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PARTEA  I 

 

1.1.  MISIUNEA 

Colegiul MIHAI VITEAZUL BUMBESTI JIU urmăreşte să ofere absolvenţilor   şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-o 

educaţie de înaltă calitate.  

Cercetările pieţei au arătat că pe piaţa forţei de muncă au apărut meserii şi domenii de activitate noi. În acest sens, liceul nostru este 

capabil să-şi adapteze oferta şcolară la cerinţele pieţei, chiar dacă aceste noi profiluri sunt total diferite de cele care ne-au consacrat. 

       VIZIUNEA 

 Identificarea, dezvoltarea, valorizarea calităţilor şi aptitudinilor individuale astfel încât fiecărui elev sa i se ofere şanse maxime de 

integrare socio-profesională. 

 

1.2.  PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII 

1.2.1. CADRUL GEOGRAFIC ŞI CULTURAL 

Colegiul „Mihai Viteazul”,  amplasat într-un spaţiu economico-geografic defavorizat, a fost înfiinţat  ca instituţie educaţională, în urmă 

cu 50 ani, având ca principală responsabilitate pregătirea performantă în diferite domenii de activitate a angajaţilor UM Sadu. Istoricul unităţii 

noastre începe însă cu Şcoala Medie Seral Valea Sadului înfiinţată la 1 septembrie 1955 activitate sprijinită de Şcoala Medie „Tudor 

Vladimirescu” situată la 20 km de Bumbeşti-Jiu. 
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De-a lungul anilor unitatea a îmbrăcat mai multe forme de învăţământ, actualmente denumindu-se Colegiul „Mihai Viteazul”, 

Bumbeşti-Jiu.  

Localitatea Bumbeşti –Jiu este situată pe DN 66 şi pe calea ferata Simeria –Filiaşi. Pe teritoriul localităţii Bumbeşti –Jiu ,in lung de la 

nord la sud sunt 6 staţii CFR Pietrele Albe, Lainici, Meri,Valea Sadului, Bumbeşti şi Parâng. Localitatea beneficiază de un relief variat, alcătuit 

din vârfurile munţilor Paring spre nord si spre nord-vest culmile munţilor Vulcan, si terenul coboară spre sud sub forma de dealuri si coline, se 

formează lunca Jiului. Altitudinea este de 300m.    

 

Unitatea noastră este structurată pe următoarele nivele: 

 liceu (cursuri de zi si seral); 

 

ANUL ŞCOLAR 2012- 2013 

 

Nr. total cadre didactice : 35 

Din care: 

- titulari : 28  

- suplinitori : 7 

Profesori de cultură generală : 

- total : 28 

- din care titulari : 21 

Profesori de discipline tehnice/de specialitate : 
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Total : 6 

Din care titulari : 6 

Maiştri instructori : 

Total : 1 

din care titulari : 1 

Cadre didactice  

- cadre didactice debutante : 2  

- cadre didactice cu examen de definitivat : 9 

- cadre didactice cu gradul didactic al II-lea : 8 

- cadre didactice cu gradul didactic I : 15 

Cadre didactice doctorande : - 1 

Număr profesori metodişti : 7 din care 

- de cultură generală….5 

- de specialitate….2 

Număr cadre didactice si auxiliare care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare-ultimii 5 ani :-35 

Personalul administrativ este format din   angajaţi, din care   8 sunt personal didactic auxiliar, iar nedidactic  12 . Vârsta medie a cadrelor 

didactice este de  40 ani.  

 

ANUL ŞCOLAR 2013-2014 

Nr. total cadre didactice : 31 

Din care: 
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- titulari :  27 

- suplinitori : 4 

Profesori de cultură generală : 

- total : 25 

- din care titulari : 21 

Profesori de discipline tehnice/de specialitate : 

Total : 5 

Din care titulari : 5 

Maiştri instructori : 

Total : 1 

din care titulari : 1 

Cadre didactice  

- cadre didactice debutante :  2 

- cadre didactice cu examen de definitivat : 4 

- cadre didactice cu gradul didactic al II-lea : 12 

- cadre didactice cu gradul didactic I : 13 

Cadre didactice doctorande : - 

Număr profesori metodişti :  5 din care 

- de cultură generală….3 

- de specialitate….2 

Număr cadre didactice si auxiliare care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare-ultimii 5 ani : 31 
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Personalul administrativ este format din   angajaţi, din care   5 sunt personal didactic auxiliar, iar nedidactic  12 . Vârsta medie a cadrelor 

didactice este de  40 ani.  

 

ANUL ŞCOLAR 2014-2015 

Nr. total cadre didactice : 31 

Din care: 

- titulari :  21 

- suplinitori : 10 

Profesori de cultură generală : 

- total : 24 

- din care titulari : 16 

Profesori de discipline tehnice/de specialitate : 

Total : 5 

Din care titulari : 5 

Maiştri instructori : 

Total : 2 

din care titulari : 0 

Cadre didactice  

- cadre didactice debutante :  1 

- cadre didactice cu examen de definitivat : 2 

- cadre didactice cu gradul didactic al II-lea : 12 



9 

 

- cadre didactice cu gradul didactic I : 16 

Cadre didactice doctorande : - 

Număr profesori metodişti :  3 din care 

- de cultură generală….1 

- de specialitate….2 

 

ANUL ŞCOLAR 2015-2016 

Nr. total cadre didactice : 31 

Din care: 

- titulari :  22 

- suplinitori : 9 

Profesori de cultură generală : 

- total : 17 

- din care titulari : 16 

Profesori de discipline tehnice/de specialitate : 

Total : 5 

Din care titulari : 5 

Maiştri instructori : 

Total : 2 

din care titulari : 0 

Cadre didactice  
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- cadre didactice debutante :  1 

- cadre didactice cu examen de definitivat : 4 

- cadre didactice cu gradul didactic al II-lea : 9 

- cadre didactice cu gradul didactic I : 17 

Cadre didactice doctorande : - 

Număr profesori metodişti :  3 din care 

- de cultură generală….1 

- de specialitate….2 

 

1.2.2. PARTICULARITĂŢI 

Colegiul„Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu.  ocupă un loc deosebit în cadrul învăţământului gorjean,  luând  fiinţă   în  anul   1955 ca 

Şcoala Medie Seral Valea Sadului. 

În perspectiva dezvoltării sociale, dorim să organizăm o şcoală care să asigure pregătirea pentru viaţa tinerilor, care vizează nu numai 

volumul de cunoştinţe, dar şi toate capacităţile care definesc dezvoltarea integrală a personalităţii tânărului. Liceul nostru se adresează tinerilor 

cu vârste cuprinse  între 14 şi 18 de ani, dar şi adulţilor care doresc să-şi continue studiile prin învăţământul seral şi în general tuturor celor care 

doresc  să-şi însuşească o pregătire , intelectuală şi ştiinţifică. 

Colegiul„Mihai Viteazul”, Bumbeşti-Jiu are ca obiectiv general  asigurarea, pe lângă pregătirea intelectuală corespunzătoare şi o educaţie 

moral-civică în spiritul, noilor idealuri, favorizând astfel o raportare corectă la valori şi o înţelegere profundă a responsabilităţilor ce le revin în 

societate. În acelaşi timp se urmăreşte dezvoltarea ştiinţifică la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii. Întreaga formare umană, culturală, 

spirituală şi tehnică tinde să urmărească, sensibilizarea tinerilor în dobândirea virtuţilor umane, intelectuale şi spirituale. 
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Planul de şcolarizare din 2012-2013 – repartiţia pe specializări şi propuneri pentru anul următor, previziuni pentru 2016. 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal 

(zi) filiera tehnologică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2012-2013 

Propuneri clasa a IX-a 

anul şcolar 2013-2014 

Propuneri clasa a IX-a 

pana în anul 2016 

1. Tehnician mecatronist 7 clase 1 clasa 3 clase 

Tehnician mecanic pentru întreţinere 

şi reparaţii 

1 clasa - - 

Electronică-automatizări - 1 clasă 2 clase 

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic 

- 1 clasă 2 clase 

3. Şcoală de maiştri 

Maistru mecanic 

- 1 clasă 2 clase 

 

 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) 

filiera teoretică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2012-2013 

Propuneri pentru anul 

şcolar 

2013-2014 

Propuneri 

Clasa a IX a 

2016 

1. Matematică Informatică 4 clase 1 clasă 3 clase 
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2. Filologie 4 clase 1 clasă 3 clase 

3. Ştiinţe ale naturii - 1 clasă 2 clase 

4.     
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Planul de şcolarizare din 2013-2014 – repartiţia pe specializări şi propuneri pentru anul următor, previziuni pentru 

2016. 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) 

filiera tehnologică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2013-2014 

Propuneri clasa a IX-a 

anul şcolar 2014-2015 

Propuneri clasa a IX-a 

pana în anul 2016 

1. Tehnician mecatronist 5 clase   

Electronică-automatizări -   

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic, anul I 

1 clasă 1 clasă 1clasa 

3. Şcoală de maiştri 

Maistru mecanic, anul I 

1 clasă 1 clasă 1 clasa 

4. Şcoală  postliceală 

Tehnician in transporturi interne si 

internationale, anul I 

 1 clasă 1 clasa 

5. Şcoală  postliceală 

Tehnician metrolog,  

anul I 

  1 clasa 

6. Scoala profesionala 

Tinichigiu vopsitor auto/ 

 1 clasa 2 clase 
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Mecanic auto/ 

Mecanic utilaje si instalatii in industrie 

 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) 

filiera teoretică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2013-2014 

Propuneri pentru anul 

şcolar 

2014-2015 

Propuneri 

pentru anul şcolar 

2015-2016 

1. Matematică Informatică 4 clase 1 clasă 1 clasă 

2. Filologie 4 clase 1 clasă 1 clasă 

3. Ştiinţe ale naturii 1 clasă 1 clasă 1 clasă 
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Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015: 
 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) filiera 

tehnologică 

Nr. de clase existent în anul 

şcolar 2014-2015 

Propuneri pentru anul şcolar 

2015- 2016 

1. Tehnician mecatronist 2 clase 1 clasa 

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic, anul I 

1 clasă 1 clasă 

 Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic, anul II 

1 clasa 1 clasa 

3. Şcoală de maiştri 

Maistru mecanic, anul II 

1 clasă 1 clasa 

4 Scoala profesionala 

Tinichigiu vopsitor auto/ 

Mecanic auto/ 

Mecanic utilaje si instalatii in industrie 

2 clase 1 clasa 

5.  XIV-a seral 

Tehnician mecanic pt intretinere si reparatii 

1 clasa - 
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Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) filiera 

teoretică 

Nr. de clase existent în anul 

şcolar 2015-2016 

Propuneri pentru anul şcolar 

2016-2017 

1. Matematică Informatică 3 clase - 

2. Filologie 4 clase 1 clasă 

3. Ştiinţe ale naturii 2 clase 1 clasă 

 

 

 
 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016: 
 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) filiera 

tehnologică 

Nr. de clase existent în anul 

şcolar 2015-2016 

Propuneri pentru anul şcolar 

2016- 2017 

1. Tehnician mecatronist 1 clasa - 

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic, anul I 

1 clasă - 

3. Şcoală  postliceală 

Tehnician in transporturi interne si internationale, anul 

1 clasă 1 clasa 
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I 

4. Şcoală  postliceală 

Tehnician metrolog, anul II 

1 clasa - 

5. Scoala profesionala 

Tinichigiu vopsitor auto/ rectificatori 

3 clase 1 clasa 

 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) filiera 

teoretică 

Nr. de clase existent în anul 

şcolar 2015-2016 

Propuneri pentru anul şcolar 

2016-2017 

1. Matematică Informatică 2 clase - 

2. Filologie 4 clase 1 clasă 

3. Ştiinţe ale naturii 3 clase 1 clasă 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională 

An scolar 2012- 2013 

Nr. 

Crt

. 

Nivel Filieră Profil / Domeniu Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase Nr 

elevi 

1. Liceal  

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a IX-a 1 27 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 28 

 Liceal Tehnologica Tehnic Mecanică a IX-a 1 24 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a X-a 1 30 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Mecanic Lăcătuşărie Mecanică Structuri a X-a 2 53 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XI-a 1 28 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist a XI-a 2 39 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XII-a 1 29 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 29 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist a XII-a 2 54 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere 

si reparaţii 

a XII-a 2 40 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere 

si reparaţii 

a XIII-a 2 40 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere 

si reparaţii 

a XIV-a 1 25 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională 

                              Anul scolar  2013-2014 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase  Număr 

elevi  

1. Liceal  

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a IX-a 1 29 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 27 

 Liceal Teoretica Real Stiintele naturii a IX-a 1 31 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a X-a 1 22 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Mecanic Lăcătuşărie Mecanică Structuri a X-a 1 31 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XI-a 1 28 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist a XI-a 2 46 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XII-a 1 29 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist a XII-a 2 37 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere si reparaţii 

a XIII-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere si reparaţii 

a XIV-a 1 18 

2 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician tehnolog mecanic Anul I 1 30 

 Scoala de maistri Tehnic  Mecanic  Maistru mecanic Anul I 1 28 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională 

                              Anul scolar  2014-2015 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a IX-a 1 32 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 27 

 Liceal   Profesionala a IX-a 1 20 

 Liceal   Profesionala a IX-a 1 21 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a X-a 1 20 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 28 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a X-a 1 26 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XI-a 1 22 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 30 

 Liceal Tehnologica Mecanic Lăcătuşărie Mecanică Structuri a XI-a 2 22 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XII-a 1 26 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 31 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist a XII-a 2 44 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecanic pentru 

întreţinere si reparaţii 

a XIV-a seral  1 20 

2 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician tehnolog mecanic Anul I 1 33 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician tehnolog mecanic Anul II 1 25 

 Scoala de 

maistri 

Tehnic  Mecanic  Maistru mecanic Anul II 1 22 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională 

Anul scolar  2015-2016 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a IX-a 1 27 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 26 

 Liceal   Profesionala a IX-a 1 22 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a X-a 1 31 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 27 

 Liceal   Profesionala a X-a 2 34 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XI-a 1 19 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 22 

 Liceal Tehnologica Mecanic Lăcătuşărie Mecanică Structuri a XI-a 1 27 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XII-a 1 22 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 31 

 Liceal Tehnologica Tehnic Tehnician mecatronist a XII-a 1 20 

2 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician tehnolog mecanic Anul I 1 32 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul I 1 30 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician tehnolog mecanic Anul II 1 28 
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1.3.  ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR TRECUT 

În anul şcolar 2011-2012 CEAC a continuat activităţile care au drept scop implementarea sistemului de asigurare a calităţii. S-au prevăzut 

următoarele activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei: 

- Analiza activităţii CEAC în anul şcolar 2011-2012 în vederea elaborării raportului de evaluare internă; 

- Prezentarea raportului de evaluare internă a CEAC în anul şcolar 2011-2012 în consiliul de administraţie şi consiliul profesoral; 

- Stabilirea graficului de activităţi a CEAC pentru anul şcolar 2011-2012 si a responsabilităţilor membrilor comisiei; 

- Reînnoirea documentaţiei referitoare la calitate, documentarea permanentă conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii; 

- Proiectarea şi coordonarea activităţii catedrelor, compartimentelor şi a managementului şcolii. Alcătuirea unui plan de acţiune la nivelul 

compartimentelor şi urmărirea realizării acestora. 

- Monitorizarea elementelor de asigurare a calităţii, identificarea căilor de acţiune, stabilirea de termene de realizare şi indicatori de 

performanţă, culegerea dovezilor/rezultatelor evaluărilor care să corespundă descriptorilor de performanţă; 

- Observarea activităţilor de predare-învăţare; 

- Stabilirea gradului de satisfacţie a partenerilor 

- Continuarea activităţilor de elaborare a materialelor necesare implementării sistemului de asigurare a calităţii la toate compartimentele; 

- Informarea permanentă a personalului şcolii privind activitatea de implementare şi asigurare a calităţii. 

- Accesul la fondul de carte printr-un program voluntar al profesorilor de limba română 

- Monitorizarea permanentă a prezenţei la programul de pregătire bacalaureat. 

 

În urma activităţilor derulate s-au evidenţiat următoarele rezultate şi efecte în privinţa creşterii calităţii educaţiei: 



23 

 

- Creşterea procentului de promovabilitate anuală la toate formele de învăţământ; 

- Menţinerea procentului de promovabilitate de 100% la examenele de obţinere a certificatului de calificare profesională nivel 2 şi 3 de 

100%; 

- Perfecţionarea cadrelor didactice ca mentori, formatori şi evaluatori în formarea continuă şi iniţială; 

- Creşterea numărului de cadre didactice participante la cursuri de perfecţionare, specializare având ca efect îmbunătăţirea calităţii 

procesului de predare-învăţare; 

- Rezultate bune la concursuri şcolare si olimpiade materializate prin premii; 

- Dezvoltarea reţelelor parteneriale în domeniul educaţiei şi diversificarea proiectelor şcolare. 

- Creşterea numărului de cititori din unitatea şcolară şi implicit progresul şcolar al ei 

 

 

În anul şcolar 2011-2012 s-au obţinut următoarele premii: 

- Olimpiadă faza judeteană :  

 Cîrstina Adela Raluca- locul I Lb. franceza 

 Baicon Radu Lucian- locul III discipline tehnice 

 Dita Oana - menţiune istorie 

 Patrut Maria Manuela - menţiune istorie 

 Lupulescu Miruna- mentiune fizica 

- Concursuri nationale:  
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 Ciocan Roxana- mentiune la Concursul National de istorie „D. Popescu” 

 Barbu Dragos- mentiune la Concursul National de istorie „D. Popescu” 

 Turda Ionut- mentiune la Concursul National de istorie „D. Popescu” 

 

- Concursuri judetene: 

 Echipajul „Sanitarii priceputi”- format din 6 membrii- mentiune pe judet 

 Carstea Alexandra- aur box juniori 

 Voinea Madalina- locul III Concurs Francofonie 

 

- Concursuri sportive: 

 Echipa volei baieti- locul I pe judet 

 Echipa volei fete- locul II pe judet 

 Echipa de dans- locul I pe judet 

 

În anul şcolar 2011-2012, cadrele didactice împreună cu elevii s-au implicat în  desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul următoarelor 

proiecte: 

 Proiectul „ACTIV” 

 „O zi student la fizică” 

 „Educatie remedială la clasa a –IX-a profil tehnic” 
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 Şcoli pentru un viitor verde-EDUPET 2012 

 Let’s do it Romania 

 Voluntari în acţiune alături de „Natura 2000” 

 Din dar si suflet cu toţii „să zâmbim” 

 „Şi tu poţi fi familia mea” 

 

In anul scolar 2012- 2013 s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

Olimpiade  faza judeteană:   

 

 Cîrstina Adela, clasa XI B, locul I, disciplina istorie, cu participare la faza națională; 

 Mărunțelu Andreea, clasa a IX-a C , locul I, tenis de masă , cu participare la faza natională (locul XI); 

 Echipa de volei-baieți, locul I, ONSS; 

 Tașcau Laura, clasa XI A, locul II, diciplina limba si literatura română; 

 Lupulescu Miruna, clasa X A, locul III, disciplina biologie; 

 Ancuțescu Liviu Gabriel, clasa XI C, locul III, disciplinele ariei curriculare  tehnologii, domeniul mecanică; 

 Ciobotea Radu Gabriel, clasa XI A, mentiune, disciplina geografie; 

 Sirbu Octavian , clasa XI A, mentiune, disciplina biologie; 

 Rentea Maria Adelina, clasa XII B, mentiune, disciplina psihologie; 

 

   Concursurile judetene:  
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 Concursul Județean „Gorjul Turistic”,   echipaj format din trei membrii , premiul I; 

 Concursul interjudețean „Crăciunul, sarbatoarea tuturor creștinilor”,   Voina Mădălina , XI A, premiul II 

 Concurs pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți”, echipajul format din șase membrii, mențiune; 

 

Concursuri nationale:  

 Concursul național „Tinere condeie”, secțiunea “nuvelă” , Turda Ionut,  XB , premiul II; 

 Concursul național „Marin Sorescu”, sectiunea “pictur[”, Voina Mădălina , XI A,  premiul II; 

 Concursul național „Marin Sorescu”,  soft educațional, Ciobotea Radu ,  XI A , premiul III; 

 Festivalul-Concursul „Les amis francophones”,  , Ciocan Roxana ,  X B , premiul III; 

 Concursul național de creație literară „ARS NOVA”, , Turda Ionuț,  XB , mențiune; 

 

Concursuri regionale:  

Concursul „Fizică aplicată  - fizică distractivă”, în cadrul proiectului regional  „ O zi student la fizică ”: 

 Baldovin Adrian, XII A,  „ Mari invenții și descoperiri ale omenirii ”, premiul I; 

 Ciobotea Radu si Badulescu Vladut, XI A,   „ Pianul si orga ”, premiul II; 

 Popescu Nicolae Andrei, X A,   „ Teoria Bing-Bang ”, premiul III; 

Concursul „Fizica - o continuă provocare”, în cadrul proiectului regional „ O zi student la fizică ”: 

 Baldovin Adrian, XII A,  „ Iluzii optice ”, premiul I; 

 Meiuși Alexandra , X A,   „ Reacții de culoare ”, premiul II; 
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 Lupulescu Miruna si Popescu Nicolae Andrei, X A,   „ Iluzii optice ”, premiul III; 

In anul scolar 2013- 2014 s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

 

Olimpiade judetene:  

 Breazu Emilia Loredana, cls a IX a C  - premiul I la olimpiada             de  istorie, faza judeţeană, Premiul Special la Faza Naţională a 

Olimpidei de istorie  

 Cârstina Adela Raluca, cls XII a B, premiul II la olimpida de istorie,  

           faza judeţean 

 Sîrbu Ştefania  cls IX a B,  premiul III la olimpiada de istorie,     

            faza judeţeană  

 Cimpu Cristina cls XII a A – premiul III  la olimpiada de filosofie, 

            faza judeţeană  

 Popescu Bianca Dorina  - cls XII a B, menţiune  la olimpiada de  istorie,  

            faza judeţeană 

 Locul I la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, etapa judeţeană la 

             volei băieţi 

 Ancuţescu Liviu Gabriel cls XII C – premiul III   la olimpiada  

            interdisciplinară „Discipline tehnice” - tehnician mecatronist 

 

Concursuri judetene: 
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 Concursul „Sanitarii priceputi”,  premiul II; 

 Festival tetru pentru elevi „Constantin Stanciovici-Branisteanu”, editia a XII-a,  premiul II; 

 

Concursuri nationale:  

 Concursul national  „Perspective moderne in invatamantul tehnologic-interferente educationale”, Ancutescu Gabriel- , mentiune; 

 Concursul national  „Istorie si societate in dimensiune virtuala”,   Cirstei Cosmin , X, premiul II 

 Box  -Cupa Romaniei Feminin-tineret, Dita Elena Valentina , premiul III; 

 Box  -Finala Campionatului de Box Feminin-tineret, Dita Elena Valentina , premiul III; 

 

In anul scolar 2014- 2015 s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

Olimpiade judetene:  

 Breazu Emilia Loredana, cls a X a C  - premiul I la olimpiada  de  istorie, faza judeţeană, cu participare la faza nationala- prof. 

Lupulescu  Danut 

 Patrut Marian, cls XI C – premiul I   la olimpiada   „Discipline tehnice” - tehnician mecatronist, faza judeteana, cu participare la faza 

nationala –profesori Cirlea Elena, Dumitrache Mirela, Lupulescu Dorel, Dumitru Valeria 

  Ciulica Valentin , cls XII D – premiul II   la olimpiada   „Discipline tehnice” - tehnician mecatronist, faza judeteana, profesori Cirlea 

Elena, Dumitrache Mirela, Lupulescu Dorel, Dumitru Valeria 

  Sîrbu Ştefania  cls X a B,  premiul III la olimpiada de limba si literatura romana, judeteana   -profesor Piscanu Camelia 

  Ciocan Roxana , cls XII a B, mentiune  la olimpida de istorie, faza judeteana  
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             faza judeţeană-profesor Lupulescu Danut  

 Locul II la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, etapa judeţeană la            volei băieţi-profesor Munteanu Roxana 

  Concursul „Sanitarii priceputi”,  premiul III;-profesor Golumbeanu Luminita 

 

 Concursuri judetene: 

 Concurs regional „cunoastere si creativitate” , Olariu Petre, Traducanu Ilie Petrisor- mentiune 

 Simpozion international „Povestea unei picaturi de apa”, Raducanu Ilie Petrisor- premiul al II-lea 

 Concursul interjudetean „inventivitate si creativitate in stiinta si tehnologii-CICREST”,Ciulica Valentin- Premiul III 

 

Concursuri nationale: 

 Festivalul  national de balet si dans modern „In pasi de dans spre infinit”, trupa „Teens crew”, sectiunea dans sportiv;dan sportive- Locul 

I 

 Festivalul national de balet si dans modern „In pasi de dans spre infinit”, trupa „Teens crew”, sectiunea dans sportiv;dan latino- Locul I 

 Echipa de fotbal –locul al III-lea Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 

 Box  -Cupa Romaniei Feminin-tineret, Dita Elena Valentina , premiul II; 

 Concursul national de datini si obiceiuri de iarna „ Cum e datina strabuna” Ciobotea Adrian, sectiunea power point- premiul I 

 Concursul national de comunicari stiintifice: S.O.S. productia de alimente, Gidei Madalin- mentiune 

 Concursul national de comunicari stiintifice: S.O.S. productia de alimente, Ulmet Diana, Cojei Irina- premiul III 

 Concursul national „stiinta si viata”, Petritan Gheorghe Bogdan- premiul II 
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 Concursul national „stiinta si viata”, Arsanu Mihai- premiul II 

 Concursul national „stiinta si viata”, Merfu Albert- premiul II 

 Concursul national „stiinta si viata”, Pasarin Thomas- Premiul III 

 Concursul national „creativitate si inventica”,Guran Andreea- Premiul II 

 Concurs national „Perspective moderne in invatamantul tehnologic-interferente- educationale”, Ciulica Valentin, Guran Andreea Natalia, 

Vita Daniel- Premiul I 

 Concursul national de educatie pentru mediu „David impotriva lui Goliat”, Ciulica Valentin- Premiul I 

 Concursul national “Creativitate si inventica”- Pirvan Ion Daniel- Premiul I 

 Concursul national “David impotriva lui Goliat”, Sandulescu Elena Loredana- premiul I 

 Simpozion national “Stiluri alimentare”- concurs de desene- Tomici Ana- Premiul I 

 

In anul scolar 2015- 2016 s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

Olimpiade judetene: 

 Breazu Emilia Loredana,  XI C-Premiul  I, olimpiada de istorie, faza judeteana 

 Ulmet Ionuţ,XII C- Premiul  I, olimpiada discipline tehnice,  faza judeteana cu participare la faza nationala ; 

 Sîrbu Stefania, XI B-Premiul   I- , olimpiada de limba si literatura romana, faza judeteana , cu participare la faza naţionala; 

 Patrut Marian , XII C -Premiul  II, olimpiada discipline tehnice ,  faza judeteana; 

 Echipa volei  fete-Premiul II, faza judeteana 

 Arşanu Mihai , X A-Menţiune olimpiada de fizică  faza judeteana; 

 Baldovin Luminita Andrada,XI B- Menţiune olimpiada discipline tehnice,  faza judeteana 
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Olimpiade natioanale: 

 Breazu Emilia Loredana,  ,  XI C -Mentiune  olimpiada de istorie, faza nationala 

Concursuri judetene: 

 Echipa “Sanitarii pricepuţi”, -Menţiune , faza judeteana,  

 Concursul “Cu viaţa mea apăr viaţa” –Menţiune,  faza judeteana 

 Concurs de eseuri „Economia privita prin ochii mei” organizat de Facultate de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Constantin 

Brancusi Tg-Jiu: Premiul special pentru elevele Sârbu Ştefania, Baldovin Andrada  (XI B) 

  Concurs de eseuri „Economia privita prin ochii mei” organizat de Facultate de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Constantin 

Brancusi Tg-Jiu: Diploma de participare elevilor Arsanu Denisa, Citoiu Adelina 

 Festivalul Concurs „Martisoare Folclorice”, Stoina: Premiul II formatia de dansuri a Colegiului 

 

Concursuri nationale:  

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST”, Galati: Premiul II eleva Mitu Bianca 

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati: Premiul II eleva Turcu Alina 

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati: Mentiune elevul Ciobotea Adrian 

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati:Mentiune elevul Ulmet Ionut  

 Festivalul National de teatru “REGFEST” Slatina: diploma de participare pentru trupa de teatru a Colegiului 
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Situaţia privind rezultatele la învăţătură – Mediile obţinute de elevii noştri atestă pregătirea lor  bună: 

  

Clasa Total elevi 

la inceput 

de  an 

şcolar 

Total elevi 

la sf. an 

şcolar

Promovaţi 

la sf. an 

şcolar

Medii 

9 – 10

Medii 

7 – 8,99

Medii 

5 – 6,99

IX 54 49 40 3 25 12

X 58 57 53 8 36 6 

XI 68 66 60 9 35 16 

XII 73 70 67 11 46 10 

Anul I 

post. 

62 48 43 0 28 15 

Anul II 

maistri 

28 26 26 2 12 12 

total 343 316 289 33 182 71 

 

Situatia elevilor la simularea examenului de  de bacalaureat, sesiunea 2016 
       REZULTATE STATISTICE 

 

REZULTATE STATISTICE 

 

 

CLASA XI a  

 
nr  

inscrisi  
 
 
 

Nr

bs 

 

 

 

Nr 

prez 

 

 

 

Nr  
medii  
intre 1  
si 1.99  
 

Nr  
medii  
intre 2  
si 
2.99  
 

Nr  
medii  
intre 3  
si 3.99  
 

Nr  
medii  
intre 4  
si 4.99  
 

Nr  
medi
i  
intre 
5  
si 

Nr  
medii  
intre 6  
si 6.99  
 

Nr  
medi
i  
intre 
7  
si 

Nr  
medii  
intre 8  
si 
8.99  
 

Nr  
medi
i  
intre 
9  
si 

Nr  
medii  
delO  

-  

Nr. 

medii 

<5 

Nr. 

medii 

>5 

Nr.  
medii  
peste 6  
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5.99  
 

7.99  
 

9.99  
 

66 9 57 13 5 10 10 9 6 2 1 1 - 38 19 10 
   22.80% 8.77% 17.55% 17.55% 15.78 10.53% 3.5% 1.76% 1.76 - 66.65% 33.33% 17.55% 

 

 

 

Total inscrisi 66  

Prezenti la ambele probe 57 % 

 

Media generala <5 38 66,67 % 

Media generala >5 19 
33,33 % 

Evaluati la proba E a 62  

E(a)<5 38 61,30 % 

E(a)>5 24 38,70 % 

Evaluati la proba E c 58  

    E(c) <5 
38 65.52 % 

E(c)>5 20 34.48 % 
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CLASA XII a 

 
Nr  

inscrisi  
 
 
 

N

r 

abs 

 

 

 

Nr 

prez 

 

 

 

Nr  
medii  
intre 1  
si 
1.99  
 

Nr  
medii  
intre 2  
si 2.99  
 

Nr  
medii  
intre 3  
si 3.99  
 

Nr  
medii  
intre 4  
si 4.99  
 

Nr  
medii  
intre 5  
si 5.99  
 

Nr  
medii  
intre 6  
si 
6.99  
 

Nr  
medii  
intre 7  
si 7.99  
 

Nr  
medii  
intre 8  
si 
8.99  
 

Nr  
medii  
intre 9  
si 
9.99  
 

Nr  
medii  
de 
lO  

-  

Nr. 

medii 

<5 

Nr. 

medii 

>5 

Nr.  
medii  
peste 6  
 
 

70 5 65 6 8 10 7 16 6 9 2 1 - 31 34 18 
   9,23% 12.30% 15.38% 10.78% 24.62% 9.23% 13.86% 3.07% 1.53% - 47.69% 52.31% 27.69% 

 

 

Total inscrisi 70  

Prezenti la toate probe 65 
 

Media generala <5 38 47.69% 

Media generala >5 25 52.31% 

Evaluati la proba E a 68  

E(a)<5 37 54.41 % 

E  (a)>5 31 
45.59 % 

Evaluati la proba E c 67 
 

    E(c) <5 
34 50.75 % 

E(c)>5 33 
49.25% 

Evaluati la proba E (d) 68  

E(d) < 5 
28 41,18% 

E(d) >5 
40 

58,82% 
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Dupa cum se poate observa, probleme majore sunt la disciplinele limba si literatura romana si matematica. Cauzele ce au condus la 

aceste rezultate provin din toate varfurile celebrului triunghi  scoala, elev, parinte. 

Analiza rezultatelor obtinute permite descrierea detaliata a problemelor si a dificultatilor cu care se confrunta elevii dar si reliefarea 

succinta a punctelor slabe si tari ale acestora dupa cum reiese din lucrarile supuse analizei.  

 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat in 

proportie de 100% 

 Disponibilitatea cadrelor 

didactice cu privire la 

pregatirea suplimentara a 

elevilor ce urmeaza a sustine 

examenul de bac 

 Subiectele propuse pentru 

simulare fac parte din 

programa scolara 

 Existenta unor 

subpuncte mai 

  Vom enumera in continuare cateva cauze. 

 O parte din candidatii la aceste probe provin din filiera tehnologica care 

consideram ca acestia ar fi trebuit sa urmeze scoala profesionala, daca aceasta nu 

s-ar fi desfiintat la un moment dat; nu putem trece mai departe fara a evidentia 

aici orientarea scolaragresita. 

 interesul scăzut pentru învăţătură în general si pentru matematică sidisciplinele 

care recurg la aparatul matematic, în special;  

 specificul acestor discipline care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără 

sincope, conţinuturile fiind mai puternic interdependente decât la alte discipline;  

 programele scolare care uneori sunt mult prea aglomerate; iată că reforma 

curriculară rămâne o prioritate perpetuă pentru învăţământ;  

 trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial, sau de la cel gimnazial la 
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dificile permite 

departajarea elevilor 

liceal se face adesea prea abrupt; probabil că un număr semnificativ de copii aici 

îi pierd interesul pentru matematică;  

 lipsa examenului de admitere la liceu; practic, cu orice medie de admitere, elevii 

pot urma cursurile liceale;  

  stare socială si economică a familiilor in multe situatii foarte proasta. 

  slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor si în monitorizarea 

situaţiei scolare, probleme sociale, familiale, etc.  

 Dezinteresul pentru aceste simulari, in special la clasele a XI a unde elevii au 

tratat cu superficialitate si indiferenta aceasta simulare a examenului de bacalaureat, 

notele nefiind trecute in catalog.  

 

OPORTUNITATI  

 Cunoasterea modelului de 

subiecte permite 

familiarizarea elevilor cu 

acesta si ii ajuta in pregatirea 

individuala  

 Realizarea orelor de pregatire 

suplimentara la clasa, in 

AMENINTARI: 

 Migratia parintilor constituie un dezavantaj pentru buna pregatire a examenelor, 

elevii fiind bulversati de aceste schimbari majore intervenite in viata lor 

 posibilitatile materiale reduse (la nivel familiar) fac ca elevii sa resimta lipsurile 

si sa acorde un interes scazut examenelor; 

 nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor determina o slaba implicare a 

acestora in viata scolii 

 imposibilitatea de a urma o facultate dupa finalizarea ciclului liceal; 
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vederea recuperarii decalajelor   imposibilitatea integrarii active, responsabile si competente in societate si pe 

piata muncii si marginalizarea sociala si profesionala  

 

MASURI PENTRU IMBUNATATIREA REZULTATELOR 

 

Masurile pentru ameliorarea rezultatelor la modul consistent trebuie sa fie gandite pe termen mediu si lung.  

Pe termen scurt si mediu – la nivelul unitatii noastre  principalele masuri sunt urmatoarele: 

 La nivelul tuturor cadrelor s-au analizat amanuntit rezultatele obtinute la simularea examenului de bacalaureat si s-au avut in vedere 

realizarea unui plan remedial pe discipline destinate cresterii performantelor scolare ale elevilor. 

 Intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe acele conţinuturi care să asigure o notă de promovare;  

 Informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute si cauzele ce au condus la aceste rezultate;  

 Implicarea parintiilor in actul invatarii prin intermediul intalnirilor periodice cu profesorii de specialitate. 

 Lansarea propunerii către profesorii de matematică din scoala si chiar din zonă de a stabili împreună pentru următorii aniţinte de 

promovabilitate, atât la Evaluarea Naţională,  cât si la Bacalaureat.  
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PLANUL DE MASURI REMEDIALE DESTINATE CRESTERII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE 
ALE ELEVILOR DE CLASA a XII a LA NIVELUL COLEGIULUI „MIHAI VITEAZUL” 

Nr. 
crt 

Obiective Activitati Termen Responsabil 
monitorizare 

Indicatori de performanta 

1 Analiza rezultatelor 

obtinute la 

simularea de 

bacalaureat 2016 

Analiza rezultatelor obtinute la nivelul 

colegiului la simularea examenului de 

bac 2016 la disciplinele de bac si 

elaborarea planului de masuri specifice la 

nivelul fiecareicaredre 

16 martie 

2016 

Director 

Sefi catedre 

-crearea unei imagini  relevante 

asupra rezultatelor obtinute la 

simularea examenului de bacalaureat 

2016 

-identificarea cauzelor 

promovabilitatiiscazute la simularea 

ex.debacalaureat si  a masurilor 

ameliorative necesare imbunatatirii 

rezultatelor elevilor la examenul de 

bacalaureat2016 

-obtinerea unui procent de 

promobavilitate ridicat la ex.debac 

-procese verbale de la sedinta cu 

parintii 

Discutii cu elevii pe seama subiectelor, 

baremelor de notare si rezultatelor 

obtinute la simularea examenului de 

bacalaureat 2016 

21 martie 

2016 

Profesorii clasei 

Intalnire cu parintii elevilor de la clasa a 

XI a si a XII a  

21-25 

martie 

Director, diriginti, 

profesorii clasei 

la disciplina de 

bacalaureat 

2 Monitorizarea 

recapitularii 

materiei de catre 

fiecare elev in ritm 

propriu, diferentiat 

pe niveluri de 

invatamant 

Elevii de clasa a XII –a care au obtinut 

note mai mici de 5 la simularea 

examenului de bacalaureat, trebuie sa 

realizeze saptamanal 5 variante de teste 

de bacalaureat, in plus fata de scrierile 

comune clasei si sa faca dovada 

cunoasterii acestora in orele de evaluare 

Saptamanal 

21 martie – 

2 iunie 

Profesorii clasei Aplicarea unor tehnici de lucru axate 

pe individualizarea si diferentiere 

eficiente in cadrul orelor de pregatire 

suplimentara 

3 Monitorizarea 

prezentei elevilor la 

orele de curs si la 

orele de pregatire 

-asistente sistematice ale directorului la 

orele de curs si pregatire suplimentara 

conform graficului stabilit 

-interasistente la ore 

Saptamanal Director 

Sef de catedra 

Membrii de 

catedra 

-ameliorarea lacunelor existente si 

implicarea efectiva a elevilor in 

procesul de invatare 

-asigurarea prezentei tuturor elevilor 
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suplimentara in 

special la 

disciplinele de 

bacalaureat 

la orele de pregatire suplimentara 

conform graficului existent la nivelul 

colegiului 

4 Implicarea 

parintilor in actul 

invatarii prin 

intermediul 

supravegherii si 

monitorizarii 

sarcinilor de lucru 

date pentru acasa 

Sedinte cu parintii organizate lunar (sau 

ori de cate ori este nevoie) cu scopul de a 

realiza o informare permanenta a acestora 

cu privire la progresul/regresul elevilor la 

disciplina de bacalaureat 

Martie 

Aprilie 

Mai 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Obtinerea unui procent de 

promovabilitate ridicat la examenul 

de bacalaureat 2016 

5 Consilierea 

parintilor si a 

elevilor ce au 

obtinut note sub 5 

la examenul de 

simulare  

Intalniri frecvente cu parintii elevilor cu 

randament scazut la invatatura si 

discutiisustinute cu elevii 

Permanent 

21 martie 2 

iunie 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Motivarea parintilor in sustinerea si 

incurajarea elevilor in vederea 

pregatirii acestora pentru promovarea 

examenului de bacalaureat 

 

6 Eficientizarea 

activitatii de 

consiliere si 

orientare 

Aplicarea planurilor de actiune privind 

consilierea si orientarea scolara si 

profesionala de catre consilierul educativ 

Permanent Consilier educativ Informarea tuturor elevilor asupra 

oportunitatilor de continuare a 

studiilor sau de angajare.  
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În anul şcolar 2015-2016, cadrele didactice împreună cu elevii s-au implicat în  desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul următoarelor 

proiecte: 

 S.N.A.C-proiect educational national 

  “Ingineria salveaza economia”- proiect interjudetean (CAER) 

 ROREC- „Patrula de reciclare”-program national pentru educatie ecologica si comportament etic 

  “Educatie pentru sanatate”- proiect regional, „Men sana in corpore sana” (CAER) 

 “Traditie si viitor in industrie”- proiect educational 

 „Expresie si miscare”-proiect de dezvoltare personala a copiilor si tinerilor prin arta teatrala si dans 

 „Pas cu pas in construirea carierei”- proiect educational 

 „Cu pasi mici alaturi de voi, vreau sa fim colegi”- proiect educational 
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 „Solidaritate pentru zambetul copiilor” – proiect educational 

1.4. PRIORITĂŢI NAŢIONALE: 

 

Obiectivul ţintă al României, integrarea în Uniunea Europeană, a impus elaborarea unor priorităţi strategice în ceea ce priveşte 

politicile naţionale în domeniul educaţiei: 

a) Realizarea echităţii în 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 – învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale; 

e) Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, învăţarea 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 învăţământului profesional şi tehnic. 

c3. Asigurarea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi profesională. 

c4. Susţinerea alternativelor educaţionale – componenta ofertei. 
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c5. Susţinerea învăţământului particular – componenta ofertei educaţionale. 

Proiectele menţionate la punctul c2 se vor concretiza prin: 

c2. 1. Restructurarea învăţământului profesional şi tehnic având în vedere noile facilităţi ale reformei profesionale iniţiale în contextul 

dezvoltării regionale, a asigurării coeziunii economice şi sociale, din perspectiva asigurării învăţării 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. Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională prin învăţământul profesional şi tehnic, în 

vederea creşterii şanselor de integrare socio-profesională şi a dezvoltării capacităţilor de dezvoltare permanentă. 

c2. 5. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului 

antreprenorial.  

c2. 6. Asigurarea transparenţei profesionale. 

 

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 învăţământului profesional şi tehnic având în vedere contextul dezvoltării regionale şi a asigurării coeziunii sociale şi 

economice; 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii generale în sistemul TVET cu accent pe domeniile prioritare regionale; 
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3. Dezvoltarea resurselor umane în cadrul sistemului TVET în raport cu priorităţile regionale; 

4. Planificarea ofertei educaţionale în 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 în vederea creşterii gradului de absorbţie al absolvenţilor din sistemul TVET. 

Planul de acţiune local al judeţului Gorj, actualizat în 2011, are ca obiectiv general Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. 

Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost stabilite următoarele obiective specifice: 

- Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor; 

- Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere; 

- Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din judeţ şi reducerea abandonului şcolar; 

- Dezvoltarea parteneriatului social în şcoli; 

- Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional. 

 

 

 

 



44 

 

 

PARTEA A II – A 

        ANALIZA NEVOILOR 

Elaborarea planului de acţiune 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 şi instrumente dintre care enumerăm: chestionarele, interviul, discuţiile în 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, în 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, Planul Local de Acţiuni 

pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, Documente ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării ), statistici de la Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Gorj, Agenţia de Statistică, Asociaţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, discuţii cu angajatorii locali. 

2.1.1. DEMOGRAFIE  

Judeţul Gorj face parte din regiunea istorică Oltenia, are o populaţie de 387.308 de locuitori şi o suprafaţă de 5602 km2. Conform 

statisticilor din PLAI, populaţia Gorjului reprezintă 16,73 % din populaţia regiunii Sud - Vest Oltenia. Distribuţia pe medii a populaţiei totale în 

anul 2010 a pus în evidenţă preponderenţa populaţiei rurale cu număr de 202.128 persoane ( 53% ), faţă de populaţia din mediul urban, ce 

însumează 179.515 persoane ( 43% ). Structura populaţiei pe sexe este apropiată, 50,82% o reprezintă femeile şi 49,18% din populaţia judeţului 
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o reprezintă bărbaţii. Ponderea populaţiei tinere ( 0 – 14 ani ) în populaţia totală este de 16,1% în anul 2010, peste cea de la nivelul regiunii cu 

1,2 puncte procentuale, iar, populaţia în vârstă de 65 de ani şi peste atingând în 2010 un nivel de 13,6 faţă de 16,3 cât este la nivel regional.  

Evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei relevă apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii 

negative pentru economie şi societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, datorită ratei scăzute a natalităţii, ce contribuie în 

mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere.  

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 îşi lasă copiii să înveţe în ţară. 

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

 

2.1.2. PIAŢA MUNCII 

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, în principal, datorită 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 forţe de muncă totală, conform PLAI Gorj, înregistrându-se creşteri pentru următoarele 

domenii de activitate: comerţ, industrie prelucrătoare, servicii, construcţii.  

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. Aceasta demonstrează o capacitate scăzută a absolvenţilor de a păstra locurile de muncă obţinute. 

A crescut numărul de IMM-uri în timp ce marile întreprinderi şi-au restructurat activitatea. 
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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. 

Din adresele către şcoală a agenţilor economici mici, se desprinde concluzia că aceştia doresc să angajeze absolvenţi in domeniile electric 

şi mecanic, domenii în descreştere conform PLAI Gorj. Aceste calificări pot fi introduse în oferta educaţională. 

 

 

2.1.3. 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 persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 15,2% sunt persoane 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 limba engleză ).  

Principalii factori ce influenţează dezvoltarea unităţii în prezent şi în perspectivă până în 2016 sunt: 

- Calificările cerute pe piaţa muncii în perspectiva dezvoltării sectoarelor economice – 2016 ( compatibile cu profilul, baza tehnico – 

materială, resursele umane ale unităţii ) 

Profil Domeniul calificării Locuri de muncă vacante în 

2008 

Ţinte pentru 2013 
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- Rata şomajului în creştere atât în plan local, cât şi regional. Şomajul pe termen lung în rândul tinerilor afectează mai mult bărbaţii decât 

femeile. Pe categorii de personal ce mai mare parte a şomajului este reprezentată de muncitori. Mulţi agenţi economici fac angajări 

temporare, în funcţie de comenzile contractate.  

- Anunţurile de angajare sunt însoţite de menţiunea „experienţă profesională”. Dintre ofertele de muncă 70% sunt adresate persoanelor cu 

nivel 3 de calificare. În ultimii 2 ani cele mai multe angajări s-au înregistrat în industrie, 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 angajaţi 40% dintre absolvenţii şcolii de arte şi meserii ai anului 

şcolar trecut, 90% din numărul celor reîncadraţi urmând cursurile nivelului 2 al liceului.  

- Exista şcoli, situate în zona centrală a oraşului, care au oferte educaţionale asemănătoare unităţii noastre, dar cu dotări mult reduse, 

preferate de elevi şi părinţi datorită poziţiei apropierii de casă. 

 

 
 
 
 

Tehnic Mecanic 25,8 25 

Electronică si automatizări 0,2 4,5 
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HARTA PARTENERIATELOR 

NR. 

CRT. 

NIVEL DE 

IMPLEMENTARE 

Local/regional/naţion

al 

TITLUL/TIPUL 

PARTENERIATULUI 

NR. 

ÎNREGISTRARE/ 

PERIOADA DE 

DERULARE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PARTENERĂ 

1.  Regional  O zi student la fizica/ tehnico-ştiinţific 2476/08.11.2011 Centrul Şcolar Arad 

2.  Regional  O zi student la fizica/ tehnico- ştiinţific 2477/08.11.2011 Colegiul Naţional de informatica 

“Carmen Sylva” Petroşani 

3.  Regional  O zi student la fizica/ tehnico- ştiinţific 2178/30.09.2011 Universitatea de Vest din Timişoara 

Facultatea de Fizică 

4.  Regional  O zi student la fizica/ tehnico- ştiinţific 2475/08.11.2011 Centrul National Pedagogic “Ştefan 

Odobleja” Turnu-Severin 

5.  Regional Voluntari în acţiune alături de “Natura 

2000”/ mediu 

2594/17.11.2011 Colegiul Tehnic de Arte şi 

Meserii”Constantin Brincuşi” 

Craiova 

6.  Regional Voluntari in actiune alaturi de “Natura 

2000”/ mediu 

2599/18.11.2011 Colegiul Naţional “Alexandru 

Lahovari” Rm-Vîlcea 

7.  Regional Voluntari in actiune alaturi de “Natura 

2000”/ mediu 

2596/17.11.2011 Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” 

Petroşani 

8.  Regional Voluntari in actiune alaturi de “Natura 

2000”/ mediu 

2600/18.11.2011 Grup Şcolar Tehnic “Nehoiu” Buzău 

9.  Regional Mişcare, frumuseţe, sănătate / sportiv 524/25.02.2011 Colegiul Naţional  “Gheorghe 

Ţiţeica ” Severin 

10.  Naţional Strategia Naţională Pentru Acţiune 2464/07.11.2011 Şcoala Pentru Educaţie Incluzivă Tg-
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AGENŢI ECONOMICI 
 

Nr. CRT. DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC 

PARTENER/ DOMENIUL DE ACTIVITATE 

TIPUL PARTENERIATULUI 

 (stagiul de practică, formarea continuă a 

angajaţilor) 

NR. INREGISTRARE/ 

PERIOADA DE DERULARE A 

PARTENERIATULUI 

1.  S.C. CNC TECH SRL stagiul de practică 1958/12.10.2012 

2.  C.N.ROMARM. S.A. – FILIALA S.C. 

U.M.SADU S.A. 

stagiul de practică 1959/12.10.2012 

3.  S.C. LAMIERA. S.R.L. stagiul de practică 2686/10.11.2010 

 
ALŢI PARTENERI SOCIALI 

 

Nr. CRT. DENUMIREA PARTENERULUI TITLUL/TIPUL PARTENERIATULUI 

 

NR. INREGISTRARE/ 

PERIOADA DE DERULARE A 

PARTENERIATULUI 

1.  CLUBUL SPORTIV PARÂNGUL 

BUMBEŞTI-JIU 

Colaborare sportivă 1649/17.09.2012 

2.  PRIMARIA ORAŞULUI BUMBEŞTI-JIU Protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2654/24.11.2011 

3.  AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI Protecţia mediului 1655/17.09.2012 

Comunitară Jiu 

11.  Regional Artă, ştiinţă, tehnică în formarea 

elevilor/ tehnico-stiinţific 

2640/12.11.2009 Colegiul Tehnic “Alexe Marin” 

Slatina 

12.  Local Activităţi cultural artistice 646/09.03.2010 Grup Şcolar Industrial Rovinari 

13.  Internaţional Cunoaşterea tradiţiilor naţionale 2025/.31.10.2008 Gimnazyum Nr.2 Im. Jana Pawla II, 

Lubon Polonia 
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GORJ 

4.  CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE 

ŞI CONSILIERE ANTIDROG, GORJ 

Nu drogurilor 153/26.01.2012 

5.  MINISTERUL MEDIULUI, MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

Let’s do it Romania 826/3.05.2012 

6.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, ASOCIAŢIA  

Şcoli pentru un viitor verde 

Şcoli pentru un viitor verde  

7.  ASOCIAŢIA PENTRU SĂNĂTATE, 

EDUCAŢIE ŞI FAMILIE-FILIALA 

OLTENIA 

Ai grijă de inima ta/sănătate 874/11.05.2012 

8.  SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 

CRUCEA ROŞIE DIN ROMÂNIA- 

FILIALA GORJ 

Promovarea sănătăţii 1654/17.09.2012 

9.  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICĂ 

GORJ 

Promovarea sănătăţii 2137/26.10.2012 

10.  TETRUL DRAMATIC ELVIRA 

GODEANU 

Promovarea actului de cultură profesionist 2153/17.11.2008 

11.  CASA DE CULTURĂ A ORAŞULUI 

BUMBEŞTI-JIU 

Colaborare activităţi cultural artistice 1522/03.09.2007 

12.  POLIŢIA  ORAŞULUI BUMBEŞTI-JIU Prevenirea violentei 1523/.03.09.2007 

13.  MUZEUL JUDEŢEAN GORJ 

ALEXANDRU ŞTEFULESCU 

Colaborare activităţi cultural artistice 1734/16.10.2007 

14.  OLTENIA STAR MUSIC PRODUCTION 

BUMBEŞTI-JIU 

Colaborare activităţi cultural artistice 294/05.02.2007 

15.  CORPUL PĂCII  DIN ROMÂNIA Colaborare voluntariat –Matthew Edward Guest 2006-

2008 

20.09.2006 

     16.  LAVORO ROMANIA Colaborare proiect tehnic 105/03.11.2009 

     17. ASOCIAŢIA COPIII NOŞTRI DE 

PRETUTINDENI 

Colaborare educativă 36/12.01.2012 

     18. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI Zilele porţilor deschise 860/09.05.2012 
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An scolar 2014-2015 

 
NR 

CRT 
PARTENER PERIOADA 

1 Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Tudor Vladimirescu” Gorj 2012/2013 

2 Poliţia oraș Bumbești-Jiu 2012/2013 

3 S.C. PIRELII  și C.ECO TECHNOLOGY ROMÂNIA SRL 2012/2013 

4 Primăria oraș Bumbești-Jiu și Casa de Cultură 2012/2013 

5 Direcția de Sănătate publică Gorj 2012/2013 

6 Agenția pentru Protecția Mediului Gorj 2012/2013 

7 Primăria oraș Bumbești-Jiu- Compartimentul Asistență Socială 2012/2013 

8 S.C. CNC TECH SRL 2012/2013 

9 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Gorj 2012/2013 

10 C.N. ROMARM SA Filiala S.C. U.M. Sadu S.A. Bumbești-Jiu 2012/2013 

11 Asociația pentru Sănătate, educație și familie 2012/2013 

12 Universitatea Liberă Internațională din Moldova 2012/2013 

13 Asociația Română pentru Reciclare –RoRec 2012/2013 

14 Patrula de reciclare-Program  național pentru educație ecologică și 

comportament etic 
2012/2013 

15 Asociația  educația de-a lungul întregii vieți 2012/2013 

16 Stategia Națională pentru Acțiune Comunitară - Proiect 

educațional SNAC, “ Să fim mai buni 
2012/2013 

17 Proiect “Voluntari în actiune alături de Natura 2000 ” în 

parteneriat cu: Administrația Ariei Naturale Protejate –ROSC 
2012/2013 
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10129NGV 
18 Colegiul Național “Constantin Brîncoveanu Baia de Aramă” 2012/2013 

19  Colegiul Național  “Radu Greceanu” , Slatina 2012/2013 

20 Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Petroșani 2012/2013 

21 Manăstirea Vișina,  Proiect “ Dăruind vei dobândi”  2012/2013 

22 Universitatea de vest din Timișoara, facultatea de Fizică, Centrul 

Național pedagogic Ștefan Odobleja, Dr. Tr. Severin, Colegiul 

Național de Informatică Carmen Silva, Petroșani, Centrul Școlar 

Arad - Proiect Educațional –O zi student la Fizică 

2012/2013 

23 S.C. Radeli Grup Construct SRL.- Teatru AHA 2012/2013 

24 Colegiul Tehnic Gen. Gh. Magheru Tg-Jiu, Colegiul Tehnic 

Mătăsari 
2012/2013 

25 Asociația Copii Nostri de Pretutindeni 2012/2013 

26 Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina 2012/ 2013 

27 Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan, jud Junedoara 2012/ 2013 

28 Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand I" Timisoara 2012/ 2013 

29 Colegiul tehnic "Henri Coanda" Tg-Jiu 2013/ 2013 

30 Liceul "George Tarnea" Babeni, Valcea 2012/ 2013 

31 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” BUCUREŞTI 2013/ 2014 

32 COLEGIUL TEHNIC „UNIREA” ŞTEI, JUDEŢUL BIHOR 2013/ 2014 

33 LICEUL TEORETIC ,,PETOFI SANDOR", SĂCUENI, JUD. 

BIHOR 
2013/ 2014 

34   LICEUL TEHNOLOGIC ,,VIRGIL MADGEARU", ROŞIORII 

DE VEDE, JUD.TELEORMAN 
2013/ 2014 

35 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DINU BRATIANU", ŞTEFĂNEŞTI, 2013/ 2014 
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JUD. ARGEŞ 
36 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” IAŞI, JUDEŢUL 

IAŞI 
2013/ 2014 

37  LICEUL TEHNOLOGIC ,,GH. K. CONSTANTINESCU", 

BRAILA, JUD. BRĂILA 
2013/ 2014 

38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIKOS KAZ43ANTZAKIS", 

BRAILA, JUD. BRĂILA 
2013/ 2014 

39  LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BURSAN", 

HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA 
2013/ 2014 

40 CRUCEA ROSIE ROMANA - FILIALA GORJ, 2013/ 2014 

41 CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE 

ANTIDROG GORJ,  
2013/ 2014 

42  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ- SERVICIUL 

PENTRU PROMOVAREA SANATATII 
2013/ 2014 

43  AVON ROMANIA- FILIALA GORJ 2013/ 2014 

44 CENTRU JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA GORJ 
2013/ 2014 

45  AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI GORJ 2013/ 2014 

45 ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DEFILEUL JIULUI 2013/ 2014 

46 Liceul Teoretic "A.I.Cuza" Alexandria 2014/ 2015 

47 Agentia pentru Protectia Mediului Gorj 2014/ 2015 

48 Directia de sanatate publica Gorj 2014/ 2015 

49 Primaria orasului Bumbesti- Jiu 2014/ 2015 

50 Inovatie si performanta in pregatirea elevilor de liceu- ISJ Gorj 2014/ 2015 

51 Centrul regional de prevenire, evaluare si consiliere antidrog 2014/ 2015 
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Craiova 
52 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Gorj 2014/ 2015 

53 Asociatia "Amicii Emmaus" Tg-Jiu 2014/ 2015 

54 
Asociatia "Copiii nostrii de pretutindeni" Tg-Jiu 2014/ 2015 

55 
Scoala Gimnaziala "Pompiliu Marcea" Tg-Jiu 2014 

56 Palatul Copiilor Tg-Jiu 2013 

57 Casa Corpului Didactic Tg-Jiu 2013 

58 Biblioteca Judeteana "Christian Tell" Tg-Jiu 2013 

59 Centrul judetean de promovare si conservare a culturii 

traditionale, judetul Gorj 
2013 

60 Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe- Voda Basarab" Curtea de 

Arges 
2014 

61 Liceul Teoretic Baia de Fier Jul-05 

62 Colegiul Tehnic "Costic D. Nenitescu" 2014 

63 
Colegiul National "Tudor Vladimirescu" Tg-Jiu 2014 

64 Scoala Gimnaziala Bumbesti-Jiu 2014 

65 
Liceul Pedagogic "M. Scarlat" Alexandria, Teleorman 2014 

66 
Scoala Gimnaziala "Constantin Savoiu" Tg-Jiu 2014 

67 Scoala Gimnaziala Radosi 2014 
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68 Colegiul "Henri Coanda" Bacau 2014 

 
 

An scolar 2015-2016 
 

NR 

CRT 
PARTENER PERIOADA 

1 JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA 2015-2016 

2 TEATRUL DRAMATIC “ELVIRA GODEANU” TG-JIU 2015- 2016 

3 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUMBEŞTI-JIU 2015-2016 

4 PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞI CASA DE CULTURĂ “GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” 

BUMBEŞTI-JIU 

2015-2016 

5 

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU SA BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

6 

SC AILAROC SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

7 SC ARGO IMPEX SRL TG-JIU 2014-2015 
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2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

8 

SC VIIŞOARA SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

9 

SC ROVERS SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

10 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI din TG-JIU Perioada nedeterminata 

11 UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 2015-2016 

12 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 2 BUCURESTI 2015-2016 

13 COLEGIUL TEHNIC “ION BORCEA” BUHUSI, BACAU 2015-2016 

14 COLEGIUL TEHNIC “ALEXE MARIN” SLATINA, OLT 2015-2016 

15 COLEGIUL TEHNIC “UNIREA”, STEI, BIHOR 2015-2016 

16 SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCII ROSIE DIN ROMANIA, FILIALA GORJ 2015-2016 

17 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ 2015-2016 
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18 COLEGIUL TEHNIC “PETRU PONI” ONESTI 2015-2016 

19 INTEGRAREA ELEVILOR CU CES, editia a IV-a 

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 2 BUCURESTI 

2015-2016 

20 TEATRUL “ELVIRA GODEANU” TG-JIU 2015-2016 

21 IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR “JUNIOR ACHIEVEMENT” 2015- 2016 

MEC- cod CJ 14- 00000118 

2015-2016 

22 LICEUL TEHNIC “CTIN BURSAN” HUNEDOARA 2015-2016 

23 COLEGIUL COMERCIAL “CAROL I” CONSTANTA 2015-2016 

24 Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Gorj 2015-2016 

25 Administratia Parcului National Defileul Jiului 2015-2016 

26 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului”Regele Mihai I al 

României” Timişoara 

2015- 2019 

27 Asociaţia “Copiii noştri de pretutindeni”  2015-2016 

28 Asociaţia “Amicii Emmaus ” Tg-Jiu 2015-2016 

29 UNIVERSITATEA din PETROŞANI 2015-2016 

30 SC PIRELLI ECO TECHNOLOGY RO SRL BUMBEŞTI-JIU 2015-2016 

31 Colegiul Naţional “Radu Greceanu” Slatina, jud. Olt 2015-2016 

32 Colegiul Tehnic “Radu Negru” Galaţi 2015-2016 

33 Liceul Tehnologic “Paul Bujor” Bereşti, jud. Galaţi 2015-2016 
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34 Şcoala Gimnazială Nucet Dâmboviţa 2015-2016 

 

 

2.2. ANALIZA MEDIULUI  INTERN 

 Analiza a urmărit: 

 Cultura organizaţiei 

 Resursele curriculare 

 Oferta educaţională actuală 

 Resursele financiare şi umane 

- Oferta educaţională are la bază resurse umane şi curriculare adecvate, în schimb disponibilităţile materiale (logistica, laboratoare, ateliere ) 

şi financiare sunt insuficiente unui învăţământ care urmăreşte dobândirea de către elevi de competenţe şi abilităţi în concordanţă cu cerinţele 

angajatorilor, a economiei bazate pe cunoaştere. 

- Exisă parteneriate bune şi de tradiţie cu agenţii economici importanţi la nivel local, în domeniul mecanic. 

- În anul şcolar 2012-2013 se remarcă tendinţa elevilor de a părăsi şcoala mai ales în rândul elevilor cu domiciliul în localităţi aflate la mare 

distanţă de şcoală, care reclamă cheltuieli financiare (cazare, masă  transport) peste posibilităţile părinţilor. 

- Dinamica şi complexitatea mediului şcolar, economia în tranziţie au determinat un decalaj între norme şi valori în cadrul organizaţiei 

noastre. Se remarcă o creştere a distanţei dintre stilul de lucru necesar declarat şi cel practicat. Binele şi răul consimţite de grupurile din şcoală 

nu se regăsesc de fiecare dată în dorinţa individuală de a se comporta în folosul organizaţiei. 
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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 trecu 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 şcoli, astfel încât 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). 

 70% dintre profesori folosesc masuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de 

evaluare unitară la nivelul catedrelor);  

 80% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu cele finale 

denota progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor). 

 Rezultate bune la examenele de sfârşit de ciclu (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) 

 50% dintre profesorii de discipline tehnice  parcurg în prezent la programe ce le conferă a doua specializare (sursa : portofoliile 

profesorilor)   

 25% dintre elevii chestionaţi acorda calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor didactice în procesul de predare 

şi 70% acorda bine şi foarte bine şi foarte bine, 5% satisfăcător (Sursa : chestionar elevi) 



60 

 

 

Puncte slabe 

 Rezultate slabe la teste iniţiale, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoartele catedrelor). 

 Folosirea frecventa a evaluări sumative în defavoarea celei formative din cauza programelor şcolare încărcate 

 Lipsa de manuale pentru disciplinele tehnice la clasele de a XI-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 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din cauza orarului deja încarcat al 

acestora. 

Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin elaborarea unui plan operaţional pentru asigurarea calităţii. 

 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a raspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de 

motivare a fiecărui elev la nivelul catedrelor şi în rândul cadrelor didactice debutante. 

 Alcatuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibiltatea 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. 



61 

 

 Promovarea imaginii şcolii prin intermediul media şi prin vizite în şcolile generale din judeţ pentru atragerea unor elevi cu o 

pregatire iniţială mai bună. 

 Implicarea unui numar mai mare de părinţi în activităţile şcolii în vederea scaderii absenteismului şi prevenirii abandonului. 

 

2.2.2. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE 

Puncte tari 

 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu tehnică de calcul 

 Implementarea AEL – Asistent Educaţional pentru Licee 

 Accesul tuturor elevilor la echipamentele moderne pe baza graficelor de acces în laboratoare 

 Dotarea cu calculatoare a secretariatului, contabilităţii, biroului managerului, inclusiv conexiune permanentă la Internet. 

 Existenţa cabinetelor de mecanică, masurări tehnice,electrotehnică, istorie, geografie, 2 laboratoare de informatică,  biologie, 

fizica, chimie. 

 Existenţa sălii de sport şi a terenului de sport. 

Puncte slabe 

 Peste 50% din aparatura şi echipamentele din dotarea laboratoarelor şi a cabinetelor au o vechime de peste 20 de ani, fiind într-o 

stare avansată de uzură (sursa: fişele de gestiune). 

 Unul dintre laboratoarele de informatică implică probleme hardware, perturbând procesul de predare - învăţare.  

2.2.3. REZULTATELE ELEVILOR 

Puncte tari 
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 Premii la concursuri naţionale şi judeţene la Discipline tehnice, Limbi moderne, Biologie, Chimie, Fizică, Istorie 

 Promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional a fost de 100%. 

 Implicare a în activităţi extracurriculare, activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor.  

    40 % dintre absolvenţii de liceu continua studiile în universităţi. 

Puncte slabe 

    Absenteism elevilor în procent mare (20% dintre cei înscrişi au fost sancţionaţi cu scaderea mediei la purtare pentru absenţe 

nemotivate ) mai ales la clasele din învăţămantul obligatoriu. (Sursa: Cataloage) 

 

 

2.2.4. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 

Puncte tari 

 Existenţa unui Cabinet de Asistenţă  Psihopedagogică 

 Existenţa unui profesor consilier angajat cu normă întreagă începând cu anul şcolar  2009-2010. 

 Existenţa unei reţele de parteneriat active între şcoală, instituţii şi organizaţii abilitate să furnizeze consiliere şi orientare 

privind cariera: Centru Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Universitatea Constantin Brâncuşi, şcoli generale, AJOFM, 

Poliţie, Consiliul Local.  

 80% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia cu diriginţii. (Sursă: chestionare aplicate elevilor) 

Puncte slabe 

 Lipsa softurilor specializate pentru cabinetele de consiliere şi lipsa unei planificări riguroase a întâlnirii   
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 Lipsa unei planificari riguroase a întalnirilor factorilor implicaţi în consilierea şi orientarea vocaţională 

2.2.5. ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE 

 

Nr. Crt Domeniu/ 

Specializare 

Argumente Strategii 

1. Mecanică Este sector de activitate aflat în scădere în zonă 

(Sursă PLAI) 

Există în zonă concurenţa altor şcoli (Sursa: Anexa 

PRAI) 

Existenţa în scoală a personalului didactic titular 

calificat în domeniul mecanic (Sursa: fisă de 

încadrare) 

Menţinerea produsului pe piaţă şi 

intensificarea eforturilor de a atrage mai 

mulţi elevi. 

2. Automatizări Acopera un segment mare de piaţă dintr-un domeniu 

de activitate aflat în creştere în zonă. (Sursa: PLAI) 

Existenţa în scoală a personalului didactic titular 

calificat în domeniul mecanic 

 

Menţinerea produsului pe piaţă şi 

intensificarea eforturilor de a atrage mai 

mulţi elevi. 
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2.3. ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 50% din personalul didactic este tânăr şi receptiv la nou; 

 Participarea întregului personal la cursuri de formare şi perfecţionare 

în ultimii doi ani şcolari; 

 Existenţa unui cabinet medical ( medic şi asistent medical ); 

 Implementarea sistemului AEL; 

 Folosirea eficientă a materialului didactic existent şi preocuparea 

continuă pentru îmbunătăţire acestuia; 

 Utilizarea unor instrumente şi tehnici de evaluare diferenţiate, 

asociate stilurilor de învăţare individuale; 

 Competenţe crescute în analiza personalităţii elevilor şi stabilirea unui 

context relaţional propice cunoaşterii şi colaborării; 

 Parteneriate cu agenţii economici ( convenţii cadru pentru stagiile de 

practică ); 

 Proiectarea didactică se bazează pe o analiză obiectivă a rezultatelor 

testelor predictive, incluzând şi programele speciale de remediere sau 

destinate elevilor cu dificultăţi şi cerinţe speciale de învăţare; 

 Dotarea redusă cu soft educaţional pentru consiliere profesională; 

 Implicarea unui număr insuficient de cadre didactice şi elevi în 

activităţi extraşcolare; 

 Lipsa unei evidenţe riguroase privind evoluţia dezvoltării 

profesionale ale absolvenţilor; 

 Fluctuaţia de cadre didactice din ultimii doi ani; 

 Lipsa unor promisiuni ferme din partea agenţilor economici pentru 

angajarea absolvenţilor; 

 Situaţia economică a localităţii, insuficienţa locurilor de muncă duce 

la exodul părinţilor în străinătate, şi deci la neimplicarea acestora în 

educarea copiilor; 

 Blocarea postului de bibliotecar; armonizarea parţială a CDL - urilor 

cu cerinţele tuturor angajatorilor; 

 Alocaţii bugetare insuficiente. 
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 Valorificarea potenţialului creativ şi al talentului elevilor prin diverse 

programe educative derulate şi cu resurse extrabugetare; 

Oportunităţi  Ameninţări 

 Posibilitatea diversificării ofertei educaţionale în spiritul dezvoltării 

economice locale; 

 Posibilitatea dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor practice şi 

antreprenoriale prin colaborarea cu agenţii economici; 

 Formarea unei personalităţi complexe a elevului; 

 Orientarea sistemului educaţional către educaţia permisivă pentru 

deprinderi noi; 

 Existenţa unui mediu universitar zonal diversificat satisface dorinţa de 

formare continua a cadrelor didactice; 

 Dezvoltarea abilităţilor de iniţiere şi implementare a proiectelor 

educaţionale în sistem de parteneriat. 

 Lipsa de motivare pentru studiul anumitor discipline sau alegerea 

pentru anumite specializări; 

 Abandonul şcolar; 

 Dificultăţi în accesul la bibliografia obligatorie din categoria 

surselor clasice ( cărţi ); 

 Slaba capacitate de conlucrare a diverselor instituţii implicate în 

actul educaţional; 

 Imposibilitatea punerii de acord a necesarului de material didactic 

desprins din programe şi conţinuturi cu dotarea reală a 

laboratoarelor şi cabinetelor. 
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2.4. ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI 

 Asigurarea calităţii actului educaţional prin elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii; 

 Formarea continuă a personalului prin stagii de perfecţionare şi iniţiere în utilizarea tehnologiilor didactice moderne. Reorientarea cadrelor 

de discipline tehnice şi către alte domenii şi specializări; 

 Asigurarea egalităţii de şanse în formarea profesională; 

 Generalizarea aplicării învăţării centrate pe elev şi evaluării diferenţiate; 

 Îmbunătăţirea accesului la informare; 

 Implementarea şi derularea unor proiecte educative internaţionale; 

 Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi de marketing educaţional; 

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Implicarea familiei în actul educaţional; 

 Dinamizarea activităţii comisiei de consiliere şi orientare şcolară. 
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3.1. PLANUL OPERAŢIONAL 2012-2013 

Prioritatea: Crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare 

Obiectiv operaţional 1: Stabilirea corectă şi ierarhizarea obiectivelor educaţionale 

Ţinta: Tot personalul şcolii să cunoască obiectivele educaţionale şi să participe la realizarea lor 

Context: Instituţia trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor să satisfacă încrederea 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 

organizaţie care învaţă permanent pentru a putea îndeplini obiectivele educaţionale. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  

aşteptate 

Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Constituirea comisiei 

pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în 

educaţie care va 

funcţiona în baza unui 

regulament propriu şi al 

legii 

Calitatea serviciilor 

instituţiei să vină în 

întâmpinarea 

cerinţelor 

comunităţii şi să se 

asocieze dinamicii 

pieţei muncii. 

Octombrie Director CŞE, Consiliul 

local, Comitentul 

de părinţi 

50 lei Cheltuieli materiale 

- buget local 
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Informări, dezbateri în 

cadrul consiliului 

profesoral 

Profesorii trebuie să 

cunoască în 

totalitate obiectivele 

CEAC, planul de 

îmbunătăţire. 

Permanent 

 

Responsabil 

CEAC 

CP, Comitetul de 

părinţi, CŞE. 

50 lei Cheltuieli materiale 

- buget local  

 

Prioritatea: Crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare 

Obiectiv operaţional 2: Dezvoltarea organizaţiei din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial 

Ţinta: 100% din personalul şcolii să participe la îndeplinirea obiectivelor educaţionale, creşterea gradului de inserţie al absolvenţilor în domeniu de 

calificare absolvit cu cel puţin 10% 

Context: Instituţia trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor să satisfacă încrederea 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 organizaţie care învaţă permanent pentru a putea îndeplini obiectivele educaţionale. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  

aşteptate 

Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Organizarea de acţiuni de Creşterea gradului Octombrie Echipa managerială Agenţi 1000 lei Cheltuieli materiale 
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conştientizare a 

necesităţii de parteneriate 

(Simpozioane, exemple 

de bune practici, vizite la 

agenţi economici şi 

instituţii de cultură ) cat 

şi a cunoştinţelor 

antreprenoriale (dezbateri 

la care să participe 

oameni de afaceri, foşti 

elevi) 

de inserţie al 

absolvenţilor în 

domeniul de 

calificare absolvit 

economici, 

Comitetul de 

părinţi, Consiliul 

local, CŞE 

- buget local 

Sprijinirea sau orientarea 

absolvenţilor în găsirea 

unui loc de muncă 

Formarea 

capacităţilor de 

relaţionare 

eficientă cu 

membrii 

comunităţii 

Permanent Responsabil CEAC, 

cadre didactice 

CP, Comitet 

Părinţi, CŞE 

50 lei Cheltuieli materiale 

– buget local 

Monitorizarea acţiunilor 

şi întocmirea unui raport 

Creşterea eficienţei 

acţiunilor  

Ultima lună din 

semestru 

Cadre didactice, 

Manager, CA 

CŞE 50 lei Cheltuieli materiale 

– buget local 
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scris care va fi prezentat 

în CP o dată pe semestru. 

 

 

Prioritatea: Dezvoltarea unor practici educaţionale cat mai eficiente în concordanţă cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operaţional 1: Promovarea în şcoală a învăţării centrate pe elev 

Ţinta: 90% din cadre unităţii să utilizeze strategii de predare – învăţare centrate pe elev 

Context: Integrarea europeană, transformările socioprofesionale au impus o alta abordare a reformei învăţământului. Maniera în care o serie de 

particularităţi de dezvoltare şi învăţare determina împarţirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o manieră noncategorială, care 

consideră că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate  

aşteptate 

Data până care vor 

fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Punerea la 

dispoziţia cadrelor 

100% dintre 

profesori să 

Septembrie Director Comitetul de 

părinţi, CŞE, 

50 lei Cheltuieli materiale 

- buget local 



72 

 

didactice din 

şcoală, a 

materialelor 

elaborate în 

colectivele de 

catedră privind 

strategiile de 

învăţare activă şi 

diferenţiată 

cunoască 

strategiile centrate 

pe elev 

Consiliul local 

Colaborarea în 

colectivele de 

catedra pentru a 

elabora noi căi de 

predare şi învăţare 

care să corespundă 

metodologiilor 

centrate pe elev 

Toţi profesorii să 

folosească la 

proiectarea 

activităţii 

strategiile centrate 

pe elev 

permanent Responsabili de 

catedre 

Comitetul de 

părinţi, CŞE 

70 lei  Cheltuieli materiale 

- buget local 
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Analize în 

şedinţele de 

catedră privind 

dificultăţile 

întâmpinate 

Toţi profesorii să 

îmbunătăţească 

strategiile de 

învăţare  

Bisemestrial Resposabili de catedre  10 lei  Cheltuieli materiale 

- buget local 
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Prioritatea: Dezvoltarea unor practici educaţionale cat mai eficiente în concordanţă cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operaţional 2: Formarea continua a personalului pentru a putea asigura pregatirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi 

competenţele cerute pe piaţa muncii 

Ţinta: 60% din personalul şcolii să participe la cursuri de formare. Recalificarea cadrelor didactice care nu au beneficiat de recalificare. 

Context: Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, 

într-o manieră pozitivă şi flexibilă. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  

aşteptate 

Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Participarea profesorilor la 

stagii de formare continuă 

organizate în instituţii de 

învăţământ superior, CCD, 

în parteneriat cu agenţii 

economici  

Asigurarea 

şanselor egale 

pentru toţi elevii 

Anual Responsabilul cu 

formarea continuă 

Universităţi, CCD, 

Agenţi economici  

1000 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Încurajarea formării 

continue a personalului prin 

acordarea de atribuţii 

suplimentare de răspundere 

şi de îndrumare 

Aplicarea 

noutăţilor din  

domeniul 

managementului 

educaţional şi al 

specialităţii 

Permanent Responsabil CEAC, 

cadre didactice 

CCD 10 lei Buget local 
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Activităţi de 

diseminare/informare/forma

re cu colegii de către 

participanţii la cursuri de 

formare 

Adaptarea stilului 

de predare al 

profesorilor la 

nevoile elevilor 

Permanent Responsabil CEAC, 

cadre didactice 

ISJ Gorj  100lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Înscrierea la cursuri de 

recalificare a cadrelor 

didactice cu specializări 

aflate în declin 

Creşterea 

numărului elevilor 

cu rezultate bune 

la învăţătură 

Permanent CA, Responsabil 

formare continuă 

Universităţi - Cheltuieli 

personale 

Prioritatea: Creşterea flexibilităţii structurii formării profesionale 

Obiectiv operaţional 1: Adaptarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii pentru domeniile prioritare 

Ţinta: 30 % dintre absolvenţi să fie angajaţi în domeniul de pregătire 

Context: Analizand strategia de dezvoltare regională pe perioada 2008-2013 se remarcă urmatoarele tendinţe:  

1. O scadere a ponderii învăţământului industrial pe următoarele considerente: va creşte gradul de tehnologizare a industriei; se va reduce  

numărul de angajaţi în industrie; va creşte exigenţa de calificare; 

2. Pe subdomenii industriale va scadea ponderea calificărilor în domeniul mecanic şi va creşte în specializările electronică  şi 

telecomunicaţii, automatizări  
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Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Analiza ofertei actuale în raport 

cu tendinţele de dezvoltare 

economică pe plan local şi 

regional 

100% dintre elevi să 

cunoască oferta 

locurilor de muncă 

Decembrie CA Comitet de 

părinţi, 

Consiliul Local 

50 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Autorizarea unor  noi 

specializari : 

-tehnician electronica-

automatizari-nivel liceal 

-stiinte ale naturii-nivel liceal 

-scoala postliceala-tehnician 

tehnolog mecanice  nivel 3 

avansat) 

Scoala de maistri-maistru 

mecanic(nivel 3 avansat) 

  

Toţi elevii  să-si 

formeze  

competentele 

profesionale pentru a 

ocupa un loc de 

munca . 

Octombrie-

decembrie 

Director 

CEAC 

Consiliu local, 

AJOFM 

8200 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Actualizarea periodică a bazei Toţi profesorii să Anual Responsabil de Comitetul de 50 lei  Cheltuieli 
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Prioritatea: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi 

Obiectiv operaţional 1: Elaborarea unei strategii eficiente pentru diminuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra elevilor şi intre elevi 

Ţinta: Anularea evenimentelor ce afectează siguranţa elevilor şi a personalului şcolii 

Context: Amplificarea continuă a pericolelor datorate în primul rând acţiunilor organizate şi necugetate ale unor indivizi face necesară luarea de 

măsuri ferme de pază a unităţii. Un rol important îl are şi educaţia pentru securitatea personală în rândul elevilor. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea cu sprijinul 

de specialitate a  poliţiei, 

100% dintre elevi 

să cunoască regulile de 

Septembrie CA Comitetul de 

părinţi, consiliul 

10 lei Cheltuieli materiale 

- buget local 

de date privind gradul de 

ocupare al absolvenţilor unităţii, 

studiile economice şi tendinţele 

de dezvoltare în scopul 

adaptării ofertei educaţionale 

îmbunătăţească 

strategiile de învăţare. 

catedre părinţi, AJOFM materiale - 

buget local 
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a planului de pază al 

unităţii prin care se vor 

stabili reguli concrete 

privind accesul, paza şi 

circulaţia în interiorul 

unităţii 

acces şi circulaţie în 

şcoală 

local  

Prezentarea la orele de  

dirigenţie de teme 

privind educaţia pentru 

securitate personală 

(educaţie rutieră, pentru 

protecţia muncii, 

protecţia 

consumatorului, 

protecţia civilă, pentru 

viaţa privată, pentru 

mediu, pentru sănătate) 

Conştientizarea 

elevilor asupra 

riscurilor privind 

securitatea personală 

Ianuarie Responsabil de 

catedre 

Consiliul local, 

AJOFM 

50 lei Cheltuieli materiale 

- buget local 

Revizuirea 

regulamentului de ordine 

Îmbunătăţirea 

climatului de studiu 

Septembrie Manageri CŞE 50 lei Cheltuieli materiale 

- buget local 
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interioară 

Revizuirea şi ţinerea 

permanentă în stare de 

funcţionare a 

iluminatului de 

siguranţă, a alarmelor, a 

instalaţilor şi 

dispozitivelor de 

stingere a incendiilor 

Asigurarea securităţii 

elevilor şi personalului 

în situaţii de urgenţă 

Permanent Responsabili de 

catedre 

Comitetul de 

părinţi, AJOFM 

500 lei Cheltuieli materiale 

- buget local 
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vigoare 

 

 

 

 

 

CA 

CEAC 

 

 

  

Proiectarea riguroasă a 

tuturor activităţilor la nivelul 

fiecărei structuri funcţionale 

din şcoală 

Planuri manageriale ale 

Comisiilor metodice 

Anual în 

luna 

octombrie 

Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

 

ISJ Gorj 

  

Realizarea planului 

operaţional privind 

asigurarea calităţii în 

educaţie 

Atingerea indicatorilor Permanent  CEAC 

Cadre didactice 

   

Evaluarea iniţială (nevoile 

elevilor, sprijinul necesar, 

stiluri de ănvăţare, 

cunoştinţe, experienţă şi 

abilităţi anterioare, cerinţe de 

evaluare a elevilor din clasa a 

IX a)  

Obţinerea de informaţii 

referitoare la nevoile 

de instruire, educaţie şi 

formare 

octombrie Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

ISJ Gorj 100 lei Extrabugetare  

Realizarea programelor de 

recuperare şi consolidarea 

Derularea unor 

programe de 

Permanent  Şefi comisii 

metodice 

Elevii  

Părinţii  

300 lei Extrabugetare 



82 

 

cunoştinţelor şi deprinderilor, 

performanţelor şi evitării 

eşecului şcolar al elevilor din 

clasa a IX a în scopul 

creşterii promovabilităţii şi a 

performanţelor la 

olimpiadele şcolare 

consultaţii, meditaţii şi 

pregătire suplimentară 

diferenţiată 

Cadre didactice 

Psihologul scolar 

Aplicarea de chestionare 

cadrelor didactice , pentru 

identificarea nevoilor de 

dezvoltare profesională 

Cursuri de formare pentru 

întreg personalul didactic 

privind aplicarea curriculum-

ului, a metodelor de învăţare 

centrată pe elev şi a 

metodelor alternative de 

evaluare 

Utilizarea informaţiilor 

dobândite la cursurile 

de perfecţionare 

Anual în 

septembrie 

Pe 

perioada 

anului 

şcolar  

Responsabil cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

ISJ Gorj 

CCD Gorj 

În 

funcţie 

de 

necesităţi  

Autofinanţare 

Buget local 

Pefecţionarea personalului 80% din personalul Permanent  Şefi  Informatician  În Autofinanţare  
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administrativ (secretariat, 

contabilitate, administraţie) 

în vederea folosirii tehnicii 

moderne de calcul şi a 

softului specializat 

angajat în servicii vor 

opera pe calculator 

compartimente funcţie 

de 

necesităţi  

 

Prioritatea: Dezvoltarea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare 

Obiectiv operaţional 2: Dezvoltarea organizaţiei din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial 

Ţinta: 100% din personalul şcolii să participe la îndeplinirea obiectivelor educaţionale, creşterea gradului de inserţie al absolvenţilor în domeniu de 

calificare absolvit cu cel puţin 10% 

Context: Instituţia trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor să satisfacă încrederea 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 

organizaţie care învaţă permanent pentru a putea îndeplini obiectivele educaţionale. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Organizarea de acţiuni de Creşterea gradului de Octombrie Echipa Agenţi 1000 lei Cheltuieli materiale - 
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conştientizare a necesităţii de 

parteneriate (Simpozioane, 

exemple de bune practici, 

vizite la agenţi economici şi 

instituţii de cultură ) cat şi a 

cunoştinţelor antreprenoriale 

(dezbateri la care să participe 

oameni de afaceri, foşti elevi) 

inserţie al absolvenţilor în 

domeniul de calificare 

absolvit 

managerială economici, 

Comitetul de 

părinţi, 

Consiliul 

local, CŞE 

buget local 

Sprijinirea sau orientarea 

absolvenţilor în găsirea unui 

loc de muncă 

Formarea capacităţilor de 

relaţionare eficientă cu 

membrii comunităţii 

Permanent Responsabil 

CEAC, cadre 

didactice 

CP, Comitet 

Părinţi, CŞE 

50 lei Cheltuieli materiale 

– buget local 

Monitorizarea acţiunilor şi 

întocmirea unui raport scris 

care va fi prezentat în CP o 

dată pe semestru. 

Creşterea eficienţei 

acţiunilor  

Ultima lună 

din 

semestru 

Cadre 

didactice, 

Manager, CA 

CŞE 50 lei Cheltuieli materiale 

– buget local 

 

Prioritatea: Dezvoltarea unor practici educaţionale cat mai eficiente în concordanţă cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operaţional 1: Promovarea în şcoală a învăţării centrate pe elev 

Ţinta: 90% din cadre unităţii să utilizeze strategii de predare – învăţare centrate pe elev 
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Context: Integrarea europeană, transformările socioprofesionale au impus o alta abordare a reformei învăţământului. Maniera în care o serie de 

particularităţi de dezvoltare şi învăţare determina împărţirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o manieră noncategorială, care 

consideră că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Implementarea metodelor active de 

învăţare şi a metodelor alternative 

de evaluare  

Adaptarea stilului de predare şi a 

strategiilor la particularităţile şi 

nevoile de învăţare şi de4 

comunicare specifice grupurilor de 

elevi sau colectivului cu care se 

lucrează 

90% din cadrele didactice 

aplică metodele active de 

învăţare 

Permanent  Echipa 

managerială 

Responsabili 

de catedre 

Psihologul 

şcolii 
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Diversificarea şi modernizarea 

strategiilor de predare învăţare în 

scopul: 

-stimulării interesului elevilor 

pentru studiu şi disciplină 

-încurajării şi aprecierii elevilor 

pentru participarea activă la 

desfăşurarea orelor 

-valorificării cunoştinţelor de 

cultură generală în abordarea noilor 

conţinuturi 

-dezvoltarea capacităţii de auto-

interevaluare şi atitudinii faţă de 

profesori şi colegi 

-valorificarea şi stimularea 

potenţialului creativ şi spiritului 

competitiv al elevilor 

Desfăşurarea lecţiilor în sistem 

AEL 

Utilizarea tablei interactive  

 şi a literaturii de 

specialitate din fondul 

bibliotecii  

30% din conţinuturile 

programei să fie predate cu 

ajutorul softului AEL  

Permanent  Cadre 

didactice 

ISJ Gorj 

Reţea internet 

Next-Gen 

500 lei Buget local 
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Prioritatea: Dezvoltarea unor practici educaţionale cat mai eficiente în concordanţă cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operaţional 2: Formarea continua a personalului pentru a putea asigura pregatirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi 

competenţele cerute pe piaţa muncii 

Ţinta: 60% din personalul şcolii să participe la cursuri de formare. Recalificarea cadrelor didactice care nu au beneficiat de recalificare. 

Context: Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o 

manieră pozitivă şi flexibilă. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Participarea profesorilor la stagii 

de formare continuă organizate în 

instituţii de învăţământ superior, 

CCD, în parteneriat cu agenţii 

economici  

Asigurarea Şanselor egale pentru 

toţi elevii 

Anual Responsabilul cu 

formarea continuă 

Universităţi, 

CCD, Agenţi 

economici  

1000 

lei 

Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Încurajarea formării continue a 

personalului prin acordarea de 

atribuţii suplimentare de 

răspundere şi de îndrumare 

Aplicarea noutăţilor din  domeniul 

managementului educaţional şi al 

specialităţii 

Permanent Responsabil 

CEAC, cadre 

didactice 

CCD 10 lei Buget 

local 

Activităţi de 

diseminare/informare/formare cu 

colegii de către participanţii la 

Adaptarea stilului de predare al 

profesorilor la nevoile elevilor 

Permanent Responsabil 

CEAC, cadre 

didactice 

ISJ Gorj  100lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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cursuri de formare 

Înscrierea la cursuri de 

recalificare a cadrelor didactice 

cu specializări aflate în declin 

Creşterea numărului elevilor cu 

rezultate bune la învăţătură 

Permanent CA, Responsabil 

formare continuă 

Universităţi - Cheltuieli 

personale 

Prioritatea: Creşterea flexibilităţii structurii formării profesionale 

Obiectiv operaţional 1: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

Ţinta: -     Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2014 cu minim 20% faţă de 2012 

-  Reducerea absenteismului cu 50%  in 2014 fata de 2013 

- Îndrumarea elevilor spre şcoala profesională  

Context: Analizând strategia de dezvoltare regională pe perioada 2012-2014 se remarcă următoarele tendinţe:  

1. O scădere a ponderii învăţământului industrial pe următoarele considerente: va creşte gradul de tehnologizare a industriei; se va reduce  numărul de 

angajaţi în industrie; va creşte exigenţa de calificare; 

2. Interesul agenţilor economici din comunitate de a forma elevi cu un nivel de calificare aferent şcolii profesionale 

3. Dotarea cu mijloace şi echipamente moderne a laboratoarelor tehnologice prin proiectul Campus Şcolar 

  



89 

 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Implicarea activă a psihologului 

şcolar şi a diriginţilor în 

combaterea absenteismului, a 

delicvenţei şi a actelor de 

indisciplină 

Reducerea absenteismului şi a 

notelor scăzute sub 7 la purtare 

permanent Psihologul şcolii 

Consilierul educativ 

Consiliul elevilor 

Diriginţi 

Comisia pentru 

prevenirea 

absenteismului 

Parinţi 

CJRAE 

Gorj 

Poliţia de 

proximitate 

  

Consiliere elev-părinte privind 

creşterea interesului acordat 

procesului instructiv educativ şi 

alegerea carierei 

Reducerea numărului de absenţe 

nemotivate per elev 

Reducerea numărului de note 

scăzute la purtare  

Creşterea procentului de 

promovabilitate 

Semestrial  Diriginţii 

Psihologul şcolii 

 

Părinţii    

Popularizarea planului de Creşterea numărului de opţiuni Anual în Comisia de promovare ISJ Gorj   
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şcolarizare prin: 

-lansarea oficială a ofertei prin 

tipărirea de pliante promoţionale 

-organizarea acţiunii ”Porţi 

deschise” 

-prezentare ofertă în şcolile 

generale 

-publicitate în mass-media  

-participare la acţiunea ”Tîrgul 

de oferte educaţional” 

pentru Colegiul Mihai Viteazul 

Bumbeşti Jiu  

lunile:noiembri

e, aprilie, mai 

a imaginii şcolii, 

CA,  

diriginţii claselor 

terminale, 

informatician, 

psihologul şcolii 

Şcoli 

generale din 

zonă 

Realizarea orientării şcolare prin 

lecţii vizită şi participarea 

elevilor din clasele terminale la 

Bursa locurilor de muncă 

Realizarea întâlnirilor elevilor 

cu reprezentanţii facultăţilor în 

vederea continuării studiilor 

Furnizarea datelor date de cere şi 

tendinţele înregistrate pe piaţa 

forţei de muncă  

Anual  Diriginţii 

Psihologul şcolii 

 

Centru de 

asistenţă 

psihopedag

ogică 

Agenţi 

economici 

AJOFM 

Gorj 

Universităţi  
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Prioritatea: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi 

Obiectiv operaţional 1: Elaborarea unei strategii eficiente pentru diminuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra elevilor şi intre elevi 

Ţinta: Anularea evenimentelor ce afectează siguranţa elevilor şi a personalului şcolii 

Context: Amplificarea continuă a pericolelor datorate în primul rând acţiunilor organizate şi necugetate ale unor indivizi face necesară luarea de măsuri 

ferme de pază a unităţii. Un rol important îl are şi educaţia pentru securitatea personală în rândul elevilor. 

Înfiinţarea şi actualizarea 

permanentă a paginii web 

Documente publicate pe pagina 

web 

Permanent  Informatician 

Consiliul elevilor 

   

Autorizarea unor  noi nivele de 

studiu : 

-scoală profesională -mecanic 

auto 

-scoala postliceala-tehnician 

transporturi interne şi 

internaţionale  nivel 3 avansat) 

Toţi elevii  să-si formeze  

competentele profesionale pentru 

a ocupa un loc de munca . 

Octombrie-

decembrie 

Director 

CEAC 

Consiliu 

local, 

AJOFM 

8200 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Elaborarea cu sprijinul de 

specialitate a  poliţiei, a 

planului de pază al unităţii prin 

care se vor stabili reguli 

concrete privind accesul, paza 

şi circulaţia în interiorul 

unităţii 

100% dintre elevi 

să cunoască regulile de acces şi 

circulaţie în şcoală 

Septembrie CA Comitetul 

de părinţi, 

consiliul 

local  

10 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Prezentarea la orele de  

dirigenţie de teme privind 

educaţia pentru securitate 

personală (educaţie rutieră, 

pentru protecţia muncii, 

protecţia consumatorului, 

protecţia civilă, pentru viaţa 

Conştientizarea elevilor asupra 

riscurilor privind securitatea 

personală 

Ianuarie Responsabil de catedre Consiliul 

local, 

AJOFM 

50 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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privată, pentru mediu, pentru 

sănătate) 

Revizuirea regulamentului de 

ordine interioară 

Îmbunătăţirea climatului de studiu Septembrie CA CŞE 50 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Revizuirea şi ţinerea 

permanentă în stare de 

funcţionare a iluminatului de 

siguranţă, a alarmelor, a 

instalaţilor şi dispozitivelor de 

stingere a incendiilor 

Asigurarea securităţii elevilor şi 

personalului în situaţii de urgenţă 

Permanent Responsabili de catedre Comitetul 

de părinţi 

500 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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   CEAC    

Proiectarea riguroasă a tuturor 

activităţilor la nivelul fiecărei 

structuri funcţionale din şcoală 

Planuri 

manageriale ale 

Comisiilor 

metodice 

Anual în 

luna 

octombrie 

Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

 

ISJ Gorj 

  

Realizarea planului operaţional 

privind asigurarea calităţii în 

educaţie 

Atingerea 

indicatorilor 

Permanent  CEAC 

Cadre didactice 

   

Evaluarea iniţială (nevoile elevilor, 

sprijinul necesar, stiluri de învăţare, 

cunoştinţe, experienţă şi abilităţi 

anterioare, cerinţe de evaluare a 

elevilor din clasa a IX a)  

Pentru elevii de la şcoala 

profesionala se vor realiza cu 

precădere activităţi remediale cu 

caracter interdisciplinar şi de 

sprijin pentru evitarea abandonului 

şcolar 

Obţinerea de 

informaţii 

referitoare la 

nevoile de 

instruire, 

educaţie şi 

formare 

Octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 

Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Psihologul şcolar 

ISJ Gorj 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 lei Extrabugetare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorizări  
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Realizarea programelor de 

recuperare şi consolidarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor, 

performanţelor şi evitării eşecului 

şcolar al elevilor din clasa a IX a în 

scopul creşterii promovabilităţii şi 

a performanţelor la olimpiadele 

şcolare 

Derularea unor 

programe de 

consultaţii, 

meditaţii şi 

pregătire 

suplimentară 

diferenţiată 

Permanent  Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Elevii  

Părinţii  

 

300 lei Extrabugetare 

Aplicarea de chestionare cadrelor 

didactice , pentru identificarea 

nevoilor de dezvoltare profesională 

Cursuri de formare pentru întreg 

personalul didactic privind 

aplicarea curriculum-ului, a 

metodelor de învăţare centrată pe 

elev şi a metodelor alternative de 

evaluare 

Utilizarea 

informaţiilor 

dobândite la 

cursurile de 

perfecţionare 

Anual în 

septembrie 

Pe 

perioada 

anului 

şcolar  

Responsabil cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

Echipa 

managerială a 

şcolii 

ISJ Gorj 

CCD Gorj 

În 

funcţie 

de 

necesităţi  

Autofinanţare 

Buget local 

Pefecţionarea personalului 

administrativ (secretariat, 

80% din 

personalul 

Permanent  Şefi  

compartimente 

Informatician  În 

funcţie 

Autofinanţare  
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contabilitate, administraţie) în 

vederea folosirii tehnicii moderne 

de calcul şi a softului specializat 

angajat în 

servicii vor opera 

pe calculator 

de 

necesităţi  

 

Prioritatea: Dezvoltarea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare 

Obiectiv operaţional 2: Dezvoltarea organizaţiei din perspectiva parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial 

Ţinta: 100% din personalul şcolii să participe la îndeplinirea obiectivelor educaţionale, creşterea gradului de inserţie al absolvenţilor în domeniu de 

calificare absolvit cu cel puţin 10% 

Context: Instituţia trebuie să funcţioneze astfel încât, prin calitatea serviciilor să satisfacă încrederea 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 

organizaţie care învaţă permanent pentru a putea îndeplini obiectivele educaţionale. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Organizarea de acţiuni de 

conştientizare a necesităţii de 

parteneriate (Simpozioane, 

Creşterea gradului de 

inserţie al absolvenţilor în 

domeniul de calificare 

Octombrie 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Agenţi 

economici, 

Comitetul de 

1000 lei Cheltuieli materiale - 

buget local 
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exemple de bune practici, 

vizite la agenţi economici şi 

instituţii de cultură ) cat şi a 

cunoştinţelor antreprenoriale 

(dezbateri la care să participe 

oameni de afaceri, foşti elevi) 

Implicarea şcolii în activităţi 

ale proiectelor POSDRU  

absolvit 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă la viitorii absolvenţi de 

liceu 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 

 

 

 

 

 

Echipa de 

proiect 

părinţi, 

Consiliul 

local, CŞE 

 

 

 

ISJ GORJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri europene 

Sprijinirea sau orientarea 

absolvenţilor în găsirea unui 

loc de muncă 

Formarea capacităţilor de 

relaţionare eficientă cu 

membrii comunităţii 

Permanent Responsabil 

CEAC, cadre 

didactice 

CP, Comitet 

Părinţi, CŞE 

50 lei Cheltuieli materiale 

– buget local 

Monitorizarea acţiunilor şi 

întocmirea unui raport scris 

care va fi prezentat în CP o 

dată pe semestru. 

Creşterea eficienţei 

acţiunilor  

Ultima lună 

din 

semestru 

Cadre 

didactice, 

Manager, CA 

CŞE 50 lei Cheltuieli materiale 

– buget local 

 

Prioritatea: Dezvoltarea unor practici educaţionale cat mai eficiente în concordanţă cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operaţional 1: Promovarea în şcoală a învăţării centrate pe elev 
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Ţinta: 90% din cadre unităţii să utilizeze strategii de predare – învăţare centrate pe elev 

Context: Integrarea europeană, transformările socioprofesionale au impus o alta abordare a reformei învăţământului. Maniera în care o serie de 

particularităţi de dezvoltare şi învăţare determina împărţirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o manieră noncategorială, care 

consideră că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Implementarea metodelor active de 

învăţare şi a metodelor alternative 

de evaluare  

Adaptarea stilului de predare şi a 

strategiilor la particularităţile şi 

nevoile de învăţare şi de4 

comunicare specifice grupurilor de 

elevi sau colectivului cu care se 

lucrează 

90% din cadrele didactice 

aplică metodele active de 

învăţare 

Permanent  Echipa 

managerială 

Responsabili 

de catedre 

Psihologul 

şcolii 
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Diversificarea şi modernizarea 

strategiilor de predare învăţare în 

scopul: 

-stimulării interesului elevilor 

pentru studiu şi disciplină 

-încurajării şi aprecierii elevilor 

pentru participarea activă la 

desfăşurarea orelor 

-valorificării cunoştinţelor de 

cultură generală în abordarea noilor 

conţinuturi 

-dezvoltarea capacităţii de auto-

interevaluare şi atitudinii faţă de 

profesori şi colegi 

-valorificarea şi stimularea 

potenţialului creativ şi spiritului 

competitiv al elevilor 

Desfăşurarea lecţiilor în sistem 

AEL 

Utilizarea tablei interactive  

 şi a literaturii de 

specialitate din fondul 

bibliotecii  

30% din conţinuturile 

programei să fie predate cu 

ajutorul softului AEL  

Permanent  Cadre 

didactice 

ISJ Gorj 

Reţea internet 

Next-Gen 

500 lei Buget local 
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Prioritatea: Dezvoltarea unor practici educaţionale cat mai eficiente în concordanţă cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operaţional 2: Formarea continua a personalului pentru a putea asigura pregatirea elevilor în concordanţă cu abilităţile şi 

competenţele cerute pe piaţa muncii 

Ţinta: 60% din personalul şcolii să participe la cursuri de formare. Recalificarea cadrelor didactice care nu au beneficiat de recalificare. 

Context: Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate valoriza potenţialul fiecăruia, într-o 

manieră pozitivă şi flexibilă. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Participarea profesorilor la stagii 

de formare continuă organizate în 

instituţii de învăţământ superior, 

CCD, în parteneriat cu agenţii 

economici  

Asigurarea Şanselor egale pentru 

toţi elevii 

Anual Responsabilul cu 

formarea continuă 

Universităţi, 

CCD, Agenţi 

economici  

1000 

lei 

Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Încurajarea formării continue a 

personalului prin acordarea de 

atribuţii suplimentare de 

răspundere şi de îndrumare 

Aplicarea noutăţilor din  domeniul 

managementului educaţional şi al 

specialităţii 

Permanent Responsabil 

CEAC, cadre 

didactice 

CCD 10 lei Buget 

local 

Activităţi de 

diseminare/informare/formare cu 

colegii de către participanţii la 

Adaptarea stilului de predare al 

profesorilor la nevoile elevilor 

Permanent Responsabil 

CEAC, cadre 

didactice 

ISJ Gorj  100lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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cursuri de formare 

Înscrierea la cursuri de 

recalificare a cadrelor didactice 

cu specializări aflate în declin 

Creşterea numărului elevilor cu 

rezultate bune la învăţătură 

Permanent CA, Responsabil 

formare continuă 

Universităţi - Cheltuieli 

personale 

Prioritatea: Creşterea flexibilităţii structurii formării profesionale 

Obiectiv operaţional 1: Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera 

Ţinta: -     Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2014 cu minim 20% faţă de 2012 

-  Reducerea absenteismului cu 50%  in 2014 fata de 2013 

- Îndrumarea elevilor spre şcoala profesională  

Context: Analizând strategia de dezvoltare regională pe perioada 2012-2014 se remarcă următoarele tendinţe:  

4. O scădere a ponderii învăţământului industrial pe următoarele considerente: va creşte gradul de tehnologizare a industriei; se va reduce  numărul de 

angajaţi în industrie; va creşte exigenţa de calificare; 

5. Interesul agenţilor economici din comunitate de a forma elevi cu un nivel de calificare aferent şcolii profesionale 

6. Dotarea cu mijloace şi echipamente moderne a laboratoarelor tehnologice prin proiectul Campus Şcolar 
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Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Implicarea activă a psihologului 

şcolar şi a diriginţilor în 

combaterea absenteismului, a 

delicvenţei şi a actelor de 

indisciplină 

Reducerea absenteismului şi a 

notelor scăzute sub 7 la purtare 

permanent Psihologul şcolii 

Consilierul educativ 

Consiliul elevilor 

Diriginţi 

Comisia pentru 

prevenirea 

absenteismului 

Parinţi 

CJRAE 

Gorj 

Poliţia de 

proximitate 

  

Consiliere elev-părinte privind 

creşterea interesului acordat 

procesului instructiv educativ şi 

alegerea carierei 

Reducerea numărului de absenţe 

nemotivate per elev 

Reducerea numărului de note 

scăzute la purtare  

Creşterea procentului de 

promovabilitate 

Semestrial  Diriginţii 

Psihologul şcolii 

 

Părinţii    

Popularizarea planului de Creşterea numărului de opţiuni Anual în Comisia de promovare ISJ Gorj   
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şcolarizare prin: 

-lansarea oficială a ofertei prin 

tipărirea de pliante promoţionale 

-organizarea acţiunii ”Porţi 

deschise” 

-prezentare ofertă în şcolile 

generale 

-publicitate în mass-media  

-participare la acţiunea ”Tîrgul 

de oferte educaţional” 

pentru Colegiul Mihai Viteazul 

Bumbeşti Jiu  

lunile:noiembri

e, aprilie, mai 

a imaginii şcolii, 

CA,  

diriginţii claselor 

terminale, 

informatician, 

psihologul şcolii 

Şcoli 

generale din 

zonă 

Realizarea orientării şcolare prin 

lecţii vizită şi participarea 

elevilor din clasele terminale la 

Bursa locurilor de muncă 

Realizarea întâlnirilor elevilor 

cu reprezentanţii facultăţilor în 

vederea continuării studiilor 

Furnizarea datelor date de cere şi 

tendinţele înregistrate pe piaţa 

forţei de muncă  

Anual  Diriginţii 

Psihologul şcolii 

 

Centru de 

asistenţă 

psihopedag

ogică 

Agenţi 

economici 

AJOFM 

Gorj 

Universităţi  
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Prioritatea: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi 

Obiectiv operaţional 1: Elaborarea unei strategii eficiente pentru diminuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra elevilor şi intre elevi 

Ţinta: Anularea evenimentelor ce afectează siguranţa elevilor şi a personalului şcolii 

Context: Amplificarea continuă a pericolelor datorate în primul rând acţiunilor organizate şi necugetate ale unor indivizi face necesară luarea de măsuri 

ferme de pază a unităţii. Un rol important îl are şi educaţia pentru securitatea personală în rândul elevilor. 

Înfiinţarea şi actualizarea 

permanentă a paginii web 

Documente publicate pe pagina 

web 

Permanent  Informatician 

Consiliul elevilor 

   

Autorizarea unor  noi nivele de 

studiu : 

-scoală profesională –

prelucratori prin aşchiere 

conform necesităţii forţei de 

muncă la UM SADU 

-scoala postliceala-tehnician 

transporturi interne şi 

internaţionale  nivel 5) 

Toţi elevii  să-si formeze  

competentele profesionale pentru 

a ocupa un loc de munca . 

Octombrie-

decembrie 

Director 

CEAC 

Consiliu 

local, 

AJOFM 

8200 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Elaborarea cu sprijinul de 

specialitate a  poliţiei, a 

planului de pază al unităţii prin 

care se vor stabili reguli 

concrete privind accesul, paza 

şi circulaţia în interiorul 

unităţii 

100% dintre elevi 

să cunoască regulile de acces şi 

circulaţie în şcoală 

Septembrie CA Comitetul 

de părinţi, 

consiliul 

local  

10 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Prezentarea la orele de  

dirigenţie de teme privind 

educaţia pentru securitate 

personală (educaţie rutieră, 

pentru protecţia muncii, 

protecţia consumatorului, 

protecţia civilă, pentru viaţa 

Conştientizarea elevilor asupra 

riscurilor privind securitatea 

personală 

Ianuarie Responsabil de catedre Consiliul 

local, 

AJOFM 

50 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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privată, pentru mediu, pentru 

sănătate) 

Revizuirea regulamentului de 

ordine interioară 

Îmbunătăţirea climatului de studiu Septembrie CA CŞE 50 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Revizuirea şi ţinerea 

permanentă în stare de 

funcţionare a iluminatului de 

siguranţă, a alarmelor, a 

instalaţilor şi dispozitivelor de 

stingere a incendiilor 

Asigurarea securităţii elevilor şi 

personalului în situaţii de urgenţă 

Permanent Responsabili de catedre Comitetul 

de părinţi 

500 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 
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Tinte:  

1.1 Dezvoltarea managementului si a culturii calitatii la nivelul colegiului cu scopul schimbarii mentalitatii si dezvoltarii culturii calitatii 

la nivelul intregului personal al scolii 

1.2 Implicarea cadrelor didactice in programe de invatare care sa valorifice strategiile didactice modern in vederea asigurarii cresterii 

calitatii proceselor educationale si a performantelor scolare si extrascolare ale elevilor 

1.3 Ameliorarea nivelului de competente ale elevilor, in special al celor din anii terminali pentru promovarea testelor si examenelor finale 

Context: asigurarea calitatii impune o serie de masuri manageriale care sa mareasca atat rata de retentive, de performanta si success a 

elevilor, cat si cresterea nivelului de formare si perfectionare continua a cadrelor didactice, la nivelul standardelor nationale si europene: 

 Imbunatatirea cadrului privind Asigurarea Calitatii in vederea atingerii standardelor de performanta ARACIP si CNDIPT 

 Ameliorarea sistemului de formare continua a personalului didactic 

 Asigurarea unui mediu scolar care sa aplice principiile invatarii centrate pe elev, corelate cu cele ale educatiei de calitate 

 Cresterea nivelului interesului partenerilor sociali pentru activitatile scolii in vederea calitatii serviciilor educationale, a nivelului 

de motivate si performanta a elevilor si cadrelor didactice 

Masurat prin:  

 Numar de cadre didactice ce au gradul I si II, masterat, cursuri de perfectionare in specializarea proprie sau alte domenii 

complementare 

 Numar de profesori implicate in concursuri si olimpiade 

 Numar de asistente sau inspectii care sa evidentieze utilizarea strategiilor didactice modern 
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 Numar de elevi ce au obtinut certificatul de competente profesionale 

 Numar de elevi ce au promovat bacalaureatul 

 Numar de absolvent ice au continuat studiile prin niveluri superioare de educatie 

 Numar de premii obtinute la concursuri si olimpiade scolare si extrascolare 

 Numar de parteneri si colaboratori sociali  

 Numar de proiecte si activitati derulate in colaborare/ parteneriat cu comunitatea locala 
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Masuri/ actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate 

asteptate 

Data pana 

cand vor fi 

finalizate 

Responsabil Parteneri Cost Sursa de 

finantare 

Formarea cadrelor didactice in 

vederea cunoasterii cadrului, a 

standardelor de asigurare a calitatii 

cerute de ARACIP si CNDIPT si a 

instrumentelor procedurale si 

metodologice  de atingere  a acestor 

indicatori de performanta  

Cel putin 50% din 

personalul 

didactice va 

participa la stagii 

de formare 

organizate 

Anual 

 

Semestrul I 

(in special 

profesorii nou 

veniti, sefii de 

arii curricular, 

comisia 

CEAC) 

Echipa 

manageriala 

 

 

Comisia CEAC 

 

 

I.S.J Gorj 

 

  

Proiectarea riguroasă a tuturor 

activităţilor la nivelul fiecărei 

structuri funcţionale din şcoală 

Planuri 

manageriale ale 

Comisiilor 

Anual în luna 

octombrie 

Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

ISJ Gorj   
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metodice 

Realizarea planului operaţional 

privind asigurarea calităţii în educaţie 

Atingerea 

indicatorilor 

Permanent  CEAC 

Cadre didactice 

   

Evaluarea iniţială (nevoile elevilor, 

sprijinul necesar, stiluri de ănvăţare, 

cunoştinţe, experienţă şi abilităţi 

anterioare, cerinţe de evaluare a 

elevilor din clasa a IX a)  

Obţinerea de 

informaţii 

referitoare la 

nevoile de 

instruire, educaţie 

şi formare 

Octombrie 

 

Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

ISJ Gorj 100 lei Extrabugetare  

Realizarea programelor de recuperare 

şi consolidarea cunoştinţelor şi 

deprinderilor, performanţelor şi 

evitării eşecului şcolar al elevilor din 

clasa a IX a în scopul creşterii 

promovabilităţii şi a performanţelor 

la olimpiadele şcolare 

Derularea unor 

programe de 

consultaţii, 

meditaţii şi 

pregătire 

suplimentară 

diferenţiată 

Permanent  Şefi comisii 

metodice 

Cadre didactice 

Elevii  

Părinţii  

300 lei Extrabugetare 

Aplicarea de chestionare cadrelor 

didactice , pentru identificarea 

nevoilor de dezvoltare profesională 

Utilizarea 

informaţiilor 

dobândite la 

Anual în 

septembrie 

Pe perioada 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

cadrelor didactice 

ISJ Gorj 

CCD Gorj 

În funcţie 

de 

necesităţi  

Autofinanţare 

Buget local 
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Cursuri de formare pentru întreg 

personalul didactic privind aplicarea 

curriculum-ului, a metodelor de 

învăţare centrată pe elev şi a 

metodelor alternative de evaluare 

cursurile de 

perfecţionare 

anului şcolar  Echipa 

managerială a 

şcolii 

Elaborarea/ imbunatatirea 

procedurilor, a structurilor, a 

structurilor organizatorice si a 

documentelor necesare implementarii 

sistemului de Asigurare a Calitatii 

Existent 

regulamentelor, a 

procedurilor si 

documentelor 

privind 

autoevaluarea 

institutional, 

asigurarea interna 

a calitatii si 

implementarea 

planurilor de 

imbunatatire 

Anual 

 

 

 

Semestrial   

Comisia CEAC 

 

Responsabili ai 

departamentelor 

colegiului 

(conform 

organigramei) 

I.S.J. Gorj   

Elaborarea si dezvoltarea SCIM 

conform noilor normative legale 

Implementarea 

unui SCIM 

Noiembrie 

2015- aprilie 

Echipa 

manageriala 

Firma 

specializata in 
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efficient in vederea 

atingerii celor 16 

standarde de 

calitate 

2016  

Comisia SCIM 

domeniul 

implementarii 

SCIM 

Folosirea de catre profesori a unei 

game variate de strategii de predare 

si invatare a mijloacelor modern, 

echipamente si aparatura, pentru a 

raspunde stilurilor de invatare 

individuale, abilitatilor, culturii, 

genului, motivarii fiecarui elev 

Evidentierea, in  

minimum 70% 

dintre asistentele la 

oa a utilizarii 

mijloacelor 

didactice moderne.  

Insusirea de catre 

minim 20% dintre 

elevi a 

continuturilor de 

invatare utilizand 

programele AEL 

Anual  

 

 

 

 

 

 

Permanent  

Echipa CEAC 

Sefii ariilor 

curriculare 

Sefii de catedre 

Inspectori de 

specialitate 

Toate cadrele 

diactice  

I.S.J. Gorj 

 

 

CJAP 

CCD 

SIVECO 
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Prioritatea: Dezvoltarea unei culture a calitatii la nivelul unitatii scolare  

Obiectiv operational 2:  Dezvoltarea organizatiei din perspective parteneriatului social si a spiritului antreprenorial 

Tinte:  

2.1 100% din personalul scolii sa participle la îndeplinirea obiectivelor educaţionale, creşterea gradului de inserţie al absolvenţilor în domeniu de 

calificare absolvit cu cel puţin 10% 

2.2 Atragerea de colaboratori si parteneri sociali in strategiile educationale ale scolii, in vederea cresterii calitatii serviciilor sale si a nivelului de 

competenta a resurselor umane 

2.3 Cresterea cu minim 15% pana in 2016 a numarului de contracte de colaborare si partenetiare cu agenti economici locali si regionali in 

vederea elaborarii CDL-urilor si desfasurarii stagiilor de practica a elevilor 

Masurat prin: 

 Numar de acorduri de parteneriat/ colaborare cu agenti economici locali si regionali, institutii responsabile cu absorbtia absolventilor pe 

piata muncii si pe cea educationala 

 Numar de elevi ce desfasoara la agenti economici stagiile de practica obligatorie 

 Numar de absolventi cu nivelul III, IV si V de calificare 

 Numar de absolventi ai invatamantului post- obligatoriu al colegiului ce isi continua studiile 

Context: Pentru formarea profesionala a elevilor scolii, asigurarea insertiei socio- profesionale a abosolventilor si urmarirea integrarii acestora la 

agentii economici angajatori, se impune crearea unei retele parteneriale solide si diversificate care sa sustina proiectele de dezvoltare a scolii si 
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de crestere a calitatii serviciilor educationale ale acesteia. 

 

 

 

Masuri/ actiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate Data pana 

cand vor fi 

finalizate 

Responsabil Parteneri Cost Sursa de 

finantare 

Organizarea de acţiuni de 

conştientizare a necesităţii de 

parteneriate (Simpozioane, 

exemple de bune practici, 

vizite la agenţi economici şi 

instituţii de cultură ) cat şi a 

cunoştinţelor antreprenoriale 

(dezbateri la care să participe 

oameni de afaceri, foşti elevi) 

Implicarea scolii in activitati 

ale proiectelor POSDRU 

Creşterea gradului de 

inserţie al 

absolvenţilor în 

domeniul de 

calificare absolvit 

Octombrie Echipa 

managerială 

Agenţi economici 

 

Comitetul de 

părinţi 

 Consiliul local 

 CŞE 

1000 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Stabilirea de intalniri, de Extinderea anuala a Anual  Echipa Consiliul local   
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contacte si runde de negociere 

cu potentialii parteneri sociali, 

in vederea derularii de 

activitati si programe educative 

in colaborare/ parteneriat cu 

scoala 

retelei cu parteneri 

sociali cu cel 1 

organizatie/ institutie 

 

 

Permanent  

manageriala 

Coordonator cu 

programe si 

proiecte educative 

 

Consilier 

psihopedagog 

 

ONG-uri 

Institutii publice 

Agenti economici 

Asociatia de 

parinti 

Organizarea si desfasurarea 

unor sesiuni de formare pe 

linia asigurarii cadrului 

pedagogic de dobandire de 

catre elevi a abilitatilor cheie si 

specific in cadrul stagiilor de 

practica 

Participarea unor 

reprezentanti ai 

partenerilor 

economici si cadre 

didactice la sesiuni de 

formare 

Anual  Echipa 

manageriala 

ISJ Gorj 

 

AJOFM 

Catedra tehnica 

Parteneri 

economici actuali 

si viitori 

  

Antrenarea reprezentantilor 

agentilor economici in 

evaluarea competentelor 

practice ale elevilor la sfarsitul 

perioadei de practica, la 

Obtinerea 

certificatului de 

competente 

profesionale de catre 

100% din elevii aflati 

Anual  Echipa 

manageriala 

 

Catedra tehnica 

 

Parteneri 

economici actuali 

si viitori 
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examenul de atestare a 

competentelor 

in ani terminali Cadre didactice 

discipline tehnice 

 

Antrenarea agentilor 

economici in realizarea si 

actualizarea CDL 

Participarea active a 

partenerilor 

economici la 

realizarea si 

actualizarea CDL 

pentru anul scolar 

urmator 

Anual  Comisia pentru 

curriculum 

Responsabil 

catedrei tehnice 

ISJ Gorj 

 

Consiliul local 

Parteneri 

economici actuali 

si viitori 

  

Monitorizarea elevilor 

absolvent ice au accesat un 

nivel superior de educatie  

Continuarea studiilor 

in invatamantul 

superior, minim 65% 

din absolventii 

colegiului, anual 

Anual  Dirigintii  Universitati 

partenere  

  

Monitorizrea elevilor 

absolventi ce au fost absorbiti 

pe piata muncii 

Rata somajului de 

maxim 15% la elevii 

ce au absolvit 

invatamantul post- 

Anual  Dirigintii  Agenti economici 

parteneri/ 

colaboratori 
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obligatoriu al 

colegiului 

 

Prioritatea: Dezvoltarea unor practice educationale cat mai eficiente in concordant cu nevoile diverse ale elevilor 

Obiectiv operational 1: Promovarea in scoala a invatarii centrate pe elev 

Tinta: 90% din cadrele didactice ale unitatii sa utilizeze strategii de predare- invatare centrate pe elev 

Context: Integrarea europeană, transformările socioprofesionale au impus o alta abordare a reformei învăţământului. Maniera în care o serie de 

particularităţi de dezvoltare şi învăţare determina împărţirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o manieră noncategorială, 

care consideră că orice copil este o persoană care învaţă într-un anumit ritm şi stil şi deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. 

Masurat prin: 

 Numar de elevi identificati cu nevoi special 

 Numar de proiecte de educatie remedial 

 Numar de dezbateri/ exemple de buna practica 

 

Masuri/ actiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate Data pana 

cand vor fi 

finalizate 

Responsabil Parteneri Cost Sursa de 

finantare 

Implementarea metodelor 

active de învăţare şi a 

90% din cadrele 

didactice aplică 

Permanent  Echipa 

managerială 
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metodelor alternative de 

evaluare  

Adaptarea stilului de predare şi 

a strategiilor la particularităţile 

şi nevoile de învăţare şi de4 

comunicare specifice 

grupurilor de elevi sau 

colectivului cu care se lucrează 

metodele active de 

învăţare 

Responsabili de 

catedre 

Psihologul şcolii 

Diversificarea şi modernizarea 

strategiilor de predare învăţare 

în scopul: 

-stimulării interesului elevilor 

pentru studiu şi disciplină 

-încurajării şi aprecierii 

elevilor pentru participarea 

activă la desfăşurarea orelor 

-valorificării cunoştinţelor de 

cultură generală în abordarea 

noilor conţinuturi 

-dezvoltarea capacităţii de 

Utilizarea tablei 

interactive  

 şi a literaturii de 

specialitate din fondul 

bibliotecii  

30% din conţinuturile 

programei să fie 

predate cu ajutorul 

softului AEL  

Permanent  Cadre didactice ISJ Gorj 

Reţea internet 

Next-Gen 

500 lei Buget local 
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auto-interevaluare şi atitudinii 

faţă de profesori şi colegi 

-valorificarea şi stimularea 

potenţialului creativ şi 

spiritului competitiv al elevilor 

Desfăşurarea lecţiilor în sistem 

AEL 

 

Prioritatea: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi 

Obiectiv operaţional 1: Elaborarea unei strategii eficiente pentru diminuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra elevilor şi intre elevi 

Tinta:  

 Combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii 

 Anularea evenimentelor ce afecteaza siguranta elevilor si a personalului scolii 

Context: Amplificarea continuă a pericolelor datorate în primul rând acţiunilor organizate şi necugetate ale unor indivizi face necesară luarea de 

măsuri ferme de pază a unităţii. Un rol important îl are şi educaţia pentru securitatea personală în rândul elevilor. 

Masurat prin:  

 Reducerea numarului de elevi abuzati fizic sau verbal 

 Promovarea unui numar crescut de activitati de integrare a elevilor cu dificultati de invatare sau cu nevoi speciale 

 



122 

 

Masuri/ actiuni 

 pentru atingerea obiectivului 

Rezultate asteptate Data pana 

cand vor fi 

finalizate 

Responsabil Parteneri Cost Sursa de 

finantare 

Elaborarea cu sprijinul de 

specialitate a  poliţiei, a planului 

de pază al unităţii prin care se vor 

stabili reguli concrete privind 

accesul, paza şi circulaţia în 

interiorul unităţii 

100% dintre elevi 

să cunoască regulile 

de acces şi circulaţie 

în şcoală 

Septembrie CA Comitetul de 

părinţi, consiliul 

local 

10 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Prezentarea la orele de  dirigenţie 

de teme privind educaţia pentru 

securitate personală (educaţie 

rutieră, pentru protecţia muncii, 

protecţia consumatorului, protecţia 

civilă, pentru viaţa privată, pentru 

mediu, pentru sănătate) 

Conştientizarea 

elevilor asupra 

riscurilor privind 

securitatea personală 

Ianuarie Responsabil de 

catedre 

Consiliul local, 

AJOFM 

50 lei Cheltuieli 

materiale - 

buget local 

Revizuirea regulamentului de 

ordine interioara  

Imbunatatirea 

climatului de studiu 

Septembrie CA CSE 50 lei Cheltuieli 

materiale- 

buget local 
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Elaborarea de programe 

educationale, de sprijin si 

remediere, personalizate, pentru 

elevii identificati cu nevoi speciale 

Cresterea gradului de 

satisfactie al elevilor 

in cauza 

Diminuarea 

complexului de 

inferioritate 

Perceperea scolii ca 

pe un spatiu 

prietenos, de 

dezvoltare 

Permanent  Responsabilii 

catedrelor  

Comitetul 

reprezentativ al 

parintilor 

50 lei Cheltuieli 

materiale- 

buget local 

 

 

 

PARTEA A IV-A 

CONSULTARE MONITORIZARE SI EVALUARE 

 

4.1. CONSULTAREA 

4.1.1. PLANIFICAREA ACŢIUNILOR DE ELABORARE A PAS 
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1. Constituirea echipei. 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu elaborarea PAS. 

3. Culegerea de informaţii: - chestionare elevi, părinţi, profesori, ISJ, agenţi economici, autoritatea locală, etc. PLAI, PRAI. 

4. Colaborarea cu şcolile generale din zonele limitrofe pentru analiza mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor, domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Consultarea personalului şcolii, elevi, părinţi, parteneri sociali. 

7. Structurarea sugestiilor formulate şi reformularea obiectivelor şi a priorităţilor.  

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

4.1.2. SURSE DE INFORAŢII: 

- documente catedra, CEAC, diriginţi, CŞE, părinţi; 

- documente de analiză: rapoarte CEAC, CA, echipa managerială, secretariat, contabilitate, bibliotecă; 

- documente de prezentare şi promovare a imaginii şcolii; 

- site-ul ISJ Gorj;  

- PRAI Sud - Vest Oltenia: date statistice AJOFM Gorj, chestionare, discuţii, interviuri, raport scris ISJ, Ministru, inspecţii făcute în 

şcoală; 

- PLAI Gorj; 

 

4.2  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

4.2.1. ACTIVITPŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

- implementarea  PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii; 
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Proiectul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare PAS prin: 

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

- includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale CA, CP, catedre; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadru CP şi CA; 

- revizuirea periodică şi corecţii; 

 

4.2.2. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Activitatea Responsabili: Frecvenţa monitorizării Perioada întâlnirilor de 

analiză 

Culegerea datelor necesare 

monitorizării ţintelor 

CEAC lunar Ianuarie - Mai 

Monitorizarea periodică a 

acţiunilor individuale 

Echipa Managerială trimestrial Decembrie - Aprilie 

Stabilirea acţiunilor corective CEAC trimestrial Decembrie - 

Aprilie 

Analiza informaţiilor privind 

progresele realizate în atingerea 

ţintelor 

CA anual Iunie 
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GLOSAR DE TERMENI 

 

CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 

CŞE – Consiliul Şcolar al Elevilor; 

CA – Consiliul de Administraţie; 

CP – Consiliul Profesoral; 

AJOFM – Agenţia Judeţeana de Ocupare a Forţei de Muncă; 

CCD – Casa Corpului Didactic; 

ISJ – Inspectorat Şcolar Judeţean; 

CDL – Curriculum de Dezvoltare Locală; 

Stabilirea metodelor de evaluare 

a indicilor de evaluare şi a 

impactului asupra societăţii 

CA anual Septembrie 

Prezentare generală a progreselor 

realizate în atingerea ţintelor 

Director anual Iunie 

Evaluarea proceselor în atingerea 

ţintelor, actualizarea acţiunilor 

din PAS în urma evaluării 

CA anual Iunie 
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CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 
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