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2012 – 2016 

 

PARTEA 1- CONTEXTUL 

                       Viziunea și misiunea școlii 

                                                                                                                                                                                          

Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în  anul şcolar 2012-2013, avem în 

vedere în continuare  concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe 

aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă 

intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată, de aşa manieră, încât să 

se creeze în Liceul Tehnologic Stoina, un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.  

 

          Liceul Tehnologic Stoina este o unitate de învățământ preuniversitar de stat, care îşi propune: 

 

  Transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin interacţiunea 

constructivă şi deschisă a şcolii cu mediul social, cultural şi economic;   

 

 Intensificarea preocupării dascălilor de a descoperi şi pune în valoare valenţele pozitive ale fiecărui elev;   

 
 

  Oferirea de servicii de învăţământ şi educaţie pentru o categorie largă de solicitanţi - şcoala noastră va avea uşile 

deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie şi instruire, asigurând o pregătire temeinică într-un climat 

plăcut.                                         

 

Deviza noastră este :  Știința înseamnă putere 

 



 

  

 

Istoricul scolii 

 

Există dovezi care atestă existenţa unei şcoli în comuna Stoina încă din anul 1821. Traiectoria dezvoltării şcolii a fost 

următoarea: 

 - 1822 – primul învăţător, Barbu Bondoc, care a fost şi luptător în oastea lui Tudor Vladimirescu; 

 - 1845 – primul învăţător cu diplomă – Ilie Tomescu; 

 - 1885 – învăţătorul Ioan Petrescu a reuşit să construiască un local adecvat unei şcoli, local în care se funcţionează şi 

astăzi; 

 - 1928-1929 – a fost construit un nou local, alături de cel vechi şi au fost numiţi mai mulţi învăţători: Dumitru Hobeanu, Ion 

Stanciu, Ion Ivănescu, Angela Ivănescu, Maria Marian şi Dumitru Marian; 

 - 1931 – în satul Ciorari s-a construit o şcoală; 

 - 1934 - în satul Păişani s-a construit o şcoală; 

 - 1948 – la reforma invăţământului, Şcoala Stoina a primit pe lângă clasele primare şi clasele V-VII; 

 - 1960 – a început construcţia unui local nou, modern, local în care se învaţă şi astăzi;     

           - 1984 -1989 au existat clase la treapta a 2-a de liceu – învăţământ seral, clase care făceau parte din planurile de 

şcolarizare ale liceelor Turceni şi Ţicleni ; 

 - 1995 – 1996 – Grupul Şcolar Industrial Stoina a apărut în reţeaua şcolară a judeţului Gorj, având în planul de școlarizare 

clase de învățământ liceal și profesional; 

             -2013- schimbarea denumirii - Liceul Tehnologic Stoina. 

 

     

 

Profilul școlii 



 

  

 

În prezent, școala oferă instruire în domeniul electric pentru învățământ liceal, dar și pentru învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial. Filiera tehnologică a liceului are o dublă finalitate. Pe de o parte asigură accesul la dobândirea diplomei educaționale de 

bacalaureat, iar pe de altă parte  permite calificarea la nivel de tehnician (nivel 3 de calificare in clasificarea Uniunii Europene), 

pentru  calificarea tehnician în instalații electrice prin ruta directă de calificare. 

Liceul crează posibilitatea continuării studiilor absolvenților învățământului gimnazial din 7 comune învecinate. 

Cei 428 de elevi sunt repartizați astfel: 

 

- învăţământ preşcolar                43  (3 grupe); 

- ciclul primar                             100 (6 clase) ; 

- ciclul gimnazial              110 (6 clase); 

- liceu zi                         175(7 clase) ;  

TOTAL CLASE:22 

 

  

        Activitatea educativă, atât în cadrul şcolii, cât şi acţiunile organizate în afara şcolii, au urmărit formarea personalităţii elevului 

în conformitate cu tipul de societate pe care-l construim şi care presupune: competenţă, competiţie, concurență, libertatea 

deciziilor. Elevii şi profesorii au fost antrenaţi să se pregătească pentru examene şi evaluări în viziunea noilor metodologii de 

Bacalaureat şi Evaluare Naţională. 

 

 

 

Analiza rezultatelor si realizarile anului scolar 2012 – 2013 

 

La sfârşitul anului școlar 2012-2013, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 



 

  

 

LICEUL TEHNOLOGIC STOINA 
 

Clasa 

Înscrişi 
la 

începutul 
anului 
şcolar 

Rămaşi 
la 

sfârşitul 
sem. II 

Promov
aţi 

Promovaţi cu medii Corigenţi 
Situaţii 

neîncheiate 5-
6.99 

7-8.99 9-10 
1 

ob. 
2 

ob. 
3 ob. > 3 ob. 

0 7       6 6 - - 6 - - - - - 

I 9       9 9 1 5 3 - - -  - 

 
II 

 
       8 

 
8 

 
8 

1 3 4 - - - - - 

 
III 

 
17 

 
17 

 
17 

5 7 5 - - - - - 

 
IV 

 
10 

 
      11 

 
   11 

2    2 7 - - - - - 

 
V 

 
30 

 
28 

 
24 

0 18 6 2 - 1  1 

 
VI 

 
31 

 
31 

 
25 

3 11 11 5 1 - - - 

 
VII 

 
36 

 
36 

 
30 

1 18 10 2 1 1 1 2 

 
VIII 

 
36 

 
36 

 
33 

7 14 12 1 - 1 - 1 

 
IX 

 
      35 

 
41 

 
    35 

20 15 - 4 1 - - 1 

 
X 

      59 60     49 39 11 1 6 - - - 3 

 
XI 

      37 36     35 24 11 - - - - - 1 

 
XII 

      31 31     31 6 23 2  - - - - 

Total 346 350 313 109 138 67 20 3 3 1 9 

 
 



 

  

 

 

ŞCOALA CU CLASELE I-IV PĂIȘANI 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şcolar 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

sem. I 

Promovaţi 

Promovaţi cu 

medii 
Corigenţi 

Situaţii 

neîncheiate 5-

6.99 

7-

8.9

9 

9-10 
1 

ob. 

2 

ob. 
3 ob. > 3 ob. 

 

    I 

 

16 
13 13 - - 13 - - - - - 

 

II 

 

9 
9 9 - - - - - - - - 

 

III 

 

7 
7 7 - - - - - - - - 

 

IV 

10 

 
11 11 1 3 7 - - - - - 

Total 42 40 40 2 9 28 - 1 - - - 

 

 

ŞCOALA CU CLASELE I-IV CIORARI 

 

 

Clasa Înscrişi Rămaş Prom Promovaţi cu Corigenţi Situaţii 



 

  

la începutul 

anului şcolar 

i 

la 

sfârşitu

l 

sem. I 

ovaţi medii neîncheiate 

5-

6.99 

7-

8.99 
9-10 

1 

ob

. 

2 

ob

. 

3 ob. > 3 ob. 

 

    I 

 

6 
 6 6 0 2 4 - - - - - 

 

II 

 

3 
3 3 1 0 2 - - - - - 

 

III 

 

6 
6 6 0 2 4 - - - - - 

 

IV 

 

3 
3 3 1 0 2 - - - - - 

Total 18 18 18 3 5 10 - - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

  

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ –IUNIE 2013 

 

Disciplina 

 

 Înscriși Prezenți  Cu note>5 

 

Procent note>5 

Limba si literatura romana 

 

33 33 27 81,81% 

Matematica 

 

33 33 20 60,60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE BACALAUREAT –PROBA SCRISĂ-IUNIE-IULIE 2013 



 

  

În sesiunea iunie-iulie 2013 a Examenului de Bacalaureat, s-au înscris 41 de candidaţi din seria curentă, din care au fost 

declaraţi admişi 17. Procentul de promovabilitate  obţinut este 41%.  

Disciplina 

 

 Înscriși Prezenți  Cu 

note>5 

 

Procent note>5 

 

 

Limba si literatura romana 

 

41 41 22 53,65% 

Matematica 41 

 

41 23 56,09% 

Biologie 41 

 

41 20 48,78% 

 

Analiza rezultatelor statistice consemnate la Examenul de Bacalaureat si Evaluare Naţională trebuie să conducă la unele 

măsuri speciale pentru anul şcolar următor pentru ca performanţele să se optimizeze. Conducerea şcolii consideră că pregătirea 

pentru Bacalaureat si Evaluare Natională trebuie să demareze chiar de la 16 septembrie prin prezentarea metodologiei, prin 

popularizarea unor variante de subiecte pentru probele scrise şi a subiectelor pentru probele de competente digitale si lingvistice 

(pentru bacalaureat). De asemenea, pregătirea specială se va realiza săptămânal la fiecare disciplină de examen, astfel încât să fie 

parcurse toate subiectele, realizându-se periodic şi evaluarea pregătirii elevilor prin teste scrise şi prin tehnici orale de evaluare. 

 

FRECVENŢA ELEVILOR 

 

Se observă că frecvenţa elevilor la ore este nesatisfăcătoare. Există clase şi elevi cu un număr  mare de absenţe 

nemotivate, ceea ce a condus la scăderea mediei la purtare.   

Echipa managerială şi membrii Consiliului de Administraţie consideră că aceasta este îngrijorătoare, deoarece are implicit 

consecinţe în planul pregătirii elevilor, fiind evident că toţi cei care înregistrează un număr ridicat de absenţe nu-şi pot asimila 



 

  

cunoştinţele la nivelul minimal al programei şcolare şi nu-şi pot  însuşi într-un grad ridicat deprinderile aplicative necesare într-un 

învăţământ preponderent formativ. 

 

Cauze ale absenteismului 

 

Cauzele absenteismului sunt diferite: 

  Starea materială precară a elevilor; 

  Lipsa de motivaţie a unor elevi; 

  Familii descompuse; 

  Lipsa de control a părinţilor şi slaba autoritate a acestora; 

 Influenţa nefastă a mediului stradal şi a anturajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 STAREA DISCIPLINARǍ  

 

 

Credem că este loc de mai bine în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor. Este clar că mediul şcolar trebuie să fie 

compatibil cu idealurile unei societăţi democratice, printre care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţă faţă de regulamente şi 

faţă de respectarea legii. 



 

  

Credem că toate cadrele didactice trebuie să acorde o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte 

frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, ţinuta.  

Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi 

comportamentului decent, de care sunt legate corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite. 

Este clar că multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai târziu, după intrarea tinerilor în viaţă. Atunci 

vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, dacă respectă sau nu respectă principiile democratice. 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile discutate în cadrul Comisiei de disciplină. 

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

În anul şcolar 2012-2013, s-au desfăşurat Olimpiadele şi Concursurile şcolare faza pe şcoală la disciplinele: limba şi 

literatura română, limbi moderne, chimie, istorie, matematică.  

Elevii situaţi pe primele locuri s-au calificat pentru faza judeţeană. 

CLASA EFECTIV ELEVI NOTE ÎNTRE 
9,99 şi 7 

NOTE SUB 7 

I 
 

31 
- - 

II 
 

21 
- - 

III 
 

30 
- - 

IV 
 

24 
- - 

V 
 

29 
- - 

VI 
31 

 
- - 

VII 
36 

 
1 2 

VIII  
 

36 
5 - 

IX 35 
- 
 

- 

X 59 
 
- 

- 

XI 
 

37 - - 

XII 31 - 
- 
 



 

  

La examenele naţionale (bacalaureat) procentul de promovabilitate a fost de 42%, la examenele de absolvire nivel 3 – ruta directă 

promovabilitatea a fost de 100%. În programul managerial au fost incluse activităţi de monitorizare a pregătirii elevilor cu posibilităţi 

si aptitudini deosebite, dar și activități remediale pentru elevii care nu înregistrează rezultate deosebite în activitatea școlară. 

Au fost iniţiate grafice de pregătire pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat. 

Inserţia şcolară a absolvenţilor – pondere 85% din absolvenţi urmează forme superioare de învăţământ, iar un procent de 

15% dintre absolvenţi se angajează în țară sau în străinătate. Înregistrăm un număr destul de mare de cereri de transfer din unități 

liceale din mediul urban din cauza dificultăților financiare ale familiilor. 

 Activităţile sociale şi culturale sunt desfăşurate pe baza proiectelor extracurriculare. 

Colaborarea cu părinţii a înregistrat progrese şi a fost benefică tuturor partenerilor.  

Și în anul școlar trecut, a continuat activitatea centrului de instruire și testare ECDL care funcționeaza în cadrul liceului. 



 

  

În ceea ce privește baza materială, în anul școlar trecut, s-au efectuat lucrări de modernizare, de renovare și dotare a școlii cu 

echipament de supraveghere video cu 8 camere;  



 

  

 



 

  

 



 

  

Consilierea şi orientarea elevilor cu abateri disciplinare s-a realizat de către comisia pentru disciplina şi frecvenţa elevilor, 

constituită la începutul anului şcolar, astfel:  

i şcolar;  

nivelul şcolii;  

 

a menţinut legătura cu părinţii elevilor problemă;  

 

Ţinand cont de Strategia Ministerului Educaţiei Naționale cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţămant 

preuniversitar, la nivelul liceului s-a constituit Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei care şi-a desfăşurat activitatea 

alături de Comisia pentru disciplina şi frecvenţa elevilor 

Calificare şi Curriculum  

În anul şcolar 2012-2013 calificarea oferită a fost tehnician în instalații electrice. 

Resurse fizice şi umane 

Informatii de tip cantitativ 

Număr cadre didactice: 34 

-    nr. cadre didactice calificate –  34  

-    nr. cadre didactice cu gradul I –  16  

-    nr. cadre didactice cu gradul II - 6  

-    nr. cadre didactice cu definitivatul - 9  

-    nr. cadre didactice debutanţi – 3 

- absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare – 75%  

Prin programul special de perfecţionare la nivelul conducerii şcolii şi al comisiilor metodice,  s-au stabilit următoarele forme:  

- studiu individual ;  

- şedinţele tematice ale catedrelor ;  



 

  

- şedinţele comisiilor diriginţilor (formare educativă);  

- cursuri prin C.C.D. Gorj;  

- grade didactice;  

În anul şcolar 2012-2013 activitatea de perfecţionare şi formare continuă s-a desfăşurat pe două mari direcţii :  

1) înscrierea la grade didactice şi susţinerea de inspecţii în vederea obţinerii gradelor didactice 2) participarea la cursurile de 

perfectionare organizate de CCD Gorj 

 3) participarea la cercuri pedagogice, seminarii, simpozioane, conferinţe, parteneriate educaţionale 

În ceea ce priveşte celelalte aspecte ale activităţii de perfecţionare, se constată, ca şi în ceilalţi ani şcolari, o bună participare a 

cadrelor didactice din şcoala noastră la absolvirea de masterate și cursuri de perfectionare organizate și de către alți furnizori. 

 

Parteneriate şi colaborări  

Pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare cât şi a proiectelor educative, au fost încheiate 

parteneriate educaţionale cu unităţi de cultură, unităţi de învăţământ. 

 Cele mai importante activitati realizate în anul școlar 2012-2013: 

 5 octombrie 2012„Educaţie şi educatori”- Ziua Mondiala a Educatiei 

 31 oct. 2012 participarea elevilor la Petrecerea de Haloween -“Cu mască, fără mască” 

 26 oct. 2012 participarea la Expoziția Internațională-Concurs  “ Învingător prin artă” 

 19 noiembrie 2012 – “Așa da, așa nu ” – prezentarea unor panouri sugestive Codul bunelor maniere 

 1 decembrie 2012 – “Sa cinstim istoria patriei!” – Ziua Natională a României – mape tematice, prezentarea unor piese de 

teatru si momentele literar-artistice  

 15 decembrie 2012 – “Nașterea Domnului-Renașterea Bucuriei ” -Șc. B. P. Hașdeu, Iași– coordonarea elevilor de către 

învățători și profesori-diriginți în realizarea lucrărilor pentru expoziție 



 

  

 19 decembrie 2012 – “Vine, vine Moș Crăciun ! ”,– colinde, pavoazarea bradului, program artistic ce a cuprins colinde și 

scenete 

 15 ianuarie 2013 – “Eminescu- Luceafărul poeziei românești” – organizarea unor concursuri despre poeziile eminesciene, 

expoziție de lucrări artistico-plastice 

 24 ianuarie 2013  – “Unirea Principatelor Române” – moment marcat prin poezie, momente artistice  

 Martie 2013 -Sărbătoarea închinată mamelor-“Mărțișoare folclorice”. 

 Aprilie – iunie 2013- activitate extrașcolară cu tema: “ Natura ,prietena mea ! ”- care a avut ca obiectiv ecologizarea 

zonelor din jurul școlii, precum și amenajarea spațiilor verzi  

 Aprilie 2013 -Concurs interjudeţean“ Fără limite-împreună pentru tradiții”– Școala Gimnazială Ruginești, Vrancea 

 Aprilie 2013-Concurs interjudețean “Floriile șI Paștele, sărbători de suflet ale românilor”-Liceul cu program Sportiv Tg.-Jiu 

 mai 2013-Concurs interjudețean cultural-artistic “Hristos a înviat ! ”-Liceul cu program Sportiv Slatina 

 Iunie 2013 –“Copile, azi e ziua ta ! ” cu participarea elevilor de la toate scolile din comună,(concursuri sportive)     

                                                                                                                                                           

  Şcoala are o colaborare susţinută cu părinţii elevilor. Au fost organizate comitetele de părinţi pe clasă şi pe şcoală, 

prelucrându-se Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Reprezentativ al părinţilor. S-a urmărit realizarea, 

prin intermediul acestor comitete, a unei comunităţi de interese între şcoală şi familie, antrenarea părinţilor în soluţionarea 

unor probleme ale şcolii, pregătirea părinţilor pe probleme privind educarea copiilor. Ei au fost informaţi cu privire la 

documentele de reformă şi s-a ţinut cont, în permanenţă, de propunerile şi sugestiile lor. La toate clasele s-au ţinut acţiuni 

educative (lectorate cu părinţii) la care au fost invitaţi şi părinţii, consilierul psihopedagog, poliţia de proximitate şi 

reprezentanţii poliţiei antidrog. Şcoala a realizat o bună colaborare cu reprezentanţii Consiliului local. La şedinţele CA şi in 

alte ocazii când au fost invitaţi, au răspuns cu promptitudine. În acest cadru am beneficiat şi de o susţinere materială din 

partea Consiliului Local pentru o serie de manifestări culturale, pentru proiectele locale.                                                                                



 

  

 În anul şcolar 2012-2013 şcoala noastră a încheiat parteneriate educaţionale cu o serie de instituţii de învăţământ, 

culturale sau ştiinţifice şi a continuat derularea unora încheiate anii anteriori. 

Context national                                                                                                                                                    

PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL 

  

  Creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii bazată pe cunoaştere în România.  

  Dezvoltarea personală a elevilor din perspective învăţării permanente.  

  Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea permanentă.  

  Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială a 

comunităţilor sociale.  

 

 Realizarea echităţii în educaţie.Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor.  

  Creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii bazată pe cunoaştere în România.  

  Dezvoltarea personală a elevilor din perspective învăţării permanente.  

  Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea permanentă.  

  Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială a 

comunităţilor sociale.  

  Realizarea echităţii în educaţie.  

  Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii;  

 

 

 



 

  

Priorităţi şi obiective regionale 

 

LICEUL TEHNOLOGIC STOINA este localizat în comuna Stoina, judeţul Gorj, făcând parte din regiunea de dezvoltare sud-vest 

Oltenia. Piaţa muncii în Oltenia reflectă în general tendinţele naţionale. Şomajul destul de ridicat al zonei este rezultatul 

restructurării industriale târzii. Perspectiva strategica pentru realizarea planului de actiune al scolii il ofera PRAI si PLAI, contextul 

politicilor nationale impunand scolii furnizarea unei oferte educationale care sa fie in concordanta cu nevoile viitoare ale pietei fortei 

de munca. Impactul declinului demografic semnificativ in ceea ce priveste numarul tinerilor cu varste cuprinse intre 15-19 ani, 

egalitatea sanselor-respectiv posibilitatile persoanelor de a accesa oportunitatile de formare, efectele trecerii de la o economie 

controlata de stat la o economie de piata, impactul cresterii angajarilor in IMM-uri si al scaderii angajarilor in industriile traditionale, 

nevoia mobilitatii fortei de munca si asigurarea unui echilibru intre cererea de tineri ”gata de munca” cu abilitati cheie care sa le 

permita ocuparea unui loc de munca pe perioada intregii vieti active sunt cateva din problemele regiunii sud-vest Oltenia. 

 

Obiectivele strategice ale învăţământului profesional şi tehnic din România au în vedere dezvoltarea unui sistem ÎPT mai 

puternic astfel încât: 

- să satisfacă nevoile unei societăţi bazate pe cunoaştere  

- să contribuie la creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltarea economică  

- să contribuie la creşterea nivelului economic şi social  

- să dezvolte practica cetăţeniei democratice 

 

Angajamentul faţă de prevederile din agenda EU 2010 va fi fundamental pentru ÎPT în ceea ce priveşte crearea unei econom ii 

bazate pe cunoaştere, mari investiţii atât publice, cât şi private, continuarea învăţământului şi creşterea implicării comunităţii. 

Declaraţia de la Copenhaga mai are şi scopul de a consolida dimensiunea europeană a formării profesionale pentru a încuraja  

transparenţa informaţiei, recunoaşterea competenţelor şi calificărilor, concentrarea asupra asigurării calităţii ca bază pentru 

creşterea mobilităţii şi facilitării accesului la învăţarea pe toată durata vieţii (educaţia permanentă). 

 



 

  

Comunicatul  de la Maastricht a propus creşterea participării la VET prin: 

- Îmbunătăţirea imaginii şi atractivităţii rutei profesionale 

- Obţinerea unor nivele calitative şi inovative ridicate în sistemele VET 

- Corelarea VET cu cerinţele pieţei muncii pentru o economie bazată pe cunoaştere 

- Satisfacerea nevoilor grupurilor dezavantajate şi cu calificări de nivel scăzut 

  

Principalele aspecte abordate în Declaraţia de susţinere a consolidării cooperării în domeniul formării profesionale fiind: 

 

 învăţământul profesional şi tehnic face parte integrantă din sistemul educaţional; 

 învăţământul profesional şi tehnic trebuie astfel restructurat încât să devină mai atractiv şi să contribuie atât la dezvoltarea 

economiei bazate pe cunoaştere, cât şi la dezvoltarea personalităţii cursanţilor; 

 învăţământul profesional şi tehnic trebuie dezvoltat în noul context al învăţării de-a lungul vieţii; 

 dezvoltarea parteneriatului social în formarea profesională este condiţie de bază a modernizării acestuia şi integrării socio-

profesionale a absolvenţilor; 

 învăţământul profesional şi tehnic se va dezvolta şi prin dimensiunea sa europeană căreia i se adaugă asigurarea transparenţe i 

calificărilor şi competenţelor, asigurarea calităţii în educaţie şi formare. 

Strategia naţională pentru educaţie este realizată într-un cadru naţional de planificare aflat pe patru niveluri: la nivel naţional de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, la nivel regional prin Planurile Regionale de Acţiune pentru 

Învăţămăntul Profesional şi Tehnic(PRAI), Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel 

judeţean, iar la nivelul şcolilor prin Planurile de Acţiune ale Şcolilor (PAS). 

Pe baza Planului Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, care sintetizează o planificare 

strategică a ofertei de formare profesională în perspectiva anului 2020, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, s-a elaborat Planul Local 

de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic din judeţul Gorj, având în vedere specificul acestui judeţ din 

punct de vedere al demografiei, economiei şi pieţii forţei de muncă, PLAI a fost elaborat de către reprezentanţi ai ISJ Gorj, Consiliul 

Judeţean Gorj, Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social şi 



 

  

Formare Profesională, reprezentantul Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic, Direcţia 

Regională de Statistică Gorj. 

PLAI conţine informaţii despre situaţia actuală şi prognozele privind situaţia demografică, economică, piaţa muncii şi sistemul 

educaţional pentru judeţul Gorj, care au stat la baza identificării obiectivelor şi acţiunilor care vor conduce la o mai bună planificare 

a ofertei educaţionale, la identificarea competenţelor cerute de către angajatori, astfel încât învăţământului profesional şi tehnic să 

se integreze socio profesional într-un procent crescător de la an la an. 

Acest document îşi doreşte să vină în sprijinul elevilor, părinţilor, unităţilor de învăţământ, agenţilor economici şi întregii comunităţi 

locale, pentru a contribui la progresul în ceea ce priveşte dezvoltarea judeţului nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PARTEA II 

ANALIZA NEVOILOR 

 Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (tehnică) SWOT, analizând atât mediul intern 

cât şi mediul extern, pe următoarele paliere : 

               - resursele umane 

               - resursele materiale şi financiare 

               - oferta curriculară 

               - relaţiile cu comunitatea  

 

 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  

 

 Resurse umane  

Personalul şcolii – cultura organizaţională: 

Puncte tari :  

- personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu o bună pregătire metodică şi profesională (în marea majoritate cadrele 

didactice şi-au luat gradele didactice în timp util); 

- personal auxiliar cu competenţe, în domeniu, recunoscute (secretariat, contabil) 

- atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi fidelitate fată de unitate; 

- profesori cu aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea activităţilor şcolare şi extracurriculare; 

- cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă; 

 

Puncte slabe:  

- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea în propria pregătire profesională, cât şi în activităţi extracurriculare;  



 

  

- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea în echipe de proiect naţionale şi internaţionale;  

- insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei didactice moderne (de ex.:  utilizarea calculatorului).  

Elevi: 

  Puncte tari:  

- circa 1/3 au cunoştinţe, priceperi şi deprinderi solide-rezultat şi al familiei cu grad de educatie peste medie; 

- nivelul bun de pregătire al elevilor admişi în clasa a IX-a; 

- rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şcolare, la concursurile pe meserii; 

- situarea peste nivelul mediu pe judeţ în ceea ce priveşte rezultatele elevilor la examenele naţionale de capacitate şi bacalaureat;  

- inserţia socio-profesională bună a absolvenţilor.  

  Puncte slabe:  

- elevii de la liceu au un nivel mai slab de cunoştinţe şi se impun mijloace speciale de tratare diferenţiată şi individualizată; 

- programul încă excesiv informaţional şi bugetul limitat de timp al elevilor;    

- absenteismul unor elevi; 

- prea puţini elevi sunt antrenaţi în activităţile şcolii; 

- bariere de comunicare în relaţia profesor-elev, profesor – părinţi; 

- existenţa unor elevi problemă; 

- dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii.  

Resurse materiale şi financiare 

  Puncte tari:  

- o baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient, formativ-performant;  

- local propriu cu destinaţie specifică;  

- baza materială există şi este funcţională (în concordanţă cu specificul şcolii);  

- existenta reţelei de informatizare la nivelul liceului, amenajata conform standardelor actuale (toate calculatoarele din 

şcoală sunt legate  

la reţea şi conectate la Internet);  



 

  

- resurse informatizate existente; 

- existenţa la biblioteca şcolii a fondului de carte necesar funcţionării optime, în beneficiul elevilor şi cadrelor didactice; 

- mobilier schimbat în şcoală - în proporţie de 60%; 

- condiţii foarte bune de aprovizionare cu energie electrică şi termică, împrejmuire sigură,etc. 

 Puncte slabe:  

- slaba dotare a atelierelor/laboratoarelor pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii practice; 

- lipsa unui cabinet de consiliere si orientare  

- lipsa unui spaţiu adecvat unor mese rotunde/ întâlniri de lucru etc. 

- dotările laboratoarelor şi atelierelor cu mijloace audio-vizuale vechi şi cu materiale didactice depăşite, uneori inutilizabile; 

- lipsa unei sali de sport 

- lipsa aprovizionarii cu apa 

- lipsa unor grupuri sanitare in interiorul scolii 

- inexistenta veniturilor extrabugetare.  

Oferta curriculară  

Puncte tari:  

- oferta educaţională a şcolii se bazează pe CDS-uri şi pe CDL-uri care sunt raportate la nevoile elevilor, părinţilor şi ale comunităţii 

locale, care reflectă personalitatea şi profilul liceului; 

- pragmatismul ofertei educaţionale care conduce la îndeplinirea planului de şcolarizare; 

- atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de şcolaritate; 

- existenta şi aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de şcolaritate; 

-existenta programelor şcolare şi a manualelor alternative elaborate la nivel naţional şi local; 

 Puncte slabe:  

- programe şcolare încărcate; 

- lipsa unor mijloace auxiliare proprii pentru uzul elevilor; 



 

  

- ponderea încă prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul celei practice, cu accent pe cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi, în 

activităţile de la clasă; 

- insuficienta ofertă de ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori care sa răspundă unei nevoi reale ale sistemului de 

învăţământ, existentă în dotarea proprie; 

- incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele si tehnicile moderne de învăţare şi evaluare;  

IV. Relaţiile cu comunitatea  

 Puncte tari:  

- implicarea unor părinţi ca parteneri în educaţia elevilor; 

- constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului social cu diferite instituţii locale;  

- organizarea de către şcoală a unor seminarii, simpozioane, mese rotunde, pe teme de interes pentru elevi, părinţi, cadre 

didactice; 

 Puncte slabe:  

- blocaje în comunicarea oficială; 

- circulaţia deficitară a informaţiei la nivelul unor compartimente din şcoală; 

- slaba colaborare a unor părinţi; 

- deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoala –agent economic –comunitate locală;  

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN  

Resurse umane  

Personalul şcolii: 

 Oportunităţi :  

- existen ta unor programe de formare a personalului didactic şi auxiliar; 

- disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria dezvoltare profesională şi pentru aplicarea principiilor şi strategiilor reformei, în 

contextul noului rol asumat de România ca membru al UE; 



 

  

- posibilitatea accesării unor Programe Operaţionale Sectoriale - pentru perioada 2007-2013, finanţarea din fonduri 

structurale, pentru prioritatea "Dezvoltarea Resurselor Umane", se va face pe baza priorităţilor stabilite în Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU); 

  Ameninţări :  

- instabilitate economică şi socială - lipsa de motivaţie a unor cadre didactice; 

- existenţa unor cadre didactice greu adaptabile la noile roluri pe care trebuie să şi le asume odată cu includerea României în 

marea familie europeană .  

Elevi 

 Oportunităţi :  

- implicarea unor elevi în problemele specifice vârstei şi şcolii lor; 

- dorinţa unor elevi de a atinge performanţe; 

- existenţa unor programe de formare şi informare a părinţilor; 

- deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator. 

 Ameninţări :  

- scăderea numărului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 7 şi 19 ani, cu 30% până în anul 2020;   

- lipsa motivaţiei profesionale a unor elevi, influenţată şi de massmedia; 

- posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice actuale; 

- diminuarea populaţiei şcolare îndeosebi la şcoala de arte şi meserii şi profilurile tehnice, în general; 

- influenţa negativă a factorilor stradali asupra educaţiei unor elevi; 

- probleme legate de siguranţa elevilor îndeosebi pe stradă, care se poate transfera şi în şcoală; 

- plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, cu sau fără copii; 

- lipsa unui mediu familiar adecvat pentru unii adolescenţi.  

 Oportunităţi :  

- posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ, activitatea concentrându-se pe elev (şi nu pe colectivitate), 

asigurându-se un raport just între „educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare”;  



 

  

- orientarea acţiunilor evaluative, cu precădere către zonele valorilor „personalizate” ale gândirii critice, interpretării şi manifestării 

autonome, independente; 

- încheierea studiilor liceale pentru filiera tehnologică cu un examen de certificare a competentelor profesionale - nivel 3  

- existenţa PLAI şi PRAI.  

 Ameninţări :  

- programul încă excesiv informaţional şi încărcat; 

- inexistenţa unei prognoze a ocupării forţei de muncă (la nivel regional sau naţional);   

- insuficienta promovare a ofertei de munca pentru tineri;  

- absenţa unui program de perspectivă pe cicluri de învăţământ; 

- nu întotdeauna autorităţile locale se implică în realizarea proiectului curricular (local), deşi cunosc situaţia socio-economică a 

comunei şi judeţului; 

- un număr prea mare de manuale alternative care nu sunt întotdeauna unitare în tratarea unor teme din curriculum de bază, ceea 

ce se reflectă în rezultatele de la examenele naţionale.  

IV. Relaţiile cu comunitatea  

 Oportunităţi:  

- pentru îmbunătăţirea generală a condiţiilor de muncă şi viaţă în Stoina şi judeţ, există strategii şi programe în derulare – multe cu 

atingeri în sfera problematicii învăţământului, educaţiei, formării de personal, sănătăţii etc.; 

- - iniţierea şi derularea unor programe finanţate de Comunitatea Europeană în zona Olteniei; 

- existenţa în cadrul ISJ Gorj a organismului POS – DRU 

- posibilitatea dezvoltării parteneriatelor cu instituţii culturale, religioase, universitare, O.N.G. - uri etc. 

- existenţa la nivel local a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din cadrul Programului Phare VET RO, relevând 

o evoluţie destul de bună în ceea ce priveşte structurile parteneriale, resursele umane atrase, maturizarea grupurilor parteneriale, 

stabilizarea relaţiilor de parteneriat, circulaţia informaţiei;  

 Ameninţări:  



 

  

- în jur de 50 % elevi au părinţi în şomaj sau lucrează în agricultură fapt care face ca interesul  familiilor în cauză, pentru şcoală, să 

fie redus; 

- la aceasta se asociază faptul că, în mare măsură, în” timpul liber” părinţii lucrează pământul pentru a-şi procura venituri 

suplimentare neglijând copiii; 

- implicarea insuficientă a unor părinţi în actul educaţional, datorită unei slabe relaţii de parteneriat; 

- pregătirea precară a comunităţii locale pentru parteneriat în educaţie; 

- slaba dezvoltare a economiei zonale – oferta mica de locuri de munca. 

- slab interes manifestat de agenţii economici locali pentru desfăşurarea  activităţii de instruire practica a elevilor. 

- insuficienţa cadrului legislativ pentru stimularea şi cointeresarea patronatului în vederea realizării unui parteneriat eficient, 

favorabil şcolii;  

 

OPŢIUNILE STRATEGICE 

 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile prezentate în diagnoză, urmărind compensarea slăbiciunilor şi transformarea punctelor 

slabe în puncte tari, evitarea ameninţărilor şi vizând mereu îndeplinirea misiunii şi atingerea ţintelor reliefate anterior, voi acţiona în 

mod judicios pentru dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale: 

1. Dezvoltarea curriculară;  

2. Dezvoltarea resurselor umane;  

3. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;  

4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat;  

5. Dezvoltarea resurselor de informaţie;  

6. Dezvoltarea resurselor de expertiză;  

7. Dezvoltarea resurselor de autoritate;  

8. Dezvoltarea resurselor de experienţă.  

 



 

  

1. Dezvoltare curriculară 

 

 Se vor respecta, în mod firesc, planul cadru şi se vor urmări consecvent ca prin curriculum la decizia şcolii să se 

personalizeze unitatea noastră şi să se atingă ţintele şi finalităţile propuse în oferta educaţională. 

  Se va recurge la consultarea elevilor şi a părinţilor pentru dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii. 

  Se va realiza un curriculum cu adecvare maximă la nevoile actuale şi de perspectivă ale educabililor, astfel încât să 

răspundă la întrebarea : „Curriculum-ul la decizia şcolii este util elevilor pentru integrarea lor în societatea adulţilor ?” / „Este 

relevant pentru integrarea tinerilor în societate ?” / „Asigură mobilitatea acestora în spaţiul european?”  

  Se va proiecta astfel încât să aibă forţa reală de a genera în educabili cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, atitudini, spirit 

antreprenorial, responsabil, din perspectiva a cât mai multor tipuri de învăţare, în perspectiva « şanselor egale » - să aibă 

calitatea de a genera în principal tocmai acele achiziţii în toţi educabilii pentru care a fost conceput, şi nu altele. 

  Oferta curriculară va fi radical schimbată plecând de la nevoia de formare a elevului şi nu de la nevoia de menţinere a unor 

catedre. 

  Dinamica socială şi economică se va reflecta şi în dinamica ofertei de educaţie, făcând şcoala o instituţie flexibilă la nevoia 

de formare. 

  Înfiinţarea unui Centru de documentare şi informare (C.D.I.) pe lângă biblioteca şcolii. 

  Activităţile extraşcolare se vor desfăşura după un program bine elaborat care vine să completeze cu o educaţie non-formală 

utilă. 

  Colaborarea cu instituţii cum ar fi  C.C.D. Gorj vor duce la o ofertă curriculară tentantă şi pentru cadrele didactice în vederea 

formării continue şi a valorificării acesteia în procesul instructiv-educativ din şcoală. 

  Vor fi încurajate şi susţinute proiectele derulate prin POS-DRU, cât şi parteneriatele cu alte unităţi şcolare din ţară şi 

străinătate.  

 

2. Dezvoltarea resurselor umane 



 

  

  Organizarea unor cursuri de formare la nivelul şcolii cu cadrele didactice tinere, stagiare sau cu definitivatul în învăţământ, 

plecând de la principiul „Şcoala -  nucleu de formare continuă”. 

  Orientarea resursei umane din şcoală către performanţă; 

  Actualizarea pregătirii profesionale, metodice şi de specialitate prin cursuri de formare continuă la nivelul C.C.D.- ului şi 

depistarea de noi parteneri de formare alături de cei tradiţionali, cu abilităţi în formarea şi perfecţionarea personalului 

didactic. 

  Reconsiderarea funcţiei responsabililor de catedră /şefi comisii de lucru şi a relaţiei acestora cu managerii şcolii şi cu 

celelalte cadre didactice. 

  Comunicarea deschisa a echipei managerială cu I.S.J. - ul şi cu personalul didactic, auxiliar şi nedidactic. 

  Reorganizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului pentru cadrele didactice care nu au urmat o astfel de 

formare. 

  Elaborarea unor criterii de evaluare obiective şi realiste a fişei postului şi a activităţii desfăşurate de personalul şcolii, cu 

responsabilităţi concrete, nu formal teoretice neverosimile (instrumente de monitorizare a activităţii didactice specifice şcolii). 

  Eliminarea metodelor populiste de acordare a calificativului FOARTE BINE la toate cadrele didactice doar pentru 

menţinerea unui “climat de linişte”. 

  Distribuirea de responsabilităţi în şcoală la întregul personal (prin fişa postului) în vederea valorificării potenţialului 

individual.  

  Evidenţierea celor cu rezultate deosebite în activitate.  

  Crearea unui climat stimulativ de muncă care să ducă la o coeziune a grupului şi la obţinerea de rezultate mai bune. 

  Corpul profesoral va fi format corespunzător, în vedea promovării  unui învăţământ formativ prin metode activ-participative, 

de grup. 

  Îndrumarea în vederea elaborării unui plan de carieră pentru personalul unităţii şcolare;   

  Orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră;  

 

3. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 



 

  

 Se vor identifica surse de finanţare extrabugetare: producţie, sponsori. 

 Se vor amenaja noi cabinete în funcţie de cerinţele instructiv educative. 

 Se va continua procesul de asigurare a funcţionalităţii cabinetelor existente şi a laboratoarelor prin dotare si modernizare. 

 Se va eficientiza activitatea laboratoarelor şi a cabinetelor prin dotarea cu  planşe şi mijloace de învăţământ moderne (soft 

educational). 

 Se vor identifica agenţii comerciali pentru efectuarea instruirii practice pe baza unor convenţii de parteneriat educaţional. 

 Realizarea în atelierele şcoala a unor articole şi bunuri necesare sălilor specializate, cabinetelor, laboratoarelor. 

 Se vor utiliza eficient resursele bugetare locale. 

 

4. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

  Se va urmării atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în realizarea optimă a activităţii educaţionale şi pentru 

integrarea socio-profesională a absolvenţilor. 

  Popularizarea ofertei şcolare cu scopul atragerii de agenţi economici pentru încheierea de programe de parteneriat cu 

privire la activitatea de practică a elevilor. 

  Realizarea unor programe la nivelul şcolii / judeţean şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi /sau C.J.A.P., Direcţia de 

Sănătate, Poliţie, care să formeze tânărul ca bun cetăţean, informat şi pregătit pentru viaţă ; Programele vor fi centrate pe : 

           - cunoaşterea şi respectarea legislaţiei ţării 

           - cunoaşterea şi respectarea legislaţiei Uniunii Europene: drepturi, obligaţii ca cetăţean european 

           - combaterea infracţionalităţii juvenile 

           - lupta împotriva tutunului şi alcoolului 

           - campania împotriva drogurilor 

           - educaţia sanitară pentru o viaţă sănătoasă şi de protecţie anti-SIDA 

           - apărarea în faţa cataclismelor naturale: cutremure, inundaţii, incendii 

           - protecţia consumatorului 

           - protecţia mediului etc. 



 

  

  Continuarea relaţiilor tradiţionale de bun parteneriat cu Primăria Comunei Stoina  

  Dezvoltarea de programe de parteneriat european: Phare şi Programe de Educaţie Permanentă (PEP)  

  Colaborarea cu POS - DRU 

  Asigurarea eficienţei colaborării cu toţi factorii şi cu toate instituţiile cu care şcoala colaborează permanent şi direct – I.S.J., 

C.C.D., C.J.A.P. 

  Dezvoltarea de programe de parteneriat cu unităţi şcolare similare din ţara şi Comunitatea Europeană. 

  O mai strânsă legătură cu mass-media în vederea informării corecte a opiniei publice despre şcoală şi potenţialul ei.  

 

 

5. Dezvoltarea resurselor de informaţie 

 Se va asigura accesul elevilor şi profesorilor la reţeaua INTERNET; 

 Se va realiza o pagina WEB pentru promovarea imaginii şcolii către comunitatea locală şi nu numai;  

 Se vor achiziţiona la biblioteca şcolii fondul de carte recomandat prin bibliografia obligatorie; 

 Se vor achiziţiona manuale alternative şi auxiliare didactice la biblioteca şcolii în vederea asigurării accesului la 

informaţie a elevilor cu posibilităţi materiale reduse; 

 Se vor realiza afişaje la Panourile şcolii cu informaţii diverse (Metodologiile de examen şi cu informaţiile transmise de 

M.Ed.C. şi I.S.J etc.); 

 Se vor extinde posibilităţile de multiplicare XEROX pentru elevi şi cadre didactice a materialelor informative de interes 

major; 

6. Dezvoltarea resurselor de expertiză  

 Se va efectua un control şi o îndrumare specializată la lecţiile de specialitate ; 

 Se va evalua periodic pregătirea elevilor la disciplinele de specialitate pentru a expertiza gradul de îndeplinire a 

obiectivelor stabilite; 

7. Dezvoltarea resurselor de autoritate 



 

  

 Se vor elabora atribuţii prin Fişa postului privind creşterea autorităţii cadrelor didactice, a responsabililor 

catedrelor, comisiilor şi a colectivelor de lucru; 

 Se vor stabili prin Regulamentul de Ordine Interioară măsuri privind creşterea autorităţii responsabililor de 

probleme desemnaţi de Consiliul de Administraţie; 

Se vor stimula şi motiva cadrele didactice prin nominalizare şi evidenţiere în materialele de analiză şi evaluare; prin acordarea 

calificativelor anuale şi a diplomelor de merit 

 

 

 

8. Dezvoltarea resurselor de experienţă 

 Se vor dota cabinetele şi laboratoarele cu portofoliile, proiectele, mapele didactice realizate de elevi şi profesori;  

 Vor intra în evidenţa bibliotecii lucrările de gradul I ale profesorilor şcolii; 

 Se vor organiza expoziţii cu lucrări ale elevilor şi ale cadrelor didactice din şcoală ; 

Se vor organiza vizionări colective ale filmelor, albumelor fotografice şi înregistrărilor audio ale schimburilor de bună practică 

realizate în cadrul Programelor de parteneriat extern. 

TERMENELE DE REALIZARE  

 
 

  
 

 Dezvoltare curriculară  

Termen limită de început:  1.09.2012  

MODALITĂŢI DE REALIZARE  Termen de realizare  
Responsabili  



 

  

o Dezvoltarea curriculum-ului la decizia 
şcolii - Identificarea nevoilor de 
formare ale elevilor în vederea 
realizării ofertei CDS -  

- Termen: semestrul al II-lea. al fiecărui an şcolar, pe parcursul celor 
4 ani ai contractului managerial  
- responsabil: director  
- membrii: şefi de catedră, cadre didactice  

o Învăţarea în clasă pentru a crea timp 
liber, utilizarea soft - urilor 
educaţionale pentru eficientizarea 
predarii si evaluarii  

- Termen: 2012 - 2016 
- responsabil: Director adjunct  
- membrii: coordonator de proiecte şi programe şcolare şi 
extraşcolare, profesorul de informatica  

o Valorificarea vacanţelor pentru 
educaţie  

- Termen: 2012 - 2016 
- responsabili: coordonator de proiecte şi programe şcolare şi 
extraşcolare  
- membrii: diriginţii  

Termen final: 01.09.2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare  

Termen limită de început:  1.09.2012  

MODALITĂŢI DE REALIZARE  Termen de realizare  
Responsabili  



 

  

o Amenajarea unui cabinet de consiliere, 
orientare şcolară şi asistenţă 
psihopedagogică  

- Termen: 01.09.2012 – 01.09.2016 
- responsabil: director  
- membrii: contabil ,  coordonator de proiecte şi programe 
şcolare şi extraşcolare  

o Dezvoltarea  Centrului de documentare şi 
informare (CDI)  

- Termen: 1.02.2012 – 1.09.2016 
- responsabil: director  
- membrii: bibliotecar, contabil  

o Dotarea fiecărui laborator cu tehnică de 
calcul  

- Termen: 15.09.2012 – 15.12.2016 
- responsabil: director  
- membri: contabil , profesorul de informatica  

o Achiziţionarea de calculatoare 
performante pentru cabinetele de 
informatică – amenajarea cabinetului 3 de 
informatică  

- Termen:  01.09.2012– 01.09.2016 
- responsabil: director  
- membrii: contabil, prof.de informatică  

 Dotarea unităţii şcolare cu sistem de 
supraveghere cu camere video  

-  Termen:  01.09.2012 – 01.09.2016 
- responsabil: director  
- membri: contabil  

 Accesarea unor Programe Operaţionale 
Sectoriale - finanţate din fonduri 
structurale, pentru prioritatea "Dezvoltarea 
Resurselor Umane" - pe baza priorităţilor 
stabilite în Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS-DRU)  

- Termen: 2012-2016 
- responsabil: director  
- membrii: director adjunct, contabil , coordonator de proiecte 
şi programe şcolare şi extraşcolare, cadrele didactice 
implicate în echipele de proiect  

Termen final: 15.03.2016  

 
 
 
 
 
 



 

  

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat  

Termen limită de început:  1.09.2012  

MODALITĂŢI DE REALIZARE  Termen de realizare  
Responsabili  

o Întărirea colaborării cu: Direcţia de 
Sănătate Publică, Grupul de 
Pompieri, Poliţia Municipală, 
Jandarmeria ş.a.m.d.  

- Termen: 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: director adjunct, coordonator de proiecte şi programe 
şcolare şi extraşcolare, şefi de catedra  

o Realizarea unor programe la nivelul 
şcolii / judeţean şi în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar şi /sau C.J.A.P., 
Direcţia de Sănătate, Poliţie, care să 
formeze tânărul ca bun cetăţean, 
informat şi pregătit pentru viaţă   

- Termen: 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: Director adjunct, coordonator de proiecte şi programe 
şcolare şi extraşcolare, şefi de catedra  

o Dezvoltarea de programe de 
parteneriat european  

- Termen: 2012-2016 
- responsabil: director  
- membrii: director adjunct, contabil , coordonator de proiecte şi 
programe şcolare şi extraşcolare, cadrele didactice implicate în 
echipele de proiect  

o Dezvoltarea de programe de 
parteneriat cu unităţi şcolare similare 
din ţara.  

o Colaborarea cu POS - DRU  

Termen final: 15.09.2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Dezvoltarea resurselor de informaţie 

Termen limită de început:  1.09.2012  

MODALITĂŢI DE REALIZARE  Termen de realizare  
Responsabili  

o Crearea paginii web a scolii  - Termen: 15.09.2012 – 15.09.2016 
- responsabil: director  
- membri: profesorul de informatica  

o Dezvoltarea rolului bibliotecii şcolare 
– achiziţii de fond de carte, lansare 
de cărţi/ oferte educaţionale, 
realizarea unui colţ al noutăţilor  

- Termen: 01.09.2013 – 01.09.2014 
- responsabil: bibliotecarul, colectivul catedrei de limbă şi 
comunicare, şefi catedre  

o Amenajarea panourilor şcolii cu 
informaţii de actualitate, cu produsele 
elevilor şi cadrelor didactice şi a 
rezultatelor schimburilor de bună 
practică  

- Termen: permanent în perioada 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: serviciul secretariat, coordonatorul de proiecte şi 
programe şcolare şi extraşcolare, şefi de catedră, elevi, cadrele 
didactice implicate în echipele de proiect  

o Achiziţionarea unui XEROX în 
vederea multiplicării materialelor 
pentru elevi şi cadre didactice  

- Termen: 1.02.-30.12.2013 
- Responsabil: contabil  

o Accesul eficient al unităţii şcolare, la 
informaţiile privitoare la legislaţia 
şcolară, solicitările MEdC, ISJ, alte 
organisme, cât şi al partenerilor 
educaţionali cu şcoala  

- Termen: permanent în perioada 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: secretara liceului  

o Editarea semestrială a revistei 
liceului şi promovarea acesteia  

- Termen: semestrial 2014 – 2016 
- responsabil: bibliotecarul, colectivul catedrei de limbă şi 
comunicare  



 

  

Termen final: 01.09.2016  

 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea resurselor de expertiză 

Termen limită de început:  1.09.2012  

o Valorificarea relaţiilor de parteneriat 
cu instituţiile specializate în domeniul 
tehnic  

- Termen: semestrial în perioada 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: director adjunct, membrii comisiilor metodice de 
specialitate  

o Evaluarea pregătirii elevilor la 
disciplinele de specialitate/ 
concursuri şcolare/ examene 
naţionale/ de recuperare, pentru a 
expertiza gradul de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite  

- Termen: permanent în perioada 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: şefi catedre, cadre didactice  

o Măsuri de îmbunătăţire a activităţii 
instructiv educative – rezultat al 
asistenţelor la ore  

- Termen: permanent în perioada 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: şefi catedre  

Termen final: 01.09.2016  

 
 
 
 

 Dezvoltarea resurselor de autoritate  



 

  

Termen limită de început:  1.09.2012  

o Elaborarea Fişei postului  - Termen: Semestrul I, 2013 - 2014 
- responsabil: director  
- membri:  membrii Consiliului de administratie  

o Acordarea calificativelor anuale  - Termen: în perioada 2012 - 2013 
- responsabil: director  
- membrii: membrii Consiliului de administratie  

o Implementarea unui management de tip 
transformaţional şi democratic – a reînnoi, a 
revoluţiona, a renaşte, a ridica – prin 
încredere, colaborare, delegare decizie, 
motivare  

- Termen: permanent în perioada 2012 - 2016 
- responsabili: echipa managerială  
- membrii: Consiliul profesoral, personalul auxiliar, 
didactic şi nedidactic  

o Trecerea de la management la leadership – 
construirea spiritului de echipă la nivelul 
organizaţiei  

- Termen: permanent în perioada 2012 - 2016 
- responsabili: director  
- membrii: Consiliul profesoral, personalul didactic şi 
nedidactic, auxiliar  

Termen final: 01.09.2016  

Dezvoltarea resurselor de experienţă  

Termen limită de început:  1.09.2012  

o Realizarea videotecii şcolii cu filme didactice / 
realizate la schimburile de experienţă, la  
simpozioane şi în cadrul parteneriatului extern  

- termen: anual, 2012 - 2016 
- responsabil: bibliotecar  
- membrii: responsabili comisii, cadre didactice  

o Expoziţii/ sesiuni de referate: Ziua şcolii  - termen: anual în perioada 2012 - 2016 
- responsabil: director  
- membrii: coordonator de proiecte, cadre didactice, 
elevi  

o Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu 
portofoliile, proiectele, mapele didactice 

- termen: semestrul II 2013 - 2014 
- responsabili: şefi catedră  



 

  

realizate de elevi şi profesori  - membrii: colectivele de catedră  

Termen final: 01.09.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI  

PLANURI OPERAŢIONALE  

 

 

 Ţintele  strategice proiectate de Liceul Tehnologic Stoina sunt în deplină concordanţă cu rezultatele Analizei SWOT, pentru 

că ţin seama de punctele tari, de oportunităţile ivite precum şi de punctele slabe şi de ameninţările semnalate.  

 Totodată, aceste scopuri vizate respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale şi răspund 

nevoilor şi opţiunilor elevilor şi părinţilor, cât şi a întregului personal din şcoală. Strategia selectată în proiect este realizabilă, 

deoarece şcoala va dispune de resurse umane şi de resurse financiare, printr-un management creator, stimulativ şi participativ, ce 

va avea la bază spiritul de echipă, prin gestionarea optimă a bugetului alocat şi prin identificarea unor noi surse de venituri 

extrabugetare. 

 

 



 

  

 

PROGRAME PROPUSE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 Programul de reconsiderare a managementului la nivelul şcolii, al colectivelor de catedră şi al claselor 

 Programul de creştere a eficienţei şi calităţii pregătirii şcolare 

 Programul de îmbunătăţire a performanţei şcolare 

 Programul de informatizare a  procesului de predare – învăţare 

 Programul de dezvoltare a ofertei curriculare şi extracuriculare 

 Programul de dezvoltare a resurselor umane  

 Programul de dezvoltare a culturii organizaţionale - Reconsiderarea valorilor de bază ale culturii organizaţionale 

 Programul de creare a unui climat de siguranţă fizică şi de libertate spirituală 

 Programul de dezvoltare şi diversificare a relaţiilor de parteneriat  

 Programul privind atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

 Programul de dezvoltare a resurselor de informaţie 

 Programul de dezvoltare a resurselor de expertiză 

 Programul de dezvoltare a resurselor de autoritate 

 Programul de dezvoltare a resurselor de experienţă  

 

DIRECTOR, 

IONESCU MIHAELA 

 


