anual Iunie
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GLOSAR

M EN -Ministerul Educaţiei Naţionale
TVET - Învăţământul Profesional şi Tehnic
ISJ -  Inspectorat şcolar
SPP- Standarde de pregătire profesională
AJOFM -  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
CJAPP -  Consiliul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
CAPP-Cabinetul de asistenţă Psihopedagogică
CCD -  Casa Corpului Didactic
PIB -  Produsul Intern Brut
ONG - Organizaţie Nonguvernamentală
SWOT -  Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), 
Threats (Ameninţări)
AEL -  Programul Asistent Educaţional pentru licee
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