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Partea 1.  CONTEXT  

1.1. Misiunea şcolii: 
 

 

 

"Şcoala nu va mai fi credincioasă funcţiei sale, dacă  va continua să asigure o instrucţie elementară 

limitată; şcoala nu trebuie numai să formeze; ea trebuie să deschidă şi perspective în noua familie 

europeană."  

 ( Robert Dottrens, A educa şi a instrui) 

 

 

Misiunea colegiului nostru este promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, care să 

asigure pregătirea tinerilor specialişti capabili să răspundă exigenţelor impuse de standardele 

europene, permiţându-le  o absorbţie rapidă pe piaţa forţei de muncă aflată într-o continuă 

schimbare sau posibilitatea completării studiilor.  

Activitatea noastră se bazează pe: calitate, responsabilitate, egalitate, dimensiune 

europeană. 

 

1.2. Profilul şcolii 
Colegiul Tehnic Nr.2 este o instituţie de învăţământ cunoscută la nivelul judeţului, fiind o 

şcoală cu o tradiţie de peste 40 de ani în peisajul învăţământului gorjean şi cu rezonanţă în domeniul 

tehnologic.  

Şcoala noastră a fost întemeiată ca instituţie de învăţământ în 1966, fiind concepută iniţial ca 

Şcoală Profesională a Fabricii de Ciment Tîrgu-Jiu, cu profiluri şi meserii din domeniul construcţiilor, 

funcţionând încă de la înfiinţare în sediul de pe str. Victoriei, nr.132-134. Aici se şcolarizau pentru 

prima dată 154 tineri din diferite judeţe ale ţării (Argeş 10 elevi, Bacău 7, Braşov 2, Bucureşti 25, Cluj 

10, Dobrogea 17, Galaţi 7, Hunedoara 1, Iaşi 1, Mureş 1, Ploieşti 44, Suceava 29) alături de alţi 188 

tineri din regiunea Oltenia, în meseriile: lăcătuş mecanic materiale de construcţii, operator produse 

azbociment, lăcătuş mecanic industria lianţilor, electrician construcţii instalaţii industriale, lăcătuş 

mecanic, lăcătuş montator, electrician. 

        De atunci şi până în momentul actual titulatura şcolii a cunoscut mai multe forme, în funcţie de 

schimbările sociale la care instituţia a trebuit să se adapteze: 1969 – Grup Şcolar Materiale de 

Construcţii, 1971 – Liceul Industrial Materiale de Construcţii, 1972 - Grup Şcolar de Materiale de 

Construcţii, 1980 – Liceul Industrial Nr.2, 1993 – Grup Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii, 

2009 – Colegiul Tehnic Nr.2. În anii ce s-au scurs de la înfiinţare (1966), actualul Colegiu Tehnic Nr.2 

a cunoscut o continuă evoluţie atât ca structură profesională, cât şi ca bază materială, ştiinţifică şi 

didactică.  Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu este o instituţie şcolară reprezentativă şi cu tradiţie în judeţul 

Gorj, recunoscută pentru : 

 Pregătirea de calitate a elevilor noştri în domeniile telecomunicaţii, electronică şi automatizări, 

mecatronică, industrie textilă, industria alimentară, protecţia mediului; 

 Climatul intelectual oferit ca suport pentru elevi şi profesori şi rolul educaţional „ în peisajul" 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Tg-Jiu; 

 Dezvoltarea de relaţii reciproce benefice cu agenţii economici şi comunitatea locală (colectivele 

locale judeţene şi municipale); 

 Experienţa educaţională deosebită oferită pentru mediul zonal, naţional şi european;  
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Este unul  din cele mai mari licee  din judeţ, cuprinzând mai multe forme de învăţământ: liceu 

zi, seral şi frecvenţă redusă. Echipele manageriale care s-au  aflat de-a lungul timpului la conducerea 

şcolii au diversificat oferta de şcolarizare, înfiinţând specializări noi în concordanţă cu ceea ce se caută 

acum pe piaţa forţei de muncă. În prezent vorbim despre un colegiu aflat în plină dezvoltare şi 

ascensiune, onorându-şi statutul  de Şcoală Europeană şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională, 

care oferă elevilor oportunităţi diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de 

muncă printr-un învăţământ de înaltă calitate în domeniile:  

 Electronică şi automatizări,  

 Electric,  

 Mecanic,  

 Resurse naturale şi protecţia mediului,  

 Industria textilă şi pielărie,  

    Adaptându-se cerinţelor de pe piaţa muncii, şcoala noastră şi-a diversificat continuu 

specializările în domeniul pregătirii tinerilor. Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu a funcționat în anul 

şcolar 2012 - 2013 cu 40 de clase, din care 23 clase liceu tehnologic ruta directă, 6 clase liceu seral 

tehnologic, 2 clase liceu frecvenţă redusă, 9 clase nivel 3+, cuprinzând un număr total de 1016 

elevi. 
Tipurile de servicii educaţionale oferite elevilor  la şcoala noastră cuprind:  integrarea elevilor  

în învăţământul liceal, servicii de consiliere psihopedagogică  şi sprijinirea elevilor cu dificultăţi  prin 

terapii compensatorii, servicii de asistenţă medicală, meditaţii şi consultaţii în vederea remedierii 

şcolare sau pentru performanţă, servicii de cazare şi masă. De asemenea, începând cu anul 2006, şcoala 

s-a implicat în numeroase activităţi de voluntariat. 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu a reuşit, în timp, să menţină şi să dezvolte o bază materială 

corespunzătoare unui învăţământ modern, care permite aplicarea metodelor interactive de predare-

învăţare la toate disciplinele şi poate satisface exigenţele elevilor, părinţilor acestora, precum şi pe 

acelea ale cadrelor didactice. 

      Elevii şcolarizaţi beneficiază de cabinete, laboratoare, ateliere şcolare, sală de sport, bibliotecă, 

funcţionale pentru toate disciplinele cuprinse în planul de învăţământ; şcoala dispune de toate 

categoriile de mijloace de învăţământ, echipamente audio-vizuale, precum şi tehnologie informatică şi 

de comunicaţii conectată la internet. 

Pentru numărul mare de clase/elevi dispunem de: 11 săli de clasă, 13  cabinete, 10 laboratoare, 

ateliere, sala de sport, bază sportivă bituminizată, cantină, cămin cu capacitate de 200 locuri, bibliotecă 

– peste 22220 volume, depozite de manuale şi materiale didactice, birouri, cabinet consiliere, club 

destinat orelor de consultaţii şi meditaţii şi activităţilor extracurriculare. 

Beneficiind de o pregătire temeinică, elevii colegiului nostru participă în fiecare an la 

concursuri şi olimpiade şcolare, la sesiuni de comunicări, manifestări cultural-artistice, concursuri 

sportive. Rezultatele reprezintă mărturii ale efortului comun depus de profesori si de discipolii acestora, 

conştienţi că „drumul spre măiestrie se urcă prin răbdare şi muncă”. 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu promovează cultura unei şcoli adaptate spaţiului european: tradiţia 

şcolii în ceea ce priveşte domeniul prioritar de pregătire profesională, personalul didactic, nedidactic şi 

auxiliar fac eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare. Şcoala a demarat şi susţine un 

proces de învăţare continuă adresat cadrelor didactice cu scopul creşterii calităţii învăţării elevilor şi 

pentru a-i pregăti pe aceştia pentru o lume a schimbărilor. 

Premizele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin: spaţiile destinate desfăşurărilor 

activ didactice sunt curate, îngrijite, primitoare; atmosfera generală este destinsă şi prietenoasă, 

educaţia informală completează şi aprofundează educaţia formală. Caracteristicile ce definesc şcoala 

sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, o şcoală a 

http://colegiulcartianu.verwalten.ch/fotografii.html#lab%20stiinte
http://colegiulcartianu.verwalten.ch/fotografii.html#ateliere
http://colegiulcartianu.verwalten.ch/fotografii.html#sala%20sport
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cărei activitate are la bază parteneriatele cu agenţi economici, alte şcoli, instituţii, ONG-uri etc. şi nu în 

ultimul rând, o şcoală preocupată în promovarea valorilor ţării şi ale Uniunii Europene. 

In acest sens putem menţiona: 

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 – şanse egale pentru fiecare 

Privind din această perspectivă, Colegiul Tehnic Nr.2 este şcoala care generează aşteptări înalte pentru 

fiecare elev ce-i trece pragul, indiferent de sex, religie, apartenenţă etnică, religioasă sau mediu de 

provenienţă, promovează ideea că un elev este capabil să înveţe, deoarece are posibilitatea de a alege 

un domeniu şi ulterior o calificare dintr-o paletă variată oferită de şcoală. Dovadă grăitoare stau 

statisticile cu privire la distribuţia elevilor din şcoală după sex, mediu de provenienţă, religie, rute şi 

profiluri oferite prin planul de şcolarizare. 

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 – promovează învăţarea pe parcursul întregii vieţi 

Formele de învăţământ oferite de şcoală sunt cursuri de zi, cursuri serale şi cursuri cu frecvenţă redusă 

pentru nivel de calificare 1, 2, 3 şi 3 avansat începând cu anul şcolar 2011-2012. Adaptarea ofertei de 

formare la cerinţele pieţei muncii este o prioritate pentru şcoala noastră. Permenent asigurăm condiţii 

de informare, orintare şi consiliere privind cariera. Din statisticile referitoare la monitorizarea 

absolvenţilor prezentate în PAS rezultă faptul că o mare parte din absolvenţi continuă studiile prin 

forme superioare de formare, iar ceilalţi sunt anagajaţi. 

În condiţiile unei pieţe a muncii într-o continuă schimbare supusă unui proces de modernizare şi 

retehnologizare se impune cu necesitate calificarea/recalificarea/specializarea forţei de muncă. 

În acest sens şcoala a realizat următoarele demersuri: 

- autorizarea provizorie în vederea desfăşurării cursurilor pentru şcoala de maiştri în domeniul 

electromecanic si mecanic incepand cu anul şcolar 2011-2012; 

- autorizarea provizorie în vederea desfăşurării cursurilor pentru şcoala postliceală în domeniul 

mecatronică- informatică si protectia mediului incepand cu anul şcolar 2011-2012;  

- atragerea de fonduri nerambursabile prin program Phare TVET RO 2003 / 005-551.05.03.01.03, prin 

care 8 cadre didactice au participat la programe de formare continuă din care 4 cadre didactice la 

modulul „ Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar”; 

 - desfăşurarea programului de formare profesională „Operator introducere validare si prelucrare 

date” începând cu anul 2008, program derulat in parteneriat cu Centru Regional de Formare 

Profesională a Adulţilor Rm-Vâlcea ; 

- derularea parteneriatului cu tematică de Orientare si consiliere profesionala şi formare tehnică şi 

reconversie profesională în domeniile electric şi mecanică cu firma italiană OBIETTIVO LAVORO 

ROMANIA  începând cu anul şcolar 2009-2010; 
- din anul şcolar 2006 – 2007 Casa Corpului Didactic Gorj organizează şi desfăşoară cursuri de formare 

continuă în incinta colegiului, în special în laboratoarele de informatică, în parteneriat cu instituţia 

noastră, fiind implicaţi ca formatori o parte din cadrele didactice ale şcolii. 

 

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 – preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea educaţiei şi 

formării cadrelor didactice şi formatorilor 

În anul şcolar 2012-2013 în cadrul instituţiei a funcţionat un personal format din 76 persoane, dintre 

care: cadre didactice- 62, plata cu ora- 6, maiştrii instructori- 4, Personal auxiliar- 11, Personal 

nedidactic- 16. 

Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%. Competenţele de bază solicitate de o societate 

bazată pe cunoştere sunt: utilizarea informaticii (tehnologiei informatiei si comunicarii), cunoaşterea 

limbilor străine, cultura tehnologică, cultura antreprenorială, competenţe sociale interacţionale. 
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Cadrul didactic nu mai este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, el devine factor activ 

al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, se perfecţionează permanent. Accesul la 

cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoşterii. Preocuparea permanentă a cadrelor 

didactice pentru propria formare şi dezvoltare profesională este reflectată de diversitatea şi numărul de 

cursuri parcurse. Formele de perfecţionare/specializare urmate sunt : 

- doctorat; 

- masterat în management educaţional sau de specialitate; 

- studii postuniversitare în domeniul IT sau de specialitate; 

- grade diadctice; 

- cursuri de formare continuă a personalului didactic în cadrul Programelor Phare TVET si POSDRU; 

- cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare prin CNFPA – comunicare în limbi de circulaţie 

europeană, formator, didactică, management de proiect, specialitate ; 

- cursuri oraganizate de Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj; 

- diseminări şi exemple de bună practică la nivelul comisiilor metodice şi cercurile pedagogice. 

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2- promotor al calităţii şi performanţei 

Şcoala a implementat sistemul de asigurare a calităţii în învăţământ care permite şcolii să asigure, 

să monitorizeze şi să îmbunătăţească permanent calitatea ofertei educaţionale. Prin Programul Phare 

TVET RO 2003 / 005-551.05.03.01.03, 8 cadre didactice au participat la programe de formare continuă 

din care 4 cadre didactice la modulul „ Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar”. Anual 

realizăm procesul de autoevaluare şi comisiile judeţene stabilite de ISJ validează raportul de 

autoevaluare. În ultimul an am parcurs procedurile de autorizare ARACIP. 

Calitatea resurselor umane şi baza materială de care dispune şcoala asigură calitatea procesului 

instructiv educativ. Aplicarea metodelor moderne de învăţare – centrate pe elev, a metodelor de predare 

prin proiect, utilizarea echipamentelor moderne, a utilajelor performante, a echipamentelor IT, a 

softului specializat şi AEL, au ca efect creşterea motivaţiei învăţării, creşterea eficienţei procesului 

instructiv educativ şi a rezultatelor învăţării.  

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2- şcoală prietenoasă 

O preocupare permanentă a şcolii este grija pentru felul în care aceasta „se arată” elevilor săi. Şcoala 

este in permanenţă curată, îngrijită şi spaţiile sunt bine întreţinute, lucrările elevilor sunt expuse in clase 

şi pe holurile şcolii, atmosfera este destinsă, un psiholog şcolar derulează cu succes programe de 

consiliere, personalul medical veghează la sănătatea elevilor pe tot parcursul programului şcolar, se 

oferă servicii de cazare şi masă pentru elevii interni, spaţiile de instruire sunt adaptate cerinţelor 

curriculare şi particularităţilor colectivelor de elevi. Siguranţa şi securitatea elevilor şi personalului 

şcolii sunt în permanenţă în atenţia conducerii şcolii. 

 

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 – şcoala democratică 

Deciziile ce se iau cu privire la tot ceea ce înseamnă „viaţa şcolii” sunt centrate pe consultarea şi 

includerea unor largi categorii: elevi, părinţi, personal administrativ, membri ai comunităţii. În şcoală 

funcţionează Consiliul  Elevilor, organism ce desfăşoară activităţi ce corespund intereselor si dorinţelor 

tinerilor liceeni, Consiliul Consultativ al Părinţilor, organism cu rol de a întări legătura şcoală-familie-

comunitate locală; Consiliul de Administraţie are in componenţa sa un elev, părinţi, reprezentanţi al 

consiliilor locale; activităţile şcolii au la bază parteneriatele semnate între şcoală şi familiile fiecărui 

elev, parteneriatele între şcoală şi diverse instituţii (Primărie , Consiliul local, asociaţii guvernamentale 

sau nonguvernamentale etc.). 
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 Colegiul Tehnic Nr. 2 – şcoala care promovează educaţia pentru o dezvoltare durabilă 

Educaţia privind mediul înconjurător, promovată de şcoală este un proces care are scopul să 

îmbunătăţească calitatea vieţii, care serveşte la recunoaşterea valorilor mediului înconjurător. 

Obiectivele programelor ecologice derulate sunt: 

- creşterea gradului de conştientizare a elevilor privind problemele de mediu şi elementele dezvoltării 

durabile; 

- dezvoltarea spiritului eco-civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii; 

- valorificarea deşeurilor reciclabile. 

Beneficiarii proiectelor sunt: elevii, părinţii acestora, personalul şcolii, şi comunitatea locală. 

Printre cele mai importante activitati ecologice derulate in scoala, mentionam: 

- Implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila- FSE POSDRU- Stagiile de 

practica- investitie pentru viitor, De la masina cu aburi la robotul industrial, 

COMENIUS,etc; 

- participarea la proiectul naţional ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE; 

- participarea la programele internaţionale  ENO TREE PLANTING DAY, ENO 

CLIMATE CHANGE CAMPAGNE; 

- participarea la campaniile “Milioane de oameni, milioane de copaci”, “România 

prinde rădăcini”, Let s do it Romania” sau la alte actiuni de voluntariat, în colaborare 

cu APM Gorj, ONG-uri; 

- participarea la concursuri cu tematică ecologică unde s-au obţinut numeroase premii. 

 

 Colegiul Tehnic Nr. 2 – ŞCOALA EUROPEANĂ  
Preocuparea şcolii cu privire la implementarea proiectelor şi programelor europene, coerenţa în ceea ce 

priveşte planificarea managerială, calitatea procesului instructiv educativ, preocuparea pentru 

promovarea valorilor naţionale şi a valorilor europen, recunoaşterea valorii şi dimensiunii europene pe 

care şcoala noastră o promovează în educaţie s-a materializat prin obţinerea certificatului şi trofeului de 

“ŞCOALĂ EUROPEANĂ” in doua editii consecutive: 2008, 2011. 

Proiectele şi programele în care şcoala a fost sau este implicata sunt: 

 ”Oportunităţi de consolidare a carierei în societatea cunoasterii în regiunea SV Oltenia” 
aprilie 2009 – iunie 2010 – proiect la nivel regional; 

 ” Concurs interjudeţean de chimie pentru licee tehnologice  - D.I.Mendelev ” 2009 - 2010  - 

proiect la nivel regional; 

 ”Made for Europe” 2009 - 2010 – proiect la nivel naţional; 

 ” Şcoli pentru un viitor verde” 2009 - 2010 - proiect la nivel naţional; 

 ”Proiect de formare tehnica si profesionala  - Obiettivo Lavoro Romania si Pirelli  

Ecotehnology” 2009-2010  –proiect la nivel naţional 

 Programul Phare RO 0108.03.02.TVET - proiect la nivel internaţional; 

 Programul  Phare TVET RO 2003 / 005-551.05.03.01.03 - proiect la nivel internaţional; 

 ” Şcoală după şcoală pentru copiii rămaşi acasă” 2009-2011  – proiect finantat FSE 

POSDRU; 

 ” Stagiile de practică -investiţie pentru viitor” 2009 - 2011- proiect finantat FSE POSDRU; 

 ” Spring Day - Primăvara europeană” 2008 – 2010 - proiect la nivel internaţional; 

 „ Xpermania  - Check out the property” 2009 - proiect la nivel internaţional; 

 „ ENO Tree Planting Day ” 2008-2009 - proiect la nivel internaţional; 

 „The Earth Day Groceries Project” 2008 - proiect la nivel internaţional; 

 Stagiu de perfecţionare pentru profesorii de limba franceză Fle-FR-2008-210-004 , 2008- 

proiect la nivel internaţional; 
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 Stagiu de perfecţionare pentru profesorii de specialitate tehnică VetPro Programme , 2009 - 

proiect la nivel internaţional; 

 „ Comenius course – Empowering mathematics teachers for the improvement of school 

mathematics – No.CZ-2008-016-2 ” 2008 - proiect la nivel internaţional; 

 „Comenius lingvistic – Besancon, Franţa” 2005  - proiect la nivel internaţional; 

 „ Arion” – vizită de studiu, 2006 

 proiecte e-Twinning  

 LET'S DO IT, ROMÂNIA! 

 EUROPA CASA  NOASTRA 

 Aging With Active Knowledge and Experience/ AWAKE 

 De la maşina cu aburi la robotul industrial 

 Internationalisation, Cultural Immersion And Global Communication For Educators-

curs  de formare Grundtvig UK-2011-1388-006 
 „12th ENO Tree Planting Day” 

 Bursa de formare continua Comenius 

 Competitia Regionala Buna Guvernare in Scoala 

 PROIECT MULTILATERAL COMENIUS “THE EUROPEAN TEENAGERS 

BETWEEN CULINARY TRADITION AND FAST -FOOD” 

 ABC–UL CARIEREI PROFESIONALE. CARE SUNT ŞANSELE MELE DE REUŞITĂ?   

Proiect finanţat de asociaţia Ateliere fără frontiere 

 

           Participarea cadrelor didactice la stagii de formare prin proiectele şi diseminarea informaţiilor 

colegilor din şcoală au condus la: 

- deschidere spre participare mai eficientă la proiecte şi programe europene; 

- aplicarea unui învăţământ centrat pe elev, fundamentat de cunoaşterea stilurilor proprii de învăţare ale 

elevilor; 

- modul de abordare a învăţării este adaptat cerinţelor curriculare şi Standardelor de Pregătire 

Profesională; 

- deschidere spre diversificarea formelor de învăţământ; 

- adaptarea ofertei şcolii la cerinţele pieţei muncii; 

- creşterea gradului de conştientizare a cadrelor didactice privind necesarul de competenţe şi abilităţi 

pentru ca absolvenţii să poată fi integraţi pe piaţa muncii europene; 

- realizarea de suporturi de curs ce pot fi folosite şi în activitatea didactică curentă. 

              Pentru elevi, implicarea şcolii în proiecte europene se poate transcrie cu ajutorul următoarelor 

coordonate:  

- dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, flexibile; 

- dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune; 

- formarea de abilităţi, deprinderi, competenţe, dezvoltarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în 

echipă activităţi specifice; 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial; 

- deschiderea spre a-şi însuşi instrumente de învăţare specifice; 

- cultivarea respectului şi autorespectului; 

- cultivarea interesului şi motivaţiei pentru studiul ştiinţelor; 

 

Ca instituţie furnizoare de educaţie, ca şcoală aflată în plină ascensiune, avem dorinţa de a ne ridica la 

standardele învăţământului european pentru a le oferi elevilor noştri o pregătire pe măsura aşteptărilor 

sociale şi academice.  
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Colegiul nostru a fost, este şi va fi  dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de 

calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse  de integrare socio-profesională  şi de continuare 

a învăţării de-a lungul vieţii.  

 

În câteva cuvinte definiţia şcolii noastre poate fi:  

             O şcoală europeană care oferă o educaţie de calitate, corespunzătoare nevoilor de schimbare 

ale societăţii şi beneficiarilor ei capabili să răspundă cerintelor pieţei forţei de muncă din UE. 

 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2012-2013 
Realizarile importante din 2012 – 2013, pe domenii de activitate sunt : 

a) Activitatea managerială  

- implicarea în activitatea şcolară a unor cadre didactice bine pregatite profesional si metodic, care 

manifesta intelegere si deschidere catre reforma; 

- rezolvarea unor probleme de ordin material si administrativ gospodaresc, organizarea unor activitatii 

extrascolare, orientare scolara si profesionala a elevilor; 

- colaborarea scolii cu autoritatiile locale in ceea ce priveste alocarea si gestionarea fondurilor necesare 

scolii; 

- colaborarea eficientă si promptă cu institutiile administratiei publice locale si teritoriale; 

- atragerea de resurse financiare extrabugetare prin eforturi proprii, inclusiv din fondurile gestionate de 

Uniunea Europeană; 

- buna coordonare a activităţilor şcolare extracurriculare şi implementarea de proiecte la nivel local, 

judeţean şi naţional; 

- dezvoltarea parteneriatul cu instituţii în domeniul educaţional; 

- promovarea imaginii şcolii la nivel local şi naţional, inclusiv prin reactualizarea site-ului şcolii; 

- rezolvarea divergenţelor sau conflictelor în interiorul instituţiei;  

 

b) Resurse financiare si materiale 

In semestrul I al anului scolar 2012-2013 s-au realizat urmatoarele lucrari de investitii: 

1. Lucrari de modernizare si imbunatatire a ambientului din Sali/cabinete, achizitionarea de 

materiale pentru lucrarile curente de intretinere si reparatii 

2. Achizitionare de materiale pentru confectionare table scolare 

3. Finalizare lucrări modernizare internat şcolar: etaj I+II: înlocuire uşi, zugrăvit, înlocuire 

şine+perdele, perne; casa scărilor (principală şi scară de serviciu): zugrăvit, înlocuire uşi 

termopan, pavare scară exterioară cu gresie, montare rampă acces persoane cu handicap; 

4. Clădire şcoală: schimbat lambriu parter, înlocuire panouri parter, vitrine parter, montat 

gresie casa scărilor profesori, schimbat tâmplărie PVC: uşă ieşire de siguranţă, aerisiri 

etajele I, II, cabinet CEAC, modernizare Sala 5, reparare şi înlocuire jaluzele deteriorate, 

igienizare+zugrăvit parter; 

5. Montare iluminat exterior clădire liceu; 

6. Achiziţionare 1 aparat aer condiţionat laborator de informatică 

7. Amenajare sală muzeu 

8. Modernizare cantină:  mese, achiziţionat aragaz, igienizat+zugrăvit. 
 

In semestrul II al anului scolar 2012-2013 s-au realizat urmatoarele lucrari de investitii: 

a. Amenajare hol etaj I: montare lambriu, zugrăvit 

b. Înlocuire sistem de alarmă la casierie 

c. Revizuire Sistem monitorizare video 

d. Reamenajare laborator chimie: zugravit, recondiţionat tablouri, vopsit, mobilier 
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e. Amenajare minimuzeu în cadrul şcolii: zugrăvit, parchet, dotare materială 

f. Achiziţia a 10 camere web pentru monitorizarea examenelor naţionale 

g. Achiziţia a 2 imprimante 

h. Lucrari de tamplarie PVC scoala+internat 

Lucrările de investiţii s-au realizat din fondurile primite de la Primăria Tg-Jiu şi din veniturile 

extrabugetare ale şcolii. 

 

In perioada vacantei de vară s-au realizat urmatoarele lucrari de investitii: 

1. Refacere faţadă şcoală : reparat, zugrăvit, schimbat sistem de scurgere, reparat acoperiş 

2. Îmbunătăţire laborator chimie: schimbat faianţă mese, achiziţionat mobilier, vopsit, 

zugrăvit, recondiţionare material didactic 

3. Amenajare cabinet de protecţia mediului: montat lambriu, zugrăvit, lăcuit parchet, 

confecţionat mobiler 

4. Amenajat cabinet de istorie : mobilier, zugrăvit 

5. Amenajare sală de lectură mobilier- mese 

6. Amenajare casa scărilor din clădirea şcolii 

7. Turnat alee împrejurul şcolii 

8. Lucrări de amenajare a spaţiului verde 

9. Lucrări d reparaţii şi igienizare, reparat jaluzele 

 

Lucrările de investiţii s-au realizat vdin fondurile primite de la Primăria Tg-Jiu, din sponsorizări şi din 

veniturile extrabugetare ale şcolii. 

c) Resurse umane 

 S-a înregistrat un climat pozitiv  de lucru în rândul cadrelor didactice 

 S-au constituit ariile curriculare si comisiile pe probleme care au avut obiective precise si 

planuri de actiune; 

 Există un număr mare de cadre didactice care au absolvit cursuri postuniversitare de reconversie 

profesională şi masterat; 

 Există un număr mare de cadre didactice metodişti, formatori sau mentori care au participat în 

această calitate la activităţile organizate de CCD şi ISJ Gorj 

 

d) Rezultate cu elevii 

In semestrul I s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

 2 STELE ÎN BUNĂ GUVERNARE SUNT ACORDATE COLEGIULUI TEHNIC „NR 2 

„din Targu Jiu. În cadrul  Competiței Regionale„Scoala de 7 stele”, competiţie organizată de 

Asociația Regionala pentru Dezvoltare Rurala în parteneriat cu Ministerul Educației Cercetării 

Tineretului si Sporturilor 

 2 premii 3 la concursul  „Science and Native Civilisation in the European Context” din cadrul 

simpozionului internaţional „GUSTĂ ŞTIINŢA” 

In semestrul II s-au obtinut urmatoarele rezultate: 

Un total de 16 premii si mentiuni, la faza judeteană a olimpiadelor şcolare, dupa cum urmeaza: 

Rezultatele etapelor judeţene şi naţionale ale concursurilor şi Olimpiadelor şcolare desfăşurate 

în acest an şcolar  au fost prilej de bucurie pentru elevii Colegiului Tehnic  Nr. 2 Tg - Jiu. Elevii noştri 

s-au întors acasă cu premii şi distincţii, reuşind una dintre cele mai bune performanţe din ultimii ani.  

 La ediţia din acest an a fazei judeţene a Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice s-au obţinut 

rezultate foarte bune, respectiv două premii I, un premiu II, două premii III şi două menţiuni, după cum 

urmează: 
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 SPECIALIZAREA TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZĂRI Premiul  I, elevul MĂLĂESCU 

DANIEL, clasa a XI-a C, Premiul III elevul SIMIOANA FLORIN, clasa a XI a C 

 SPECIALIZAREA TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI – 

Premiul II, elev CALOTĂ ROXANA, clasa a XI-a E, Premiul III, elev COSTOIU 

GEORGIANA, clasa a XI-a E 

 SPECIALIZAREA TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ – Premiul I, eleva  SÎRBU 

CRISTINA, clasa a XI-a G, Premiul II, eleva  BURCIU EMANUELA, clasa a XII-a G, 

Premiul II, eleva  PANĂ OANA, clasa a XI-a D 

 SPECIALIZAREA TEHNICIAN MECATRONIST – Menţiune, elevul  CATRINA  

DUMITRU DANIEL, clasa a XII-a A, Menţiune, elevul  COHAL GEORGIANA, clasa a XI-

a A,  

 Cei doi participanţi la faza naţională a Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice s-au pregătit şi 

şi-au demonstrat competenţele teoretice şi practice şi la acest nivel, elevul MĂLĂESCU DANIEL 

obţinând locul V pe ţară la specializarea TEHNICIAN DE TELECOMUNICAŢII. Concursurile au 

fost de ţinută şi au constat din probe teoretice şi  practice interdisciplinare, specifice domeniului. 

De asemenea, rezultate foarte bune au fost obţinute şi la CONCURSUL DE CHIMIE PETRU PONI 

- OLIMPIADA PENTRU LICEE TEHNOLOGICE- FAZA JUDEŢEANĂ, unde elevii noştri s-au 

remarcat printre ceilalţi participanţi din liceele gorjene. Şapte dintre participanţii la acest concurs s-au 

întors cu premii sau menţiuni, iar o elevă a participat la faza naţională: 

Premiul I- CALOTĂ ROXANA, clasa a XI-a E 

Premiul III- STOICHIŢOIU MĂDĂLINA, clasa a X-a F 

Menţiuni: ANDRONESCU CLAUDIU, clasa a X-a E, SCHIOPU MARIA ELENA, clasa a X a E, 

COVRIG DRAGOŞ clasa a X a F, STĂNOIU CARMEN clasa a X a F, PARTENIE 

GEORGIANA clasa a IX a A, 

 

Concursul Naţional de educaţie pentru Mediu „DAVID ÎMPOTRIVA LUI GOLIAT” 
Calotă Roxana- Locul I 

Covrig Dragoş- Locul I 

Vîrţanu Alexandra- Locul II 

Concurs naţional SSM- ŞTIU ŞI APLIC 

Locul III- şi calificare la faza naţională 

Concurs Judeţean de cunoştinţe religioase IHTIS – Locul II 

Concurs naţional de creaţie GEORGE BACOVIA- secţiunea Creaţie literară- poezie- Premiul II 

Concurs judeţean : MAI PUŢIN TUTUN, MAI MULTĂ VIAŢĂ 

Locul IV- MENŢIUNE 

 

e) Activităţi extracurriculare 

S-a desfăşurat o bogată activitate extracurriculară:  

SEMESTRUL I 

 editarea revistei  „112 NATURA” ,  

 vizite la muzee si alte obiective culturale 

 Competiţia “Şcoala de 7 stele” 

 Excursie tematică Tg-Jiu-Sibiu- octombrie 2012 

Pe parcursul semestrului s-au desfășurat mai multe programe si proiecte unele dintre acestea s-au 

finalizat, altele sunt în curs de derulare. 

 Septembrie – Proiectul  De la maşina cu aburi  la robotul industrial (derulat între 1 martie 

2012 - 31 octombrie 2012)   

 Octombrie -„Ziua Educaţiei”  

http://www.cedu.ro/proiecte/node/181
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- Organizarea si derularea balului bobocilor, Miss Boboc 2012 

            - Vizita Comenius din cadrul proiectului multilateral The European teenagers between 

culinary tradition and fast food, proiect finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul Programului 

de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.(proiect in derulare)   

            - Proiectul etwinning - Le   grand écran qui nous transporte, nous divertit, nous instruit... 

     -Voluntariat:- lansarea concursului „Mascota SNAC”, înmânarea diplomelor de coordonatori 

şi profesori/elevi voluntari 

 Noiembrie - Voluntariat: 12 - 16 noiembrie 2012 – Săptămâna legumelor şi a fructelor 

donate  

    - 29 noiembrie 2012 Cercul coordonatorilor de proiecte  si programe educative de la Colegiul 

Tehnic Henri Coandă 

 Decembrie -„Marea Unire- ziua naţională a României”- activităţi cu tematică istorică. 

            -1 Decembrie – Ziua Naţională  a României - Sub semnul unităţii culturale a românilor  

 -Voluntariat:  

 - Serbările iernii- activitate complexă dedicată sărbătorilor de iarnă Craiul şi Crăiasa Zăpezii 

- Activităţi ale Comisiei de prevenirea violenţei în şcoală 

 

SEMESTRUL II 

I. Editarea revistei  „112 NATURA”- NR. 13;  

II. Vizite la muzee si alte obiective culturale; 

III. Organizarea festivităţii de absolvire şi a festivităţii de premiere  

IV. Activităţi desfasurate in cadrul  Consiliului Reprezentativ al Elevilor.  

 

PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 Ianuarie - Parteneriat Educațional cu Asociația „Hai-Hui” având ca obiectiv central 

responsabilizarea elevilor în scopul mentținerii unui echilibru ecologic.(desfășurat de-a lungul 

întregului an) 

   - „Hai să dăm mână cu mână”-evocarea evenimentului Unirea Principatelor 

Române, 24 ianuarie 1859    

 Februarie –Protocol de colaborare cu Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie derulat pe 

parcursul anului 2012-2013, cu scopul conștientizării tinerilor asupra factorilor de risc și 

îmbunătățirii stării de sănătate. .(desfășurat de-a lungul întregului an) 

  -Concurs Valentine's Day,  Ziua Îndrăgostiților, 14 februarie 

 Martie - Activităţi dedicate zilei de 1 Martie 

     - Parteneriat Educațional județean Îmi construiesc durabil viitorul 

-Proiect European Grundvig AWAKE-Aging with Active Knowledge and Experience, 

finalizat in martie2013 

- Zilei Francofoniei -activitate-concurs La francophonie en Fête 

- Concursul-Festival  „ Les  amis francophones’‟  desfăşurat în data de 24 martie 2013, 

la Colegiul Comercial‟‟ Virgial Madgearu‟‟ din  Tîrgu Jiu. 

o Activitatile comisiei pentru prevenirea violentei in scoala 

 Aprilie - Activităţi în cadrul programului naţional „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI 

BUN”- săptămâna 1-5 

                 - Proiect educațional național Educația-Șansa Viitorului Meu 

-Ziua Pământului-22 aprilie – Acțiune de ecologizare în natură 

- Vizita Comenius la partenerii turci din cadrul proiectului multilateral The European 

teenagers between culinary tradition and fast food, proiect finanţat de Comisia Europeană, 

prin intermediul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.       
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 Mai    - Zilele Colegiului, 25 mai-02 iunie. Activităţile, desfăşurate în această perioadă au 

constat în  momente artistice  expoziţii tematice, sesiuni de comunicări ştiinţifice, concursuri de 

cultură generală dar și științifică, de literatură, artă fotografică și desen, de muzică, activităţi de 

voluntariat cu instituţii partenere  

- „9 Mai-în calendarul românesc, european şi mondial”- evocarea evenimentului şi a  

implicaţiilor acestuia 

- Ziua Majoratului, activitate organizată de Consiliul Județean, desfășurată în ziua de 25 

mai 2013 

 Iunie - Ziua mediului – 5 iunie, Activităţi sportive. Ecologizare  

- Festivalului Național Ziua Porților Deschise într-o școală europeană, ediția 2013. 

- 1 Iunie Ziua Copilului. Activităţi de socializare cu Copii de la CSCCH Tg.Jiu, Centrul 

Şcolar de Educaţie Incluzivă Tg.Jiu 

 Seminarul Prietenii Sistemului Imunitar desfăşurat de către Asociaţia pentru 

Sănătate, Educaţie şi Familie, Filiala Oltenia în CT Nr. 2. 

        - Ziua Porţilor Deschise şi Târgul Ofertelor educaţionale, obiectivul principal a fost 

promovarea imaginii şcolii  

       - Festivitate de absolvire a claselor terminale și premierea elevilor cu rezultate deosebite obținute 

la olimpiade și concursuri  

Proiecte si programe ce s-au  desfășurat pe tot parcursul anului 

- Proiectul-parteneriat online  etwinning  Le grand écran qui nous transporte, nous divertit, nous 

instruit 

- Proiect interdisciplinar etwinning L'empreinte écologique et le développement durable,  în cadrul 

specializării protecția mediului 

- Competiția Lider europen cu proiectul Europa Online 

- Atelierul Eco. Confecţionare de produse în scopul strângerii de fonduri pentru copiii cu probleme 

- Un mediu curat, o viaţă mai bună.-acțiuni de ecologizare 

- Beneficiile reciclării Colectare de materiale plastice  (pet-uri, folie) 

- Să le fim alături ! Sprijin umanitar permanent (îmbrăcăminte, daruri, rechizite 

-„Pe urmele istoriei în Nordul Olteniei” - proiect inclus în calendarul MECTS 

Alte proiecte și programe care continuă și în anul școlar următor: 

-Proiectul multilateral Comenius The European teenagers between culinary tradition and fast food  

-Proiectul Assoclic,  Ateliere Fără Frontiere -  ABC–UL CARIEREI PROFESIONALE. CARE SUNT 

ŞANSELE MELE DE REUŞITĂ?   

Activitati desfăşurate în cadrul comisiei de voluntariat /SNAC 

f) Proiecte 

 In semestrul I al anului școlar 2012-2013 principalele activități ale Comisiei de 

Programe si proiecte Europene s-au derulat in cadrul proiectului multilateral Comenius “The European 

teenagers between culinary tradition and fast food”, proiect ce se desfășoară  in perioada 

1.08.2012.31.07.2014 cu alte  șase scoli partenere din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Polonia și 

Portugalia și este coordonat de către  Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu. 

În săptămâna 29 octombrie – 2 noiembrie 2012, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu-Jiu a fost gazda 

primei vizite de studiu din cadrul parteneriatului şcolar multilateral “The European teenagers 

between culinary tradition and fast food” Cele şase delegaţii din străinătate au fost reprezentate de 

15 cadre didactice: câte doi profesori din Spania, Italia, Polonia, şi câte trei profesori din Grecia, 

Portugalia şi Turcia. 

 Pentru fiecare zi din această săptămână au fost propuse activităţi interesante şi în acelaşi timp 

plăcute, dar mai ales relevante pentru scopul proiectului. 
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In perioada noiembrie -decembrie 2012 au avut loc intalniri sptămanale dintre membrii echipei 

de implemantare și grupul țintă. S-a lucrat la logo-ul pe care echipa din Romania il propune in 

concursul pentru stabilirea logo-ului proiectului si au fost alesi elevii ce vor participa la vizita din Italia. 

In stabilirea elevilor s-a tinut cont de prezenta si gradul de implicarea in cadrul activitatilor proiectului, 

de nivelul de comunicare orală in limba engleză 

In luna octombrie, sub coordonarea doamnei profesor Bengescu Otilia, scoala a fost inscrisa in  

proiectul e-Twinning, Le   grand écran qui nous transporte, nous divertit, nous instruit... Prima activitate 

din proiect s-a derulat in 27.10.2012 si a avut ped ordinea de zi deschiderea  oficială a proiectului , 

prezentarea coordonatelor  şi modalităţilor de realizare, Seminar  Arta cinematografică. 

In semestrul al II-lea al anului școlar 2012-2013 principalele activități ale Comisiei de Programe 

si proiecte Europene s-au derulat in cadrul proiectului multilateral Comenius “The European 

teenagers between culinary traditionand fast food”, proiect ce se desfășoară  in perioada 

1.08.2012.31.07.2014 cu alte  șase școli partenere din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Polonia și 

Portugalia și este coordonat de către Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu. 

In cadrul proiectului, in perioada ianuarie –februarie s-a derulat in școală campania  “ O zi fără 

fast-food ” 

 In luna februarie a avut loc reuniunea de proiect din Italia (Montebelluna) la care au participat 

un număr de doi elevi si trei profesori. 

In luna aprilie a avut loc reuniunea de proiect din Turcia (Antalya) la care au participat cinci 

elevi însoțiți de cinci cadre didactice. 

 In perioada aprilie –iunie elevii din proiect au realizat materiale pentru Ghidul alimentației 

sănătoase (studiul produselor lactate)  

In  22-23 iunie a avut loc vizita de studiu desfășurată pe traseul Tg Jiu – Novaci – Rânca – 

Depresiunea Loviştei – Râmnicu Vâlcea Horezu  - Tg Jiu. La activitate au participat un număr de 16 

elevi și patru cadre didactice. 

In semestrul a al doilea al anului școlar 2012-2013   de asemenea, s-au derulat două proiecte e –

Twinning: 

Le   grandécranqui nous transporte, nous divertit, nous instruit...      . 

Ţări partenere :  Grecia,Polonia şi România 

Limba de comunicare : franceza, Nr.elevi implicați 15 , clasa a IX-a B 

L'empreinteécologique et le développementdurable 

Ţări partenere-Belgia,Italia „și România 

Limba de comunicare : franceza, Nr.elevi implicați 10 , clasa a X-a F și a X-a E 

Cele două  parteneriate  sunt parte  a proiectul Online în Europa , iar raportul este înscris în 

competiția Lider European, pe site-ul Europa, casa noastră  http://www.europacasanoastra.ro. 

 

1.4. Contextul naţional 
Priorităţi la nivel naţional  

Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului: 

1. Realizarea echităţii în educaţie; 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie; 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural; 

5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, învăţarea permanentă 

ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 
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Direcţiile strategice 2006-2008, aprobate prin Memorandum în şedinţa de guvern din 26 ianuarie 

2006: 

I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie 

II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională 

III. Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolar 

IV. Stimularea educaţiei permanente 

V. Reforma educaţiei timpurii 

VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor 

VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării 

 

 

1.5. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 Conform Planului Regional de Acţiune privind Ocuparea forţei de muncă (PRAO) 2009-2013 în 

Regiunea Sud-Vest Oltenia obiectivul principal este de a furniza cadrul de planificare strategică pe 

termen mediu pentru promovarea ocupării în regiune, astfel încât Regiunea să aibă un capital uman 

dezvoltat, cu un nivel de calificare ridicat, competitiv, care să răspundă cerinţelor unei pieţe a muncii 

flexibilă şi incluzivă, susţinută de parteneriate eficiente şi care să se poată adapta la provocările şi 

schimbările socio-economice. 

 Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost identificate următoarele priorităţi: 

 Prioritatea 1. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor la fluctuaţiile pieţei 

 muncii în contextul crizei economice în vederea dezvoltării mediului de afaceri regional 

 Prioritatea 2. Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de ocupare 

 Prioritatea 3. Adaptarea educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice 

şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 

 Prioritatea 4. Promovarea măsurilor active în vederea ocupării depline 

 Prioritatea 5. Promovarea integrării şi combaterea discriminării persoanelor dezavantajate pe 

piaţa muncii 

 Prioritatea 6. Dezvoltarea parteneriatului social la nivel regional. 

 

Prioritatea 3 

Adaptarea educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere 

 OBIECTIVE MAJORE: 

- Crearea unui sistem de formare profesională de calitate, flexibil, pliat pe cerinţele beneficiarilor şi 

nevoile pieţei muncii, prin adaptarea sistemului de învăţământ iniţial (preuniversitar şi universitar) la 

cerinţele pieţei muncii şi prin stimularea dezvoltării furnizorilor de formare profesională. 

- Creşterea numărului de furnizori de formare profesională şi diversificarea ofertelor de formare 

în meserii noi, care să conducă la dezvoltarea capitalului uman în regiunea Sud-Vest Oltenia, la un 

nivel de calificare ridicat, competitiv, dinamic, într-o piaţă a muncii flexibila şi inclusivă. 

- Creşterea numărului de participanţi, mai ales din mediul rural şi din grupurile de persoane 

dezavantajate pe piaţa muncii, la programele de educaţie continua pentru a le spori şansele la angajare, 

pentru a creşte productivitatea şi calitatea muncii şi pentru a reduce procentul de populaţie ocupata 

‟‟artificial‟‟ în agricultura de subzistenţă. 

- Dezvoltarea competenţelor resurselor umane din regiunea S-V Oltenia pentru a utiliza metode, 

instrumente şi tehnologii noi în vederea adaptării forţei de muncă la evoluţiile economiei bazata 

pe cunoaştere şi în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice. 
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Impact anticipat: 

Creşterea nivelului de calificare al forţei de muncă 

Includere socială: (reducerea ratei şomajului tinerilor, creşterea ratei activitatii femeilor, şi a 

persoanelor din mediul rural) 

Măsura 3.1 Dezvoltarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială (preuniversitar 

şi universitar) şi facilitarea tranziţiei de la şcoala la piaţa muncii 

Obiectivul măsurii: 

Dezvoltarea învăţământului iniţial şi a formării profesionale iniţiale pentru a răspunde nevoilor de 

instruire a indivizilor şi pieţei muncii. 

Operaţiuni indicative 

 Formare profesională iniţială   

 Sprijin şi asistenţă pentru furnizorii de educaţie iniţiala în vederea dezvoltării personalului, 

dezvoltării şi implementării mijloacelor şi instrumentelor de asigurare şi de management al calităţii; 

 Programe integrate pentru creşterea numărului de persoane care urmează învăţământul post 

obligatoriu; 

 Dezvoltarea de aptitudini sociale care să permită elevilor asumarea rolului de cetăţean activ; 

 Promovarea inovaţiei în învăţământ şi în formarea profesională; 

 Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale şi de afaceri 

 Tranziţia de la şcoala la viaţa activă 

 Programe/scheme de învăţare bazate pe muncă („work based learning”) pentru elevi şi studenţi; 

 Stimulente pentru parteneriate între scoli/universităţi şi întreprinderi; 

 încurajarea parteneriatelor pentru valorificarea avantajelor într-un mod reciproc avantajos pentru 

părţile implicate 

 Orientare şi consiliere de calitate care sa sprijine tranziţia de la şcoală la viaţa activă. 

 Învăţământ universitar 

 Sprijin şi asistenţă pentru dezvoltarea şi implementarea de instrumente la nivel de sistem 

(certificarea şi validarea/acreditarea învăţământului anterior, dezvoltarea Sistemului European de 

Credite Transferabile); 

 Sprijin şi asistenţă pentru furnizorii de educaţie universitară în vederea dezvoltării personalului, 

dezvoltării şi implementării mijloacelor şi instrumentelor de asigurare şi de management al calităţii; 

 Sprijin pentru dezvoltarea personalului în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor şi a managementului 

universitar; 

 Sprijin pentru dezvoltarea instrumentelor care să vină în sprijinul managementului universitar; 

 Asigurarea unei educaţii universitare de calitate axate pe competenţe (relevantă pentru piaţa muncii 

şi în concordanţă cu CECIS); 

 Dezvoltarea de oferte de studii post-licenţă; 

 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării; 

 Promovarea folosirii TIC şi dezvoltarea IDD; 

 Valorizarea rezultatelor cercetării efectuate în universităţi în oferta educaţională şi în politica 

coerentă a statului în educaţie; 

 Promovarea parteneriatului şi dezvoltarea de reţele între universităţi, cercetare/dezvoltare şi 

comunitatea de afaceri (transfer de cunoştinţe şi facilitarea utilizării rezultatelor cercetării în activităţi 

de predare). 

 Formarea cadrelor didactice şi cercetătorilor 

 Formarea continuă a resurselor umane din educaţie; 

 Formarea de formatori; 

 Formarea continuă a resurselor umane din cercetare, universităţi 

 Promovarea programelor de tip „outreach” şi mobilitate intersectorială pentru formarea şi 
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perfecţionarea resurselor umane din educaţie şi cercetare; 

 Sprijinirea programelor integrate pentru reconversia profesorilor (orientare şi consiliere, activităţi 

extracurriculare, activităţi economice şi sectoriale, etc.); 

 Sprijin pentru debutul în cariera didactică şi de cercetare; 

 Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale pentru tinerii cercetători în vederea susţinerii 

iniţiativelor de tip spin off şi spin out. 

Beneficiarii eligibili pentru asistenţa financiară: Administraţia publică, instituţii publice de 

învăţământ, inclusiv universităţi, organizaţiile non-profit specializate şi alte persoane juridice acreditate 

în condiţiile legii, formatori. 

INDICATORI OUTPUT 

 Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat/specializat 

 Număr de doctoranzi sprijiniţi 

 Număr de calificări profesionale dezvoltate de furnizorii de FPC 

 Număr de furnizori de FPC sprijiniţi pentru introducerea standardelor de asigurare a calităţii 

 Număr de locuri create pentru instruire 

 Număr de proiecte de formare 

 Număr de formatori formaţi 

INDICATORI DE REZULTAT: 

Rata de plasare a beneficiarilor în locuri de muncă 

Măsura 3.2 Dezvoltarea sistemului de formare profesională continua (FPC), creşterea accesului 

şi participării la învăţarea pe întreg parcursul vieţii prin adaptarea ofertei furnizorilor existenţi 

şi prin apariţia de noi furnizori 

Obiectivul măsurii: 

Creşterea capacităţii de ocupare a resurselor umane prin promovarea accesului şi participării continue 

la procesul de formare profesională continuă şi prin îmbunătăţirea nivelului de calificare. 

Operaţiuni indicative 

 Formare profesională continua 

 Dezvoltarea de programe modulare bazate pe competente; 

 Autorizarea şcolilor ÎPT şi a universităţilor pentru a deveni furnizor de formare profesională 

continuă; 

 Formarea de formatori, dotarea şi autorizarea unor noi formatori de formare continuă în sectoare cu 

potenţial de dezvoltare (servicii, social, IT); 

 Promovarea programelor de formare profesională continuă în sectoare cu potenţial de dezvoltare în 

rândul grupurilor dezavantajate; 

 Diversificarea programelor FPC (conţinut, metode şi instrumente de pregătire, moduri de predare) ca 

răspuns la necesităţile beneficiarilor; 

 Acţiuni de conştientizare a importanţei educaţiei pe parcursul vieţii în vederea creşterii şi 

flexibilizării ocupării; 

 Dezvoltarea de programe de formare la locul de muncă; 

 Dezvoltarea de programe de orientare şi consiliere la locul de muncă; 

 Subvenţii şi stimulente acordate angajatorilor pe durată participării angajaţilor la FPC; 

 Sprijin pentru creşterea participării angajaţilor la FPC; 

 Sprijin pentru creşterea participării angajaţilor la servicii de orientare în cariera; 

 Sprijin şi asistenţă pentru creşterea participării angajaţilor în activităţi de validare şi recunoaştere a 

competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale. 

Beneficiarii eligibili pentru asistenţă financiară: Instituţii publice de învăţământ, inclusiv 

universităţi, furnizori autorizaţi de formare profesională, organizaţii non-profit specializate, şi alte 

personae juridice acreditate în condiţiile legii. 
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INDICATORI OUTPUT 

 Instruire (ore/persoană instruită) 

 Număr de şcoli ÎPT şi universităţi autorizate ca furnizori de formare profesională continuă 

 Număr de IMM-uri care beneficiază de sprijin financiar pentru instruire 

 Număr de servicii de consiliere oferite IMM-urilor 

 Număr de proiecte 

INDICATORI DE REZULTAT: 

Număr de noi calificări recunoscute 

 

Măsura 3.3 Adaptarea ofertei de formare a furnizorilor existenţi la cerinţele şi nevoile pieţei 

muncii în vederea creşterii calităţii în formare profesională continuă 

Obiectivul măsurii: 

Creşterea ocupării prin adaptarea programelor oferite de furnizorii de formare la cerinţele pieţei 

muncii. 

Operaţiuni indicative: 

 Realizarea de studii, analize şi cercetări în vederea colectării de informaţii şi date relevante pentru 

susţinerea FPC şi elaborarea de prognoze în vederea elaborării de planuri de formare, în concordanţa cu 

prognozele de dezvoltare economică din regiune. 

 Promovarea de schimburi de bune practici 

 Implementarea unor sisteme de asigurare a managementului calităţii în FPC la nivel de system şi de 

furnizor 

 Dezvoltarea capacităţii resurselor umane din FPC de a stabili noi metode, tehnici, instrumente de 

lucru şi de a utiliza TIC, în concordanţă cu cerinţele cadrului european de calificare a profesorilor şi 

formatorilor 

 

Beneficiarii eligibili pentru asistenţa financiară: Instituţii publice de învăţământ, inclusiv niversităţi, 

furnizori autorizaţi de formare profesională, autorităţi publice locale, parteneriate şi pacte regionale 

 

 

INDICATORI OUTPUT 

 Număr de studii/analize/cercetări 

 Număr de instituţii de învăţământ sau furnizori de formare sprijinite 

 Număr de servicii de consiliere oferite IMM-urilor 

 

 

INDICATORI DE REZULTAT 

Număr de noi calificări recunoscute 
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Partea  a 2- a ANALIZA NEVOILOR 

2.1. Analiza mediului extern -Contextul de politici pentru educaţie şi formare 

profesională 

2.1.1. Contextul european 
Mesajul cheie al Memorandumului asupra învăţării permanente, lansat în anul 2000 de Comisia 

Europeană este conceperea unui sistem de învăţare care să facă apel la cercetarea, autonomia şi 

responsabilizarea elevilor si sa puna la dispozitia acestora instrumente cognitive prin care sa 

dobandeasca noi competenţe: alfabetizarea digitală şi informaţională, cultura tehnologică, cultura şi 

conduita civică, cetăţenia democratică, lucrul în echipă, interesul pentru dezvoltarea personală şi 

învăţarea continuă. 

Consiliul European de la Lisabona, din martie 2000 prefigureaza scopurile strategice pentru Europa 

pana in 2010. La reuniunea miniştrilor educaţiei şi formării profesionale din Uniunea Europeană, 

desfăşurată în noiembrie 2002 la Copenhaga a fost adoptată o Declaraţie de susţinere a consolidării 

cooperării în domeniul formării profesionale. Comunicatul  de la Maastricht a propus creşterea 

participării la TVET prin: imbunătăţirea imaginii şi atractivităţii rutei profesionale, obţinerea unor 

nivele calitative şi inovative ridicate, corelarea TVET cu cerinţele pieţei muncii pentru o economie 

bazată pe cunoaştere. 

Orizontul de timp (2013) în care se încadrează prezentul document este marcat procesul de integrare în 

Uniunea Europeană. Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a 

forţei de muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE. 

În cele ce urmează, sunt prezentate câteva dintre principalele repere care definesc aceste politici. 

 

Tratatul de la Amsterdam: 

 Aşează politicile de ocupare în centrul agendei comunitare (v. Titlul VIII al Tratatului - 

“ocuparea”) 

 Declară promovarea ocupării ca "problemă de preocupare comună" a statelor member (v. Art. 2 

al Tratatului asupra Comunităţii Europene) 

 Introduce acţiuni coordonate în cadrul politicilor de ocupare 

În condiţiile în care responsabilitatea combaterii şomajului revine statelor membre, acestea decid 

să acţioneze pe baza unei strategii comune (“Common guidelines”), având ca obiectiv: 

«Promovarea unei forţe de muncă calificate, bine pregătite şi adaptabile şi a unei pieţe a 

muncii care sa răspundă schimbărilor din economie"» 

 

Procesul Luxemburg: 

Începând cu anul 1998, statele membre ale UE adoptă un prim set de orientări care să ghideze politicile 

de ocupare, definind cei 4 piloni ai strategiei comune de ocupare. Aceiaşi piloni se regăsesc începând 

cu anul 2002 şi în Planul Naţional de Ocupare al României: 

PILONUL I: Capacitatea de ocupare a forţei de muncă (Employability): 

 Vizează creşterea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

PILONUL II: Antreprenoriat (Entrepreneurship): 

 Măsuri pentru facilitarea demarării şi derulării unei afaceri şi pentru crearea a noi locuri de muncă 

PILONUL III: Adaptare (Adaptability): 

 Vizează capacitatea de adaptare a forţei de muncă şi a relaţiilor de muncă (prin noi forme flexibile), 

a mediului organizaţional din întreprinderi la o lume în rapidă schimbare 

PILONUL IV: Şanse egale (Equal opportunities): 

 Are în vedere accesul egal la slujbe pentru bărbaţi şi femei, tratamentul egal în întreprinderi, 

combaterea discriminărilor în ocupare 
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Consiliul European de la Lisabona (martie 2000) 

Adoptă obiectivul strategic al UE pentru anul 2010, de a deveni cea mai competitivă şi dinamică 

economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă cu locuri de muncă 

mai bune şi mai multe şi o mai mare coeziune socială 

 

Coerent cu acesta, concluziile Consiliului European de la Lisabona stabilesc noile competenţe de bază 

pentru toţi (pe lângă cele "tradiţionale"- de citire, scriere şi calcule de bază): 

– deprinderile din domeniul tehnologiei informatice (“competenţele digitale”) 

– limbile străine 

– cultura tehnologică 

– spiritul antreprenorial 

– competenţele sociale 

 

Consiliul European de la Feira (2001) 

Invită statele membre “să identifice strategii coerente şi măsuri pragmatice cu scopul de a stimula 

învăţarea permanentă, la nivel individual şi instituţional” 

Memorandum asupra învăţării permanente: (octombrie 2000) 

Prin acest document, Comisia Europeană lansează 6 mesaje cheie: 

1. Noi competenţe de bază pentru toţi 

2. Realizarea de investiţii superioare în resurse umane 

3. Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare 

4. Valorificarea învăţării 

5. Regândirea orientării şi consilierii 

6. Să apropiem învăţarea de domiciliu 

 

“Procesul Barcelona” (iniţiat prin Consiliul European de la Barcelona din 2002) 

Implementează un program de lucru detaliat pe baza celor 3 obiective strategice pentru sistemele 

educaţionale şi de formare profesională din Europa, în perspectiva anului 2010: 

1. îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională 

2. facilitarea accesului tuturor în sistemele educaţionale şi de formare profesională: 

3. transparenţa sistemelor europene de educaţie şi formare 

 

„Procesul Copenhaga” (iniţiat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Educaţiei, din noiembrie 2002): 

Participanţii la Conferinţă (miniştrii educaţiei din ţările membre şi din ţările candidate şi reprezentanţi 

ai partenerilor sociali din Europa) au adoptat “Declaraţia de la Copenhaga” structurată în 4 teme 

prioritare: 

 întărirea dimensiunii europene în educaţie şi formare profesională 

 creşterea transparenţei sistemelor de educaţie şi formare profesională 

 recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor 

 asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională 

 

Indicatorii europeni în educaţie pentru 2010 („Benchmarks”) 

Concluziile Consiliului European din 21-23 martie 2003, adoptate apoi de Consiliul UE (5-6 mai 2003) 

la recomandarea Comisiei Europene, propun un set comun de indicatori de referinţă 

(„Benchmarks”) pentru îmbunătăţirea sistemelor de educaţie în ţările membre ale UE (ţinte pentru 

2010): 

 rata medie în UE a abandonului şcolar timpuriu: să nu depăşească 10% 

 cel puţin 85 % dintre cei în vârstă de 22 de ani să fi absolvit cel puţin învăţământul secundar superior 
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 procentul tinerilor de 15 ani cu competenţe scăzute de citire/lectură să scadă cu cel puţin 20% faţă de 

anul 2000 

 în 2010 media în UE privind participarea la formarea continuă să fie de cel puţin 12,5% din 

populaţia adultă (grupa de vârstă 25-64 ani) 

 numărul absolvenţilor de matematică, ştiinţe şi tehnologie în UE să crească până în 2010 cu cel puţin 

15% şi eliminarea oricăror decalaj între sexe în aceste domenii 

 

În Comunicatul de la Maastricht (14 decembrie 2004) privind viitoarele priorităţi ale cooperării 

europene consolidate în domeniul formării profesionale (VET), miniştrii responsabili pentru VET din 

cele 32 de ţări, partenerii sociali europeni şi Comisia au convenit să acorde prioritate elaborării unui 

Cadru European al Calificărilor flexibil şi deschis, bazat pe achiziţiile procesului de învăţare, care să 

devină o referinţă comună în sprijinul facilitării recunoaşterii şi transferabilităţii calificărilor. 

 

Promovarea în cadrul colegiului a unor obiective precum perfecţionarea continua şi accesul la înaltă 

calificare se înscriu pe linia politicilor Uniunii Europene în domeniul dezvoltării resurselor umane, 

având ca obiectiv pe termen lung enunţat de Consiliul European de la Lisabona ca „Uniunea Europeană 

să devină [...] economia cea mai competitivă, bazată pe cunoaştere”.  

 

2.1.2. Contextul naţional 
În cadrul Planului National de Reforma, PNR, România include ca prioritate naţională ”Creşterea 

gradului de ocupare şi a ratei de participare pe piaţa muncii”. Aceasta este descrisă în termeni de 

măsuri şi acţiuni, cu termene, resurse şi cadru instituţional de implementare. 

În contextul actual, piaţa muncii din România a suferit profunde transformări. Între factorii care 

afectează buna funcţionare a acesteia şi induc o serie de probleme amintim: „reforme economice 

masive, scăderi dramatice ale numărului de lucrători din anumite sectoare economice, reducerea 

sporului demografic natural şi accentuarea migraţiei definitive şi temporare.” 

 

Performanţa pieţei muncii, pentru perioada 2006-2008 poate fi caracterizată sintetic astfel: 

 o menţinere a ratei ocupării populaţiei în vârstă de muncă la nivelul 58,8% (pentru anii 2006- 

2007) cât şi o uşoară tendinţă de creştere pentru anul 2008, respectiv la nivelul de 59%. Rata de 

ocupare a populaţiei în vârstă de muncă pentru regiunea Sud Vest Oltenia a fost de 60,1 % în  

2006 şi respectiv de 59,3% în anul 2007- înregistrând astfel valori peste media naţională;  

 rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă feminine a înregistrat o tendinţă de scădere. 

Dacă în 2006 nivelul acestei rate era de 53%, scade la 52,8% în 2007 şi respectiv la 52,5% în 2008. 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă feminine pentru regiunea Sud Vest Oltenia a fost de 

54,3% în 2006, şi 53,3 % în 2007, peste media naţională pentru anii menţionaţi. 

 rata de ocupare a lucrătorilor vârstnici a înregistrat o uşoară tendinţă de creştere: de la 41,7% în 2006 

şi 41,4% în 2007 la 43,1 în 2008. 

 

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă, România înregistrează o rată foarte scăzută de 

participare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25 – 64 ani (1,3% - 2006 şi 2007, 1,6% - 2008). 

Factorii care au contribuit la această rată scăzută de participare au fost: fragmentarea ofertei de formare 

profesională continuă, acoperirea geografică inconsistentă a furnizorilor de formare pentru adulţi, 

interesul scăzut al antreprenorilor/întreprinderilor pentru investiţia în dezvoltarea resurselor umane, 

concentrarea ofertei de formare profesională continuă pe programe pentru aptitudini generale şi mai 

puţin pe aptitudini specifice. 
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Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului: 

1. Realizarea echităţii în educaţie; 

2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii, formarea competenţelor cheie; 

3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 

4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural; 

5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale, învăţarea permanentă 

ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 

 

Direcţiile strategice 2006-2008, aprobate prin Memorandum în şedinţa de guvern din 26 ianuarie 

2006: 

I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie 

II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu 

sistemul european de educaţie şi formare profesională 

III. Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolar 

IV. Stimularea educaţiei permanente 

V. Reforma educaţiei timpurii 

VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor 

VII. Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării 

 

Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic 

Sistemul ÎPT din România se află într-un proces de reformă continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu 

sprijinul programului Phare VET RO 9405. Programul de modernizare a ÎPT a beneficiat, în 

continuare, de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta TVET atât 

pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională, de care din Regiunea Sud Vest 

Oltenia au beneficiat 16 de şcoli începând cu programul Phare 2001, 2 şcoli în cadrul programului 

Phare TVET 2003 şi 10 şcoli în cadrul programului Phare 2004-2006. 

Priorităţile programului de modernizare a ÎPT asistat prin programul multianual Phare TVET sunt: 

– revizuirea finalităţilor TVET în concordanţă cu politicile adoptate de UE prin Programul de lucru 

“Educaţie şi formare profesională 2010” (Barcelona, Copenhaga 2002, Maastricht 2004); 

– dezvoltarea calificărilor profesionale pe baza principiilor politicilor UE privind transparenţa 

calificărilor; corelarea cu Cadrul european al calificărilor 

– adoptarea metodologiei privind transferul şi acumularea de credite în TVET având în vedere 

învăţarea pe parcursul întregii vieţi 

– asigurarea calităţii în TVET 

– analiza, evaluarea, prognoza şi dezvoltarea resurselor specifice TVET, pe termen scurt, mediu şi lung 

 

Formarea profesională iniţială 

Formarea profesională iniţială prin învăţământ profesional şi tehnic este bazată pe dobândirea de 

competenţe şi are la bază Standardele de pregătire profesională care sunt elaborate pentru fiecare 

nivel de calificare, pe domenii de calificare şi pentru fiecare calificare profesională. 

Standardele de pregătire profesională cuprind următoarele grupe de unităţi de competenţă: 

 Unităţi de competenţă cheie care sunt comune tuturor domeniilor de calificare (competenţe generale 

şi personale de care este nevoie la locul de muncă şi în viţa de zi cu zi) 

 Unităţi de competenţă tehnice generale care sunt specifice unui domeniu de calificare 

 Unităţi de competenţă tehnice specializate care sunt specifice unei calificări profesionale. 
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Competenţele cheie şi cele tehnice generale sunt cele care asigură, la absolvenţii de IPT, creşterea 

adaptabilităţii la schimbările care apar la locul de muncă. 

 

Certificarea calificărilor 

La nivelul anului şcolar 2008-2009, în învăţământul profesional şi tehnic din România existau 3 

niveluri de calificare: 

 Nivelul I de calificare - certificat prin şcoala de arte şi meserii 

 Nivelul II de calificare – certificat prin anul de completare 

 Nivelul III de calificare - obţinut, în funcţie de calificarea vizată, fie prin ciclul superior al liceului 

– filiera tehnologică, fie prin traseul progresiv de profesionalizare (ruta ŞAM) 

 Nivelul III avansat de calificare – prin învăţământul postliceal şi de maiştri 

 

Proiectarea curriculară 

În IPT, curriculum-ul este modularizat prin corelare cu unităţile de competenţe care compun o 

calificare (conform standardului de pregătire profesională), iar fiecăruia dintre module le sunt asociate 

credite descrise pe baza competenţelor care urmează a fi certificate. 

Pe lângă curriculum-ul naţional există şi curriculum-ul în dezvoltare locală (CDL – componentă 

importantă a planului de învăţământ) care vizează adaptarea conţinutului pregătirii la cerinţele locale 

din partea beneficiarilor instruirii (agenţi economici, comunitate locală, elevi). 

Din păcate, în practică se constată de multe ori o antrenare redusă sau formală din partea şcolilor a 

agenţilor economici în elaborarea CDL. 

 

Cadrul Naţional al Calificărilor 

Acest document este în curs de elaborare (intră în atribuţiile CNFPA) şi are rolul de a asigura 

transparenţa şi recunoaşterea competenţelor şi calificărilor, armonizat cu Cadrul European al 

Calificărilor 

 

În domeniul pieţei muncii, România îşi asumă două obiective specifice pentru perioada 

2007–2010: consolidarea pieţei muncii şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane: 

Obiectivul specific 1. Consolidarea pieţei muncii 

Obiectivele care contribuie la consolidarea pieţei muncii din România: 

I. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii 

II. Flexibilizarea pieţei muncii 

III. Prelungirea vieţii active 

IV. Activarea forţei de muncă din zonele rurale 

Pentru realizarea obiectivelor amintite s-au delimitat următoarele zone prioritare de acţiune: 

1) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, 

2) combaterea muncii fără forme legale, 

3) promovarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. 

La nivel naţional au fost delimitate direcţii de acţiune care să susţină într-o manieră integrată 

consolidarea pieţei muncii: 

D1. Direcţia de acţiune: abordarea muncii pe parcursul întregii vieţi 

D2. Direcţia de acţiune: promovarea ocupării tinerilor 

D3. Direcţia de acţiune: stimularea grupurilor supuse excluziunii sociale 

D4. Direcţia de acţiune: Promovarea calităţii ocupării în mediul rural prin „încurajarea 

modificării structurii economice din zona rurală, 

D5. Direcţia de acţiune: Actualizarea legislaţiei destinate stimulării ocupării forţei de muncă 

şi îmbunătăţirii protecţiei sociale 
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Obiectivul specific 2. Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane 
În scopul îmbunătăţirii calităţii resurselor umane, în domeniul educaţiei au fost adoptate o serie de 

măsuri în scopul alinierii sistemului educaţional la cel european, prin dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale, precum şi prin îmbunătăţirea calificărilor profesorilor. Modernizarea şi îmbunătăţirea 

educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continue vor asigura premisele generale pentru furnizarea 

competenţelor şi aptitudinilor cerute pe piaţa muncii. 

 

D1. Direcţia de acţiune: Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic 

Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic va urmări creşterea atractivităţii acestui tip de 

educaţie şi îmbunătăţirea capacităţii sale de a răspunde cerinţelor sectoriale şi regionale ale pieţei 

muncii, astfel încât să asigure atât profesionalizarea şi integrarea absolvenţilor în piaţa muncii, cât şi 

oportunităţi de continuare a educaţiei şi absolvire a unor niveluri superioare de educaţie. 

 

D2. Direcţia de acţiune: stimularea participării în programele de formare profesională continuă 
România şi-a asumat, pentru anul 2010, ţinta strategică de 7% a ratei de participare la educaţie şi 

formare profesională pentru grupa de vârstă 25 – 64 de ani (nivelul acestui indicator este de 1,6 

în 2008). În domeniul formării profesionale continue se va urmări implementarea „Strategiei pe 

termen scurt şi mediu de formare profesională continuă 2005 – 2010” precum şi flexibilizarea 

ofertei din punctul de vedere al modalităţilor de furnizare. 

 

D3. Direcţia de acţiune: Modernizarea învăţământului superior în vederea asigurării cerinţelor 

pieţei muncii şi a cerinţelor induse de tranziţia la societatea cunoaşterii. 

Învăţământul superior reprezintă un element cheie în dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere, 

astfel încât, în contextul procesului Bologna, acţiunile avute în vedere pentru perioada 2007-2010 

vizează: 

a) dezvoltarea şi implementarea sistemului naţional de calificări 

b) asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor doctorale în vederea îmbunătăţirii capacităţii 

universităţilor de a furniza calificări corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii şi societăţii bazate pe 

cunoaştere. 

 

D4. Direcţia de acţiune: Creşterea accesului la educaţie 

În ceea ce priveşte creşterea accesului la educaţie, în particular pentru grupurile dezavantajate sunt 

avute în vedere o serie de măsuri de natură să susţină accesul egal la educaţie şi competenţe, prevenirea 

şi corectarea dezavantajelor educaţionale prin: 

– dezvoltarea educaţiei timpurii, 

– creşterea accesului la învăţământul preşcolar, 

– promovarea dimensiunii incluzive în educaţie, 

– programe de educaţie de tip „a doua şansă”. 

 

D5. Direcţia de acţiune: Îmbunătăţirea nivelului de educaţie pentru persoanele dezavantajate 

prin finalizarea cursurilor de tip „a doua şansă”- 

Pentru grupurile dezavantajate, este prevăzută furnizarea de asistenţă pentru aproximativ 25.000 de 

persoane până în anul 2010, dintre care 75% să finalizeze cursurile de tip „a doua şansă” (ciclul 

superior al liceului), iar 65% dintre persoanele care au beneficiat de asistenţă/sprijin să fie integrate în 

piaţa muncii. 
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D6. Direcţia de acţiune: Descentralizarea în sectorul educaţional 

Descentralizarea în sectorul educaţional va contribui la îmbunătăţirea capacităţii de asumare a 

actualelor cerinţe de management/ administrare a unităţilor şcolare şi a proceselor educaţionale, atât a 

unităţilor şcolare cât şi a administraţiilor publice locale, prin creşterea flexibilităţii şi capacităţii de 

gestionare, la nivel local, a schimbărilor şi reformelor structurale ulterioare din cadrul sistemului de 

învăţământ. 

 

Pentru domeniul Resurse Umane, România a elaborat documentul programatic Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) prin care stabileşte strategia de dezvoltare a 

resurselor umane şi implicit priorităţile identificate în acest domeniu. 

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman şi cresterea competitivităţii, prin 

corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi 

sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de 

persoane. 

 

Obiectivele specifice ale POS DRU sunt: 

 promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate, inclusiv pentru învăţământul 

 universitar şi cercetare; 

 promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii; 

 facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor şi şomerilor pe termen lung; 

 dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; 

 promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; 

 îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 

 facilitarea accesului la educaţie şi piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 

 

Alte Programe Operaţionale care au relevanţă pentru piata muncii, educaţie şi formare 

profesională: 

– Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) care în 

cadrul Axei prioritare 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicării” pentru sectoarele privat şi public 

permite susţinerea unităţilor şcolare pentru construirea de reţele broadband pentru şcoli primare, 

gimnaziale şi licee. 

– Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR), care în cadrul Axei Prioritare „Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale”, permite reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă. 

– Programul Operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative prin intermediul căruia se pot 

elabora studii ce pot contribui la analiza situaţiei economico sociale la nivel regional şi local precum şi 

cursuri de formare şi instruire pentru administraţia publică locală, venind în sprijinul mediului de 

afaceri şi implicit a ocupării. 

Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională şi, luând în 

considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, activitatea în cadrul instituţiei 

noastre vine în întâmpinarea obiectivelor şi priorităţilor programelor nationale prin soluţiile moderne, 

inovatoare de instruire si educatie propuse.  

 

Manifestarea crizei economice 

Începând cu ultimul trimestru al anului 2008 comisia Europeană a recunoscut manifestarea crizei 

financiare şi economie mondiale şi în spaţiul european existenţa unor turbulenţe pe pieţele financiare şi 

încetinirea ritmului de creştere economic. La 16 decembrie 2008, Comisia a adoptat un pachet de 

măsuri pentru a facilita implementarea planului european de redresare economic, plan care în faza sa 
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incipientă s-a concentrat pe păstrarea locurilor de muncă, fiind orientat în primul rând pentru 

consolidarea susţinerii în continuare a Strategiei de la Lisabona. 

Reacţia UE la noul context creat, s-a manifestat prin desfăşurarea anul acesta, pe data de 7 mai 2009 a 

Întâlnirii Speciale dedicată Ocupării, la nivel European, ţinută la Praga. Impactul crizei asupra ocupării 

se manifestă în planul ocupării prin creşterea şomajului şi prin pierderea de locuri de muncă.  

Adaptarea la noile provocări a readus în atenţie importanţa şi formularea unor principii generale: 

 menţinerii ocupării şi crearea de noi locuri de muncă,  

 creşterea accesului la ocupare şi în special a tinerilor cât şi actualizarea competenţelor în 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii  

 promovarea mobilităţii.  

La acest Summit au fost identificate 10 acţiuni concrete care reflectă principiile mai sus menţionate, şi 

care implementate împreună cu partenerii sociali pot oferi un răspuns viabil provocărilor pe termen 

scurt şi pe termen lung, la nivel naţional cât şi european: 

 

La nivel naţional: 

Acţiunea 1: păstrarea în ocupare a cât mai multor persoane, incluzând adaptarea timpului de muncă 

combinată cu formarea profesională, acţiuni suportate din fonduri publice (inclusiv din Fondul social 

European) 

Acţiunea 2: Încurajarea antreprenoriatului şi crearea de noi locuri de muncă, de exemplu prin scăderea 

costurilor non salariale şi prin stimularea flexicurităţii; 

Acţiunea 3: Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor naţionale de ocupare şi desfăşurarea unor acţiuni 

intensive de consiliere, formare, căutare de locuri de muncă mai ales în primele săptămâni de şomaj, şi 

mai ales pentru tinerii şomeri; 

Acţiunea 4: Creşterea semnificativă a numărului de programe de ucenicie şi de formare profesională 

de calitate mare; 

Acţiunea 5: Promovarea unei pieţe a muncii mai incluzive, prin acordarea de stimulente, prin 

dezvoltarea de politic de măsuri active pe piaţa muncii şi prin modernizarea sistemelor de protecţie 

socială care pot contribui de asemenea la o mai bună integrare a grupurilor dezavantajate, inclusiv 

persoanele cu dizabilităţi, persoanele cu calificări joase, emigranţii; 

Acţiunea 6. Actualizarea competenţelor la toate nivelurile prin învăţarea continuă de-a lungul întregii 

vieţi, şi mai ales oferite tinerilor absolvenţi care părăsesc şcoala competenţele necesare pentru a găsi un 

loc de muncă; 

Acţiunea 7: Utilizarea mobilităţii pentru a creşte concordanţa între cerere şi oferta de forţă de muncă, 

pe piaţa muncii; 

 

La nivel european: 

Acţiunea 8: identificarea de oportunităţi de angajare şi de cerinţe pentru competenţe şi îmbunătăţirea 

anticipării de competenţe pentru a oferi cererea de competenţe pentru sistemul de formare; 

Acţiunea 9: Asistarea şomerilor şi a persoanelor tinere în lansarea propriilor afaceri, ex prin oferire de 

pregătire specială pentru realizare afaceri şi oferire unui capital de pornire, sau prin scăderea sau 

eliminarea taxelor pentru start-upuri. 

Acţiunea 10: Anticiparea restructurării şi managementul restructurării prin dezvoltarea învăţării 

mutuale (mutual learning) cât şi prin schimbul de bune practici. 

 

Într-un context în schimbare mai mult ca oricând Strategia Europeană de Ocupare şi-a demonstrat 

valoarea ca strategie pentru promovarea managementului schimbării în scopul facilitării 

transformărilor economice şi sociale în toate statele membre, inclusiv România. 
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2.1.3. Contextul regional si local      
Regiunea Oltenia este situată în partea de sud-vest a României şi cuprinde cinci judeţe: Dolj, Olt, 

Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj, cu localităţile structurate în 40 de oraşe, din care 11 municipii, 408 

comune şi 2 066 sate. În mare coincide cu vechea regiune istorică Oltenia, în limitele sale naturale: 

fluviul Dunărea la Sud, râul Olt (al treilea ca mărime din România) la Est, Munţii Carpaţi la Nord şi 

Vest. Cu o suprafaţă de 29.212 kmp (locul 7 între regiunile României, 12,25% din suprafaţa 

totală a ţării) Oltenia formează un cadrilater aproximativ simetric, pe axele Nord-Sud şi Est-Vest). 

Râul Jiu traversează regiunea de la Nord la Sud. Judeţul Gorj este situat în partea de nord a Olteniei, se 

întinde pe o suprafaţă de 560.174 ha, suprafaţă ce acoperă parţial trei forme de relief distincte: 

- Dealurile Piemontului Getic; 

- Depresiunea Subcarpatică a Olteniei; 

- Lanţul Carpatic Meridional. 

Judeţul Gorj se învecinează la nord cu judeţul Hunedoara, la est cu judeţul Vâlcea, la sud cu judeţul 

Dolj, la sud-vest cu judeţul Mehedinţi, iar la vest cu judeţul Caraş-Severin 

 

2.1.3.1. Profilul demografic 

            Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (in lucrarea: Populaţia României- 

Principalele caracteristici demografice - 1 iulie 2009), la 1 iulie 2009, Regiunea SV Oltenia avea o 

populaţie de 2.250.565 locuitori, reprezentând 10.48% din populaţia totală a României. Dinamica în 

raport cu anul 2002 evidenţiază o scădere cu 3,86% a populaţiei la nivel regional faţă de o scădere cu 

1,2% la nivel naţional. La nivelul regiunii SV Oltenia, evoluţia populaţiei totale continuă trendul 

descendent manifestat după recensământul din ianuarie 2002; în anul 2009 faţă de anul 2002, populaţia 

regiunii a scăzut cu 80.227 persoane. Populaţia regiunii a scăzut în ultimii 19 ani (2009 faţă de 1990) 

cu 200.917 persoane şi a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, 

comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al 

populaţiei către alte zone. Dintr-un total de 2.250.565 persoane la nivelul anului 2009, femeile din 

Oltenia reprezintă 1.148.187 (51%). Dintre acestea, 592.072 reprezentând 51,56 % trăiesc în mediul 

rural. Structura populaţiei pe sexe arată un procent apropiat, cu 1% mai mare populaţia de sex feminin.   

Asistăm, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia la reducerea ponderii populaţiei tinere (0-14 ani), 

de la 22,7% în anul 1990, la 14,4% în anul 2009, în timp ce grupele de populaţie vârstnică înregistrează 

o uşoara creştere în fiecare an, populaţia în vârstă de 65 de ani şi peste atingând în 2009 un nivel de 

peste 16,3%.  

            Evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei Regiunii Sud-Vest Oltenia 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. Potrivit datelor INS, in regiunea Sud-

Vest Oltenia, în 4 dintre judeţele regiunii: Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, media de vârstă este de peste 

40 de ani.                 

           La 1 iulie 2009, judeţul Gorj avea o populaţie de 377.718 locuitori, dinamica în raport cu anul 

1990 evidenţiind o scădere cu 2,5 puncte procentuale. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia scăderea 

este de 8,2 puncte procentuale iar la nivel naţional este de 7,48 puncte procentuale.  

           Distribuţia pe medii a populaţiei totale în anul 2009 a pus în evidenţă preponderenţa populaţiei 

rurale cu un număr de 199.394 persoane (52,79%), faţă de populaţia din mediul urban, ce însumează 

178.324 persoane (47,21 %). În judeţul Gorj sunt 191.876 de femei, reprezentând 50,63% din populaţia 

totală. Dintre acestea, aproximativ 52,04 % trăiesc în mediul rural. 
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Tabelul 1. Evoluţia populaţiei în judeţul Gorj 

 POPULATIA TOTALA 2009 fata de 1990 

1990 2003 2007 2009 diferenţa în 

nr. de 

persoane 

diferenţa în 

% 

Romania 23206720 

 

21733556  21537563 21469959 1736761  - 7,48% 

Regiunea 

SV Oltenia 

2451500  2329342 2279849  2250565 2200935  - 8,20% 

Gorj 387400  386900 381643 377718   

 

9682 -2,50% 

Sursa: INS , PRAO 
Concluzii  

Din analiza demografică rezultă un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere 

de vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. De asemenea, reţinem din analiza demografică şi ponderea 

ridicată a populaţiei din mediul rural (53%). Constatările demografice recomandă iniţierea şi punerea în 

aplicare a unor măsuri la nivelul furnizorilor de formare profesionala iniţială şi continuă pentru 

raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea accesului la 

educaţie şi formare profesională (cu accent pe calitatea serviciilor şi varietatea opţiunilor), optimizarea 

resurselor. De asemenea, invită şcolile să colaboreze cu ceilalţi furnizori de formare profesională a 

adulţilor şi să-şi diversifice oferta de servicii prin furnizarea de programe pentru adulţi, pentru 

compensarea pierderilor de populaţie şcolară. 

 

 

2.1.3.2. Economia judetului 

Judeţul Gorj deţine o serie de avantaje competitive, asigurate de bogăţia unor resurse naturale şi de 

costul relativ redus de exploatare a acestora. Această situaţie oferă în prezent o anumită stabilitate a 

dezvoltării economice, dar care pe termen lung poate fi pusă sub semnul îndoielii. Principalele domenii 

industriale în judeţul Gorj sunt: industria extractivă, producerea energiei electrice (termocentralele de la 

Turceni, 2.640 MW, Rogojel, 1.720 MW, Rovinari, 1.390 MW, Tg. Jiu şi hidrocentralele de la Novaci 

şi cele din complexul Cerna-Motru-Tismana), utilaj minier (Motru, Tg. Jiu, Rovinari, Bâlteni), maşini-

unelte pentru presare- forjare, articole tehnice din cauciuc şi cauciuc regenerat (Tg. Jiu), maşini-unelte 

şi frigidere cu compresor (Bumbeşti-Jiu), materiale de construcţii (ciment, tuburi de azbociment, 

cărămidă etc., la Bârseşti , Târgu-Jiu, Târgu Cărbuneşti), cherestea, mobilă, parchete, plăci aglomerate 

din lemn (Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Tismana, Padeş), confecţii (Târgu-Jiu, 

Tismana, Padeş, Motru, Târgu Carbuneşti), tricotaje (Motru), produse alimentare (preparate din carne 

şi lapte, dulciuri, băuturi, ţigarete etc.) În judeţul Gorj există şi un parc industrial operaţional la 

Bumbeşti-Jiu. 

Principalii agenţi economici ai industriei judeţului Gorj sunt: 

Societatea Naţională a Lignitului Oltenia Tg. Jiu,  

Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A. Sucursala Tg. Jiu  

S.C. ARTEGO S.A.  

S.C. CONFECTIA S.A.  

S.C. ROSTRAMO S.A., aflată în proces de reorganizare,  

S.C. MIRFO S.A.,  

S.C. GRIMEX S.RL.  

S.C. MACOFIL S.A.  

S.C. MARSAT S.A.  
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Complexul Energetic ROVINARI si Complexul Energetic TURCENI  

Dificultătile cu care se confruntă majoritatea marilor agenti economici gorjeni se datorează problemelor 

de ordin financiar, de exemplu ca rezultat al subcapitalizării, cât si ca urmare a unui management 

defectuos si a unei viziuni învechite si chiar a lipsei unei strategii coerente cu privire la piată şi modul 

de adaptare a produselor şi serviciilor oferite la cerinţele acesteia, precum şi ca rezultat al costurilor 

ridicate. O atenţie mare trebuie acordată faptului că o parte semnificativă a economiei judeţului Gorj se 

sprijină pe complexul energetic constituit din S.N.L.O. şi marile termocentrale de la Turceni şi 

Rovinari. 

 

Sectorul IMM si investitii straine 

Din analiza datelor rezultă o creştere a numărului de unităţi locale active din domeniul construcţii cu 

85%, tranzacţii imobiliare 34%, 10% hoteluri şi reataurante şi o scădere in industria prelucrătoare cu 

7%. După clasa de mărime (număr de salariaţi) cea mai mare creştere se constata la firmele cu până la 9 

angajaţi. 

 Analiza principalilor indicatori economici - Produsul intern brut PIB 

 

Valoarea produsului intern brut, la nivelul judeţului Gorj, în perioada 2005 – 2008 a înregistrat o 

creştere cu 66,36 puncte procentuale, de la 5120,1 milioane lei în anul 2005 la 8518,1 milioane lei în 

anul 2008. La nivel regional, creşterea a fost cu 9,5 puncte procentuale peste cea a judeţului Gorj. PIB-

ul judeţului Gorj reprezenta 20,24% în 2008 din PIB-ul regional şi 21,4% în anul 2005 din din PIB-ul 

regional; se constată o scădere ușoara a ponderii PIB-ului realizat in județul Gorj ca apot la PIB 

regional, chiar dacă sectorul minier a suferit reduceri masive. 

 

Tabelul 2. Evoluţia PIB (milioane lei, preţuri curente) 

 

Anul 2005 2006 2007 2008 

 

Total regiune 23920,5 28589,2 34168,0 42064,9 

Jud Gorj 5120,1 5984,1 7045,4 8518,1 

 

 
 

Graficul 1. Evoluţia PIB (milioane lei, preţuri curente) 
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PIB/locuitor 

Judeţul Gorj se detaşează în cadrul regiunii ca având cel mai mare PIB/ locuitor în toată perioada de 

analiză. Acesta a crescut de la 3672 euro în 2005, la 6105 euro în 2008, reprezentând o creştere cu 

66,25%. 

 

 

 

Tabelul 3. Evoluţia PIB/locuitor (euro) 

 

Anul 2005 2006 2007 2008 

Total regiune 2862 3536 4491 5049 

Jud Gorj 3672 4427 5532 6105 

 

 

 

 

Graficul 2. Evoluţia PIB/locuitor (euro) 
 

 
 

 

 

În privinţa prognozelor pentru următorii ani, datele puse la dispoziţie de Comisia Naţională de 

Prognoză sunt actualizate numai la nivel naţional. Singurele date disponibile şi acceptate oficial sunt 

prognozele Fondului Monetar Internaţional, pe baza cărora s-a fundamentat şi rectificarea 

bugetară din aprilie 2009. 

 

 Evolutia principalilor indicatori socio-economici in judetul Gorj in perioada 2008-2012 

Datele prezentate mai jos arată că la sfârșitul anului 2010 se va înregistra o creştere de 5 puncte 

procentuale a PIB, ceea ce presupune o revigorare a mediului economic, care implicit va conduce la 

scăderea ratei şomajului. O creştere a PIB va conduce şi la creşterea nivelului de trai, prin creşterea 

câştigului salarial net cu 26,5% în anul 2012 faţă de 2008. 
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Tabelul 4. Principalii indicatori economico-sociali în județul Gorj în perioada 2008-2012 

(modificări procentuale față de anul anterior) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Creştere reală a PIB (%) 6 -5,3 -0,3 2,2 3,5 

PIB/Locuitor (Euro) 6105 5490 5950 6469 7138 

Populaţia ocupată civilă la sfârşitul 

anului (%) 

-0,6 -1,9 0 0,1 0,1 

Numărul mediu de salariaţi (%) 1,1 -3 -0,4 -0,2 0,6 

Rata şomajului înregistrat (%) 7,4 8,3 8,4 8,2 8 

Câştigul salarial mediu net lunar 

(lei/salariat) 

1295 1439 1491 1555 1639 

 

 Sursa: Comisia Națională de Prognoză 

Graficul 3. Creşterea reală a PIB în judeţul Gorj în perioada 2008-2012 

 

 

Comparativ cu celelalte judeţele ale regiunii, PIB/locuitor înregistrează cea mai ridicată valoare in 

judeţul Gorj, atât în anul 2008, cât și ca prognoză până în anul 2012, situându-se de asemenea peste 

media la nivel regional. 

Tabelul 5. Prognoza PIB/locuitor în regiunea SV Oltenia 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB/Locuitor (Euro)-jud Gorj 6105 5490 5950 6469 7138 

PIB/Locuitor (Euro) - reg SV 

Oltenia 

5049 4602 4995 5440 6006 

PIB/Locuitor (Euro)-jud Dolj 5111 4704 5108 5561 6143 

PIB/Locuitor (Euro)- jud Mehedinţi 4217 3728 4024 4384 4837 

PIB/Locuitor (Euro)-jud Olt 3883 3547 3858 4207 4643 

PIB/Locuitor (Euro)-jud Vâlcea 5907 5449 5925 6456 7133 

Sursa: Comisia Națională de Prognoză 
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Graficul 4. Prognoza PIB/locuitor în judeţul Gorj în perioada 2008-2012 

 

2008      2009      2010      2011      2012 
 

Investitiile straine 

În ceea ce priveşte investiţiile străine directe, Regiunea Sud-Vest Oltenia se situează pe locul 7 între 

regiunile României. 

Investiţiile străine în România s-au orientat în funcţie de accesibilitatea şi potenţialul zonelor, precum 

şi de calitatea mediului de afaceri şi de tradiţiile locale şi regionale în domeniul economic. Regiunea 

SV Oltenia se afla pe ultimul loc atât ca număr de societăţi comerciale cu participare străină la capital 

cât şi la capital subscris. 

 

Concluzii 

Din analiza mediului economic se constată diversitatea activităţilor economice, specificul industrial al 

judeţului (industria extractivă), creşterea ponderii serviciilor în economia judeţului precum şi dinamica 

din domeniul construcţiilor. Se desprind concluziile cu privire la creşterea încurajatoare a investiţiilor 

(în industrie, mai puţin energie electrică şi termică, transporturi, depozitare, comunicaţii, comerţ) şi a 

firmelor cu capital străin; înfiinţarea unui parc industrial la Bumbesti-Jiu. În paralel cu restructurările 

din industrie care au afectat firmele mari, a crescut numărul şi personalul din întreprinderile mici şi 

mijlocii care sunt principalii generatori de noi locuri de muncă şi, cel mai important lucru, a crescut 

ponderea populaţiei ocupate în domeniul serviciilor de la 29% în anul 2002 la 35,8% în anul 2008 şi în 

construcţii de la 5,4% la 10,3%; scăderi s-au înregistrat în următoarele domenii: agricultură şi 

silvicultură de la 33,2% la 25,1%, minerit, extracţie petrol, gaze de la 13,4% la 11,6 % şi în domeniul 

industrie de la 18,9% în anul 2002 la 17,2% în anul 2008. 

Criza economică a afectat şi economia judeţului Gorj; astfel, în anul 2009, un număr de 32 societăţi 

comerciale au disponibilizat 1867 persoane, din acestea 18 sunt societăţi pe acţiuni. Cele mai mari 

disponibilizări s-au înregistrat în sectorul minerit cu 472 persoane, urmat de sectorul energetic 

cu 200 persoane disponibilizate. În privinţa prognozelor pentru următorii ani, datele puse la dispoziţie 

de Comisia Naţională de Prognoză sunt actualizate numai la nivel naţional. Singurele date disponibile 

şi acceptate oficial sunt prognozele Fondului Monetar Internaţional, pe baza cărora s-a fundamentat şi 

rectificarea bugetară din aprilie 2009. Pentru anul 2009, în judeţul Gorj, a fost prognozată o “creştere 

economică“ negativă de 5,3% faţă de cea de la nivelul regiunii care este -4,1%, iar în anul următor, o 

stagnare economică, deci creştere zero. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia este prognozată şi o 

scădere a PIB-lui generat de sectorul serviciilor cu 2,2% pentru anul 2009; pentru agricultură scăderea 

PIB va fi de 2,6%. Singurul sector economic care este prognozat să înregistreze creştere în anul 2009 

este cel al construcţiilor, ca urmare a investiţiilor publice în lucrările de infrastructură 
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2.1.3.3. Piata muncii 

Piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în care are loc negocierea între cererea de muncă cu oferta de 

muncă. Cerea de muncă reprezintă nevoia de muncă salarizată; din cerea de muncă nu fac parte acele 

activităţi care nu sunt remunerate, cum ar fi: munca femeilor casnice, a militarilor în stagiu, a elevilor şi 

studenţilor, a altor persoane care nu vor să muncească. 

Oferta de muncă reprezintă totalitatea resurselor de muncă disponibile, la un moment dat, care apare pe 

piaţa muncii ca ofertă de muncă salarizată. 

Cererea şi oferta de muncă sunt dependente de dinamica economiei, de demografie şi de mediul social 

şi se stabilesc pe domenii de activitate economică, niveluri de pregătire, vârste, sexe, calificări 

profesionale, ocupaţii, zone şi localităţi. 

Piaţa muncii gorjene a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare economică 

manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, fluctuaţia şomajului fiind la valori 

relativ apropiate de cele regionale. 

Se oservă o scădere de 4,5 puncte procentuale în perioada 2002-2007 urmată de o creştere de 4,9 

puncte procentuale în perioada 2008 şi noiembrie 2009, cauzată de criza economică ce afectează şi 

judeţul Gorj. Pe toată perioada de analiză se observă o rată mai ridicată în judeţul Gorj comparativ cu 

cea de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia (între minim 0,4 şi maxim 1,8 puncte procentuale). 

Începând cu anul 1997, odată cu disponibilizările masive de personal din sectorul minier al judeţului, 

rata şomajului în judeţul Gorj s-a situat peste media pe ţară, nivelul maxim de 14% fiind înregistrat la 

sfârşitul anului 1999. Creșterea ratei şomajului se explică prin capacitatea scăzută a economiei 

judeţului de a consolida locurile de muncă existente şi de a genera altele noi, scăzând şansele de 

încadrare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 

O altă explicaţie pentru menţinerea nivelului ridicat al ratei şomajului în judeţul Gorj o constituie  

disponibilizările colective şi individuale de personal care au avut loc începând cu anul 1997, în special 

ca urmare a restructurării sectorului minier. 

În perioada 1997-2009 numărul personalului disponibilizat colectiv din cadrul agenţilor economici cu 

activitate în judeţ este de 58426 persoane, din care 23919 provin din unităţile Societăţii Naţionale a 

Lignitului Oltenia. 

Menţinerea ratei şomajului la un nivel ridicat în judeţul Gorj, cu tendinţa de creştere în anul 2009, se 

datorează concedierilor colective (515 persoane până la data de 30 noiembrie 2009) disponibilizărilor 

curente (6249 persoane), precum si intrarii în şomaj a unui număr de 2199 persoane provenind din 

rândul absolvenţilor de şcoli care au terminat pregătirea în anul 2008 şi în anul 2009. 

În ceea ce priveşte structura şomerilor înregistraţi pe grupe de vârstă, cei mai mulți şomeri se 

încadrează în grupa de vârstă 30-49 de ani (11093 persoane) adică o pondere de 70%, având o evoluţie 

aproape lineară în cursul anului, urmată de grupa de vârstă sub 50 ani (3017 persoane), cu o pondere de 

19% şi peste 25 ani, ( 1752 persoane) respectiv 11%. 

În profil teritorial, un număr mare de şomeri este localizat în mediul rural, unde se înregistrează 9062 

şomeri din totalul de 15861, adică un procent de 57%. Ponderea şomerilor din rândul populaţiei active 

civilă cu vârsta între 18-62 ani şi cu reşedinţa în mediul rural este de 7,6%, comparativ cu mediul urban 

unde se înregistrează un număr de 6799 şomeri (43%) şi o pondere a şomerilor din rândul populaţiei 

active civile cu vârsta 18-62 ani de 5,4%. 

Din totalul şomerilor înregistraţi la 30 noiembrie 2009, 15861 persoane, numărul femeilor este de 7257, 

reprezentând 45,8%. 

Pe parcursul anului 2009, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj a înregistrat un număr de 

8454 locuri de muncă vacante, din care 5807 locuri de muncă identificate prin efortul propriu al 

AJOFM Gorj. 
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Cu toate că rata şomajului s-a menţinut ridicată în acest an, pe locurile de muncă comunicate au fost 

încadrate 6257 persoane. Dintre persoanele încadrate, 65% au fost încadrate pe locuri de muncă cu 

durată nedeterminată. 

 

Tabelul 6. Prognoza ratei şomajului înregistrat. 

Rata 

somajului 

inregistrat % 

2008 2009 2010 2011 2012 

7,4 8,3 8,4 8,2 8 

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză 

 

 Analiza comparativa pe locuri de munca vacante si ocupatii inregistrate in perioada 2003-

2008 

Din analiza balanţei şomaj-locuri de muncă la nivelul judeţului în perioada 2003-2008, se desprind 

câteva aspecte relevante: 

- Numărul de locuri de muncă vacante a depăşit numărul de şomeri înregistraţi în următoarele domenii: 

comerţ, construcţii şi lucrări publice, estetică şi igiena corpului omenesc, tehnici poligrafice, turism şi 

alimentaţie publică; 

- In domeniul comerţ, procentul de şomeri înregistraţi a fost fluctuant, în timp ce numărul locurilor de 

muncă vacante a crescut de 3 ori (de la 658 la 2103); 

- Domeniul construcţii şi lucrări publice a cunoscut o scădere cu 17,7% a numărului de şomeri, iar 

numărul locurilor vacante a crescut de 2,5 ori; 

- Turismul şi alimentaţia publică are valori fluctuante ale numărului de şomeri în perioada analizată, iar 

numărul locurilor de muncă s-a dublat;  

Raportul număr de şomeri/locuri de muncă vacante este negativ în domeniile: agricultură, mecanică, 

electric, electromecanică, depăşind numărul de locuri oferite de piaţa muncii. În aceste domenii, 

numărul de şomeri din rândul absolvenţilor din aceeaşi perioadă este ridicat; 

- Domeniul mecanică înregistrează un număr semnificativ de locuri de muncă vacante, dar şi de şomeri: 

cel mai mare număr de locuri de muncă vacante era de 2130 în anul 2008, dar tot în acelaşi an se 

înregistrează cel mai mare număr de şomeri, acesta atingând cifra de 4699. 

Din evoluţia din perioada 2003-2008 se desprinde o tendinţă de creştere a locurilor de muncă vacante şi 

„păstrarea” numărului de şomeri în mecanică la nivel judeţean dar şi regional. Raportul şomeri/locuri 

de muncă rămâne puternic deficitar, fără tendinţă de ameliorare; 

- Număr scăzut de locuri de muncă faţă de numărul de şomeri se înregistrează în domeniile electric şi 

electromecanic. În anul 2008 locurile de muncă reprezentând jumătate din numărul şomerilor pentru 

domeniul electric şi o treime din numarul somerilor pentru domeniul electromecanic. 

Numărul de absolvenţi şomeri este fluctuant în perioada de analiză, fiind în creştere în perioada 2003-

2005 şi scăzândut în perioada 2005-2008. Una din cauzele acestor procente mari de absolvenţi şomeri 

ar putea fi neconcordanţa între cerinţele angajatorilor şi nivelul competenţelor dobândite de elevi pe 

parcursul şcolarizării. 

 

Concluzii 

principalele constatări din analiza pieţei muncii indică o scădere a populaţiei active şi mai ales a 

populaţiei ocupate (în mod deosebit în mediul rural şi în cazul femeilor). Se constată o rată de ocupare 

mai mică decât la nivel naţional şi un decalaj semnificativ faţă de ţinta UE pentru 2010 (care prevede o 

rată de ocupare de 70% în 2010). Evoluţia şi structura comparativă pe niveluri de instruire a populaţiei 

ocupate şi a şomerilor evidenţiază că şansele de ocupare, respectiv de evitare a şomajului, cresc odată 

cu creşterea nivelului de instruire, astfel la data de 30 noiembrie 2009, se poate observa că, din 15861 
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şomeri înregistraţi, 60% sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional, 30,5% 

sunt persoane cu nivel de instruire liceal şi post liceal şi 9,5% sunt persoane cu studii superioare. 

Similar cu evoluţia PIB, se constată în ultimii ani tendinţa de scădere constantă a numărului şi ponderii 

populaţiei ocupate în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea ponderii în servicii şi în construcţii. 

În ierarhia sectoarelor economice, din punct de vedere al ocupării forţei de muncă civile în 2008, pe 

primul loc se află serviciile (35,8%), urmate de agricultură (25,1%), industrie (17,2%) şi construcţii 

(10,3%).  

 

2.1.3.4. Educatia si formarea profesionala 

Având în vedere că populaţia expusă cel mai mult la diverse forme de excluziune socială este 

segmentul celor cu un nivel scăzut de educaţie, modernizarea şi eficientizarea sistemului de educaţie 

devine prioritate naţională. Acest aspect rezultă şi din conţinutul documentelor strategice naţionale şi 

regionale, corelate cu cele europene. 

Învăţământul profesional şi tehnic se confruntă cu următoarele probleme: 

 slaba atractivitate a învăţământul profesional şi tehnic pentru absolvenţii de gimnaziu, care este 

generată în principal de lipsa unei consilieri adecvate 

 asigurarea accesului la învăţământul profesional şi tehnic pentru elevii ce provin din mediul rural, 

orașele mici şi a celor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 inexistenţa Registrului Naţional al calificărilor care să permită dezvoltarea curriculum-ului pe baza 

competenţelor specifice calificărilor determinate la nivel sectorial; 

 slaba articulare a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional si tehnic cu cea din 

învăţământul universitar şi cu cea din învăţământul secundar general/teoretic, pe baza sistemului 

creditelor transferabile; 

 numarul mic al agenţilor economici ce activează în mediul rural conduce la dificultati în derularea 

stagiului de practică a elevilor din mediul rural în condiţii reale de muncă,  

 insuficienta dezvoltare a sistemului de asigurare a calităţii în învăţământul tehnic şi profesional. 

Instruirea elevilor din învâţământul profesional şi tehnic se bazează pe noi competenţe şi abilităţi, cum 

ar fi: spiritul antreprenorial, iniţiativa, lucrul în echipă, creativitatea, asumarea responsabilitatilor, 

cunoştinţe de limbi straine, utilizarea calculatorului, etc. Aceste cunoştinţe şi abilităţi sunt necesare şi 

adulţilor acestea conducand la, păstrarea locului de munca sau la accesarea unui loc de munca mai bine 

plătit. Instituţiile de formare profesională trebuie să contribuie la găsirea de soluţii pentru atenuarea 

dezechilibrelor de pe piaţa muncii, în sensul corelării ofertei educaţionale cu piaţa muncii şi dezvoltării 

de noi competenţe şi abilităţi. 

 

 Populatia scolara 

Unităţile de învăţământ (public şi particular) care funcţionau în judeţul Gorj, în anul şcolar 

2008-2009, erau repartizate pe diverse niveluri de instruire, astfel: 

- 12.786 preşcolari - 683 cadre didactice; 

- 34627 elevi gimnaziu - 2743 cadre didactice; 

- 19874 elevi liceu - 1321 cadre didactice; 

- 3875 elevi înscrişi în 5 şcoli pentru învăţământul profesional şi de ucenici – 111 cadre didactice; 

- 1347 elevi în 2 şcoli de învăţământ postliceal; 

- 6307 studenţi în 7 facultăţi. 

Începând cu anul şcolar 2001/2002 populaţia şcolară totală a judeţului a cunoscut o dinamică 

negativă, fenomen manifestat în paralel cu scăderea populaţiei totale a judeţului. Raportat pe nivele de 

educaţie, numărul de elevi cuprinşi în învăţământul postliceal şi gimnazial au cunoscut cele mai mari 

scăderi fata de anul 2001/2002, cu 40,83% respectiv 24%, urmate de populaţia şcolară de nivel primar 

cu 16,5%, în timp ce populaţiile şcolare de nivel preşcolar şi liceal au înregistrat creşteri de 1%, 
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respectiv 56,2%. Numărul de elevi cuprinşi în învăţământul profesional (şcoală de arte şi meserii), a 

înregistrat o scădere semnificativă pe parcursul perioadei de analiză, valoarea înregistrată în anul şcolar 

2006/2007 scăzând cu 12,4% faţă de valoarea  orespunzătoare a anului de bază.  

Începând cu anul şcolar 2007/2008 numărul de elevii cuprinşi în învăţământul postliceal a crescut 

datorită finanţării de la bugetul de stat. 
 
 

Tabelul 7. Populaţia preşcolară şi şcolară proiectată în anii 2003 şi 2025 
Judete/grupe 

de varsta 
(ani) 

2003 2005 2010 2015 2020 2025 

Gorj (mii 
persoane) 

122,5  118,4 105,1 191,0 81,5 74,6 

3-6 16,7  16,1 14,7 14,4 13,o 11,2 

7-14 42,5  38,9 32,8 30,0 28,8 26,5 

15-24 63,3  63,4 57,6 46,6 39,7 36,8 

Sursa: INS 

 

 

Se constată o scădere a populatiei scolare pentru toate grupele de vârstă. Astfel pentru grupa 3-6 ani, 

raportându-ne la anul 2005, în anul 2015 vom avea o scăderea cu 10,6% iar în 2025 vom avea o 

scadere cu 30,4%. Corespunzător se va înregistra o scădere a numărului de clase cu 183 (cu 30 elevi în 

clasă) şi se vor reduce 311 norme didactice. La grupa de vârstă 7-14 ani raportându-ne la anul 2005, în 

anul 2015 vom avea o scăderea cu22,88% iar în 2025 vom avea o scadere cu 37,64%. 

La grupa de vârstă 15-24 ani raportându-ne la anul 2005, în anul 2015 vom avea o scăderea cu 26,5% 

iar în 2025 cu 42%. Scaderea accentuata a populatiei scolare va determina scaderea numarului de clase, 

a normelor didactice si la comasarea unor şcoli. 
 

 Rata de tranzitie la urmatorul nivel de educatie 

De la Institutul Naţional de Statistica s-au primit numai date referitoare la rata totală de tranziţie de la 

învăţământul gimnazial la cel liceal şi profesional secundar superior. Procentual, rata totală de tranziţie 

este în medie de peste 93% pentru întreaga perioadă de analiză darare o evoluţie fluctuantă, fiind de 

remarcat procentul de 98% în anul şcolar 2007/2008. În anul şcolar 2007-2008 se constată, diferenţe 

semnificative între mediul urban (163,9%) şi cel rural (26,5%). Absolvenţii de învăţământ secundar 

inferior din mediul rural îşi continuă studiile în procent destul de scăzut, acest lucru datorându-se mai 

ales condiţiilor socio-economice precare. Din sursele administrative furnizate de către ISJ se poate 

analiza rata de tranziţie SAM – liceu ruta progresivă; în anul şcolar 2007-2008, când a fost prima 

promoţie de absolvenţi de liceu ruta progresivă, rata de tranziţie a fost de numai 48,13% faţă de 98% 

care este rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la cel liceal şi profesional secundar.În anul 

şcolar 2008-2009 rata de tranziţie de la IX SAM la clasa a XIII liceu ruta progresivă a scăzut cu 10 

puncte procentuale. Rezultă o pierdere mare de cohorta. 
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Total                     Feminin                Masculin 

Graficul 5. Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la cel liceal şi profesional secundar 

superior – Gorj 

 

 

 

Pierderea de cohortă reprezintă diferenţa dintre numărul de elevi care au finalizat un ciclu de 

învăţământ şi numărul de elevi care au fost înscrişi la începutul respectivului ciclu, exprimată ca raport 

procentual faţă de numărul elevilor înscrişi la începutul ciclului de învăţământ. 

Dacă analizăm intrarea elevilor în sistemul educaţional pe ruta SAM (Şcoală de Arte şi Meserii), 

rezultă următoarele: 

- Din 2058 elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2004-2005, finalizează clasa a X-a SAM un procent 

de 99%, având nivelul 1 de calificare (cel mai scăzut); 

- Doar 77% dintre acești elevi obţin nivelul 2 de calificare, finalizând anul de completare; 

- Ponderea elevilor care obţin nivelul 3 de calificare prin ruta progresivă de formare profesională este 

de numai 38,14%, chiar dacă se cunoaşte faptul că cei care au un nivel scăzut de calificare au 

şanse reduse de ocupare a unui loc de muncă. 
 

 Asigurarea calitatii in IPT 

Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi formare 

profesională, care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacţia 

beneficiarilor (forţa de muncă şi angajatorii), a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei. 

În ÎPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a generalizat începând cu anul 

şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ. S-a aplicat mai întâi Principiul 5 al calităţii – 

“predarea şi învăţarea” şi a fost extins treptat, astfel încât, în prezent se aplică toate cele 7 principii. 

Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, completată 

de evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de indicatori 

(descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire a calităţii. 

Centrele de resurse şi şcolile de aplicaţie din Programul Phare TVET care au beneficiat de formare şi 

asistenţă în acest scop au sarcina de a disemina şi de a asista implementarea sistemului de asigurare a 

calităţii în celelalte şcoli din regiune. 

Introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în ÎPT furnizează pentru procesul de planificare 

strategică la toate nivelurile (planurile regionale şi locale, planurile de acţiune la nivelul şcolii) un set 

de indicatori standard (benchmark), care să faciliteze decidenţilor comparaţiile în cadrul sistemului şi 

compatibilizarea între cerere şi ofertă. 

Deoarece conduc la creşterea transparenţei faţă de beneficiari, mecanismele de asigurare a calităţii au 

un impact decisiv în motivarea şi implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi în realizarea 

strategiilor de îmbunătăţire. 

 

■ 2000/2001 
□ 2001/2002 

□ 2002/2003 
 

■ 2003/2004 

■ 2004/2005 

■ 2005/2006 

■ 2006/2007 

■ 2007/2008 
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 Servicii de orientare si consiliere 

Din analiza informaţiilor disponibile, se poate aprecia că, deşi ameliorat în ultimii ani, gradul de 

acoperire a serviciilor de orientare şi consiliere este insuficient, în special în mediul rural, datorită unui 

număr încă insuficient de consilieri în sistem, arondării inegale a numărului de elevi care revin unui 

consilier, numărului de mic de elevi testaţi şi consiliaţi, respectiv al orelor de consiliere/elev pentru 

orientarea carierei. Așadar, nu se poate vorbi de un mecanism sistematic de orientare şi consiliere, care 

să vină în sprijinul unei decizii corect informate în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire 

profesională a elevilor. 

 

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

două aspecte: 

 tendinţe şi evoluţii, aşa cum reies din sondajele de opinie efectuate in rândul elevilor; 

 creşterea numărului de profesori consilieri în regiune. 

 

Graficul 6. Optiunile elevilor- Gorj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În mediul rural, opţiunile elevilor şi ale părinţilor se îndreaptă către Şcoala de Arte şi Meserii, datorită 

perspectivelor cunoaşterii unei meserii, dar şi datorită dificultăţii de a accede la învăţământul liceal, 

(filiera teoretică, tehnologică, vocaţională), datorată în primul rând problemelor financiare, deoarece 

astfel de licee sunt situate în principal în mediul urban). 

În ceea ce priveşte profesorii consilieri, se observă o creştere a numărului acestora în anul şcolar 2007-

2008 faţă de anul şcolar 2006-2007; în anul şcolar 2006-2007 şi numărul cabinetelor de asistenţă 

psihopedagogică a crescut faţă de anul şcolar 2006-2007. Această creştere se constată în special în 

judeţul Gorj. 
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 Oferta scolilor IPT pentru formarea adultilor 

Chiar dacă unităţile de învăţământ profesional şi tehnic deţin cadre didactice calificate şi specializate in 

toate domeniile, puţine sunt autorizate ca furnizori de formare profesională a adulţilor si realizează 

cursuri de calificare şi reconversie profesională pentru adulţi. Numărul de şcoli autorizate de Consiliul 

National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.) a crescut începând cu anul 2006. De 

asemenea, a crescut şi numărul de programe autorizate. Dar, oferta de formare profesională destinată 

adulţilor rămâne încă o problemă la nivelul Inspectoratului şcolar judeţean, deoarece şcolile ar trebui să 

fie principalii furnizori de educaţie iniţială dar şi continuă. 

 

 

Graficul 7. Educatia adultilor- Gorj 
 

 Parteneriatul cu intreprinderile 

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul de afaceri din judeţul Gorj (parteneriatul dintre şcoală şi 

intreprindere) porneşte de la interesele reciproce ale elevilor, profesorilor, angajatorilor şi agenţilor 

comunitari, bazându-se pe o realitate pe cât de simplă pe atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii 

de mâine. 

Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

 stabilirea membrilor în consiliile de administraţie; 

 organizarea unor stagii de instruire practică a elevilor in vederea formării profesionale ; 

 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor; 

 cursuri de calificare şi reconversie profesională; 

 contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări; 

 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de acţiune pentru 

dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

 stabilirea membrilor în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

 perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf. 

 

În unităţile şcolare există documente în baza cărora s-au încheiat parteneriatele şcoală – întreprindere. 

Aceste documente, care atestă parteneriatul cu agenţii economici, se referă la: 
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- Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare; 

- Planul Regional de Acţiune pentru Învătământ (PRAI), Planul Local de Acţiune pentru 

Învătământ (PLAI); 

- Convenţii de desfăşurare a instruirii practice la agentul economic; 

- Graficul de desfăşurare a practicii; 

- Vizite de documentare; 

- Adrese din partea agenţilor economici care solicită şcolarizarea în anumite calificări necesare; 

- Adrese de monitorizare a absolvenţilor (angajări); 

- Adrese aprobate de I.S.J. referitoare la componenţa comisiilor de absolvire. 
 
 

Concluzii 

din analiza ofertei de educaţie şi formare profesională iniţială rezultă că în judeţul Gorj, la nivelul 

anului şcolar 2008-2009, funcţionează 26 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic, din care 10 în 

mediul rural (38,46%). Conform datelor furnizate de către ISJ Gorj în anul şcolar 2009-2010, 11097 

elevi frecventează cursurile de zi la una din calificările/specializările oferite de sistemul ÎPT cu 5,81% 

(645 elevi) mai mult decât faţă de anul şcolar 2007-2008. Din analiza prognozei populaţiei de vârstă 

şcolară rezultă următoarele: în perspectivele anului 2015 şi 2025 apare o reducere semnificativă a 

populaţiei de vârstă şcolară, reduceri sunt prognozate pentru toate efectivele din grupele de vârstă 

şcolară: 3-6 ani care până în 2015 va scădea cu cca. 10,6% şi până în 2025 cu 30,4% faţă de 2005; 7-14 

ani care până în 2015 va scădea cu cca. 22,9% şi până în 2025 cu 31,9% faţă de 2005 şi 15-24 ani care 

până în 2015 va scădea cu cca. 26,5% şi până în 2025 cu 42,0% faţă de 2005. Aceste reduceri a 

populaţiei şcolare vor avea efecte directe asupra numărului de persoane care vor deservi piaţa muncii 

locale, regionale şi naţionale, dar şi şomaj în rândul personalului didactic. Din analiza pierderii de 

cohortă rezultă faptul că, în judeţul Gorj, rata de tranziţie de la clasa a IX-a SAM (Şcoală de Arte şi 

Meserii) la clasa a XIII-a liceu ruta progresivă este 48,13% în anul şcolar 2007/2008 şi 38,14% în anul 

şcolar 2008/2009. 

 

Din analiza ofertei de educaţie şi formare profesională continuă rezultă că la nivelul judeţului Gorj 

în anul 2009 sunt autorizaţi de către CNFPA 29 furnizori de formare din sectorul privat şi 9 din sectorul 

public; comparativ cu anul 2008 s-a înregistrat o creştere a numărului de furnizori cu 62 puncte 

procentuale, dar din păcate acolo unde există personal calificat în formarea adulţilor şi anume unităţile 

de învăţământ, numărul celor autorizate a scăzut de la 7 la 5, iar numărul furnizorilor privaţi a crescut 

de la 11 în anul 2008 la 20 în anul 2009. 

 

2.1.3.5. Cresterea corelarii ofertei TVET cu piata muncii 

Creşterea corelării ofertei VET cu cererea de pe piaţa muncii are ca scop adaptarea politicilor VET la 

cerinţele pieţei muncii şi implicarea partenerilor sociali pentru securizarea dezvoltării carierei şi 

creşterea competitivităţii. 

 

Măsuri ce trebuie întreprinse: 

1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă şi asupra 

competenţelor. Se are în vedere rezoluţia din noiembrie 2007 privind „Noi competenţe pentru noi 

locuri de muncă” care vizează formularea unui răspuns la deficitul de forţă de muncă pe termen scurt şi 

prognoza de competenţe pe termen mediu (atât cantitativă cât şi calitativă), urmărind, prioritar, nevoile 

IMM. Acestea se vor realiza prin: 

dezvoltarea instrumentelor de planificare participativă la nivel european; crearea centrelor de 

monitorizare sectorială care vor identifica nevoile de calificări, ocupaţii şi locuri de muncă la nivel 

regional, naţional şi european. 
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2. Corelarea VET cu piaţa muncii include: implicarea partenerilor sociali în elaborarea şi 

implementarea politicilor VET; consolidarea colaborării dintre asociaţiile profesionale, partenerii 

sociali şi mediul de afaceri, în particular prin proiecte de colaborare dintre sistemele de educaţie şi 

partenerii sociali; eficientizarea mecanismelor, inclusiv cele financiare, specifice formării adulţilor, cu 

precădere la locul de muncă şi în IMM (planul de acţiune privind educaţia şi formarea adulţilor adoptat 

de Consiliul european mai 2008); Dezvoltarea şi implementare validării şi recunoaşterii rezultatelor 

învăţării dobândite în context nonformal şi informal. 

3. Creşterea mobilităţii persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învăţare la locul de 

muncă având în vedere, în particular, formarea profesională iniţială, după cum urmează: implementarea 

recomandărilor grupului de lucru european pentru mobilitate; transferul şi recunoaşterea rezultatelor 

învăţării dobândite pe perioada mobilităţilor în contextul utilizării EQF şi ECVET; realizarea 

parteneriatelor de lungă durată între organizatorii de formare profesională şi organizatorii de practică. 

4. Creşterea contribuţiei învăţământului superior la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi integrare 

profesională prin: încurajarea formării profesionale continue a adulţilor prin învăţământ superior; 

implementarea validării rezultatelor învăţării informale şi nonformale în învăţământul superior; 

implementarea concluziilor cartei realizată de EUA transmisă miniştrilor educaţiei 

 

 

2. 2 .  Analiza mediului intern  
         Analiza mediului intern are ca fundament autoevaluarea Colegiului Tehnic Nr. 2 şi se bazează 

în principal pe  culegerea de informaţii prin observaţia directă şi indirectă,, selectarea şi prelucrarea 

acestora, , analize şi diagnoze ,etc 

 Personalul didactic de predare şi auxiliar lucrează în echipe care culeg date prin diferitre 

metode, le selectează, le prelucrează, le ierarhizează, le contabilizează  şi rezultatele se compară cu 

rezultatele anterioare  ( analiza şi diagnoze la nivelul comisiilor metodice, catedrelor, colectivelor de 

ekevi, consiliului profesoral, consiliilor claselor, consiliului de administraţie, consiliului şcolar) 

 

2.2.1. Predare – învăţare 
            Calitatea predării învăţării ( activitatea didactică) este apreciată prin realizarea indicatorilor 

şi descriptorilor de performanţă ai activităţii didactice . Următoarele organisme participă : 

 Consiliul de Administraţie va stabili la începutul fiecărui an şcolar până în 2013, organismele de 

conducere şi coordonare din şcoală; va propune responsabilii arilor curriculare; va valida încadrarea 

personalului didactic, va analizat de două ori pe semestru rezultatele elevilor, nivelul 

absenteismului şi abandonului şcolar, va evaluat la începutul anului şcolar şi la începutul 

semestrului I activitatea şcolii pe linie de s.s.m., p.s.i., igienă, şcolară, va valida evaluările şi 

autoevluările întregului personal pentru acordarea gradaţiilor de merit , va propune programe de 

recuperare a elevilor cu rezultate slabe la învăţătură, va propune  programe de îmbunătăţire a 

calităţii , va propune  programe complementare, va stabilit sursele de finanţare extrabugetare, etc. 

Consiliul profesoral va evalua de două ori pe semestru activitatea instructiv educativă, starea 

disciplinie şi  frecvenţa elevilor la cursuri; rezultatele la examenele naţionale; respectarea 

programul de meditaţii; va iniţia şi derula programe de formare continuă a personalului didactic; va 

asigura instruirea cadrelor didactice pe probleme de consiliere şi orientare şcolară , de asigurare a 

calităţii învăţământului , de incluziune socială a elevilor cu dizabilităţi , de facilitare a tranziţiei 

elevilor de la şcoală la locul de muncă , de iniţiere, dezvoltare sau participare la reţele de cooperare; 

va valida programele de îmbunătăţire ale procesului instructiv educativ şi programele 

complemementare.  
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  Comisiile metodice vor efectua lunar analize având ca tematică: metodica predării disciplinei, vor 

stabilit tehnicile de evaluare a elevilor, indicând  itemii pentru evaluări în funcţie de forma de 

învăţământ şi nivelul de pregătire al elevilor, vor elabora strategii  pentru creşterea randamentului 

şcolar şi unde va fi cazul se vor elabora  programe de  recuperare  a lipsurilor elevilor cu probleme 

la învăţătură şi de incluziune socială, conform graficelor şi tematicelor pentru pregătirile pentru 

examenele de certificare şi de bacalaureat, concursuri şi olimpiade; vor instrui  cadrele didactice 

debutante pe probleme de metodică a predării,  

Consiliile claselor se vor întruni de cel puţin trei ori pe parcursul unui an şcolar, în perioada 2005 - 

2013, pentru analizarea rezultatelor la învăţatură, a absenteismului şi abaterilor comportamentale 

ale elevilor.  Consiliile claselor vor elabora şi propune programe de recuperarea a elevilor cu 

rezultate slabe, de reducere a absenteismului şi a abaterilor disciplinare şi vor propune măsuri de 

sancţionare a elevilor când este cazul, etc. 

Comisii cu diverse resposabilităţi: de protecţia muncii, de pază contra incendiilor, de igienă, de 

orar, de selecţie a ofertelor, de aprovizionare, de grafic de serviciu pe şcoală, de  programe şi 

proiecte de accesare a fondurilor structurale, de redactare a revistei şcolii, etc vor participa le 

sesiuni şi cursuri de formare continuă. Ele vor fi constituite la solicitarea cadrelor didactice care 

doresc să contribuie la creşterea prestigiului şcolii, la propunerea conducerii şcolii sau  a CP sau 

CA, a reprezentanţilor I.S.J. Gorj.  Aceste comisii vor funcţiona numai după numirea lor prin 

decizie de către directorul şcolii. 

 Comitetele de elevi pe clase, şcoală , internat , cantină ,  stabilesc programele de activităţi prin 

care vor iniţia şi derula:  

- acţiuni cu carater comunitar ( voluntariat, ecologie, Zilele Municipiului, Târgul de oferte); 

- excursii tematice; 

- activităţi cultural distractive; 

- prezentarea şi conservarea tradiţiilor; 

- învăţarea în echipă pentru  creşterea randamentului şcolar, 

- participare la sesiuni de informare privind: consumul de droguri şi alcool, compotamentul civic, 

protejarea în faţa bolilor molipsitoare; etc. 

       Pentru analiza procesului de predare-învatare s-au constituit echipe la nivelul fiecarei catedre.  

Echipele au evaluat activitatea si rezultatele anului scolar trecut în cadrul fiecarei catedre, 

întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la urmatoarele:  

PUNCTE TARI:  

 Identificarea stilurilor de învatare s-a realizat la toti elevii scolii astfel încît profesorii pot sa-

si adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele dirigintilor, catalogul 

clasei, proiectarea lectiilor );  

 În urma aplicarii testelor predictive s-au stabilit programe pentru recuperarea cunostintelor 

de baza la disciplinele de cultura generala (dovezi: rapoarte catedre);  

 În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obtin rezultate mai bune 

la învatatura;  

 Majoritatea elevilor primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre);  

 Toti profesorii folosesc masuri pentru a promova egalitatea sanselor si a împiedica 

discriminarea (dovezi: modalitati de evaluare unitare la nivelul catedrelor);  

 Majoritatea profesorilor stabilesc relatii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele 

testelor initiale comparate cu testele finale denota progresul scolar, conform rapoartelor 

catedrelor);  

 Resursele materiale existente în scoala sunt integrate în lectie pentru sprijinirea învatarii în 

proportie de minim 70% (dovezi: proiectarea unitatilor de învatare, planurile de lectie, fisele 

de asistente la lectie).  
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 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continua: sustinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, activitati metodice la nivelul scolii si judetului (sursa: 

portofoliile profesorilor);  

 Disponibiltatea profesorilor privind formarea profesionala în vederea asigurarii mobilitatii 

(sursa: portofoliile profesorilor);  

 Rezultate bune la examenele de bacalaureat –sesiunea din toamnă, fapt care se datorează și 

programelor de pregătire suplimentară dintre cele două sesiuni de bacalaureat 2010 si la 

examenele de certificare a competențelor profesionale (sursa: statisticile scolii);  

 

PUNCTE SLABE:  

 Numarul mic de manuale la clasele a XI-a si a XII-a (dovezi: rapoarte catedre);  

 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denota o pregatire initiala slaba a elevilor 

(dovezi: rapoarte catedre);  

 Din cauza programelor scolare încarcate si ritmului lent de învatare al majoritatii elevilor 

scolii, predomina evaluarea sumativa în defavoarea celei formative;  

 Motivatia elevilor pentru învatare este scazuta;  

 Rezultate inca slabe la examenul de bacalaureat –sesiunea iulie 2013 (sursa: statisticile 

scolii);  

 Dificultatea de a realiza programe sustinute pentru pregatirea suplimentara a elevilor din 

cauza orarului deja încarcat al acestora;  

 Programele scolare rigide permit prea putin tratarea individuala a elevilor, dupa nevoile 

fiecaruia;  

 Numar mare de absente înregistrat de elevii din învatamîntul obligatoriu, ceea ce a dus la un 

numar mare de elevi repetenti sau cu situatia scolara neîncheiata în iunie 2013;  

 

Masuri:  

 Asigurarea calitatii procesului instructiv educativ-plan operational pentru asigurarea 

calitatii;  

 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învatatura si tinte individuale 

de învatare pe baza testelor initiale;  

 Adaptarea strategiilor de învatare pentru a raspunde stilurilor individuale de 

învatare, nevoilor, abilitatilor si gradului de motivare a fiecarui elev;  

 Alcatuirea programelor de învatare astfel încât sa ofere posibilitatea învatarii prin 

pasi mici;  

 Adaptarea curriculara;  

 Cresterea numarului de cadre didactice care aplica metode moderne de învațare;  

 Programele de învatare sa urmeze un proces sistematic de pastrare a înregistrarilor;  

 Încurajarea comunicarii pe orizontala (elev-elev) în procesul de predare- învatare;  

 Cresterea rolului consilierii si orientarii scolare si profesionale pentru a determina 

cresterea motivatiei învatarii;  

 Îmbunatatirea activitatii de marketing scolar pentru atragerea unor elevi cu o 

pregatire initiala mai buna;  
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2.2.2. Materiale si resurse didactice  

 
Şcoala dispune de:  

 11 săli de clasă, 

 13 cabinete după cum urmează :   

 Limba şi literatura română dotat cu :  planşe, bibliotecă cu cărţi,  colecţii periodice, reviste, ziare, 

broşuri, laptop ; 

 Limbi moderne  dotat cu : planşe, harti, biblioteca, atlase si albume, casetofon, casete audio şi 

video,  colecţii periodice, reviste, broşuri ; 

 Biologie dotat cu: planşe, vitrine, animale naturalizate, idiorame, animale formolizate, televizor, 

calculator cu imprimanta, camera foto, camera video, microscoape, ustensile pentru realizare 

lucrari de laborator; 

 Geografie dotat cu :  harta actionata electric, planşe, colecţii de atlase, colecţii de hărţi ; 

 Istorie dotat cu : planşe, colecţii de hărţi, colecţii periodice, minimuzeu ; 

 Mecanica dotat cu :planşe, machete,, tabele sinoptice, scheme funcţionale ; 

 Cabinet Asigurarea Calităţii  dotat cu calculator, imprimanta, panouri mobile pentru expozitii,  

minibiblioteca; 

 Cabinet consiliere dotat cu mobilier adecvat sedintelor de consiliere, flipchart, calculator,  

imprimanta, colectie de teste psihologice, colectie de periodice, minibiblioteca; 

 Cabinet Multimedia dotat cu calculator, imprimanta, aparatura pentru editare materiale 

(plastifiere, taiere, spiralare), minibiblioteca, camera foto, camera video; 

 Cabinet programe si proiecte dotat cu calculator, imprimanta, mobilier adecvat desfasurarii  

sedintelor de lucru, arhiva pentru documentele aferente activitatilor din proiecte; 

 Cabinet SSM dotat cu calculator, imprimanta, mobilier adecvat pastrarii documentelor SSM,  

material didactic specific pentru realizare ore SSM; 

 Cabinet proiecte (club meditatii, activitati recreative) dotat cu 4 calculatoare, imprimanta, canapele,  

dulap compartimentat, televizor, flipchart. 

 Cabinet protectia mediului dotat cu dulap, vitrine, planse, material didactic (microscoape, carti, aparatura 

specifica masuratorilor de mediu) 

 

 

 9 laboratoare  după cum urmează: 

         3 Laboratoare de informatica 

- Laborator AEL – 1 – cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

- Laborator AEL – 2– cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

- Laborator de informatică 2 – cu 25 calculatoare 

           Fizică  cu următoarea dotare:  

- aparatură video (televizor, videoproiector, tabla inteligenta),  

- calculator,  

- truse pentru realizarea lucrărilor de laborator la modulele de mecanică, electricitate, 

căldură şi calorimetrie, magnetism şi optică.  

 Chimie  cu următoarea dotare:  planşe, panouri sinoptice, modele atomice, vitrine, mostre; 

- aparatură video (televizor, sistem audio, videoproiector, laptop, camera foto) 

- f lipchart  

- sistem periodic electric 

- minibiblioteca 

- set de culegeri, atlase, DVD-uri, colectii de materiale,truse de modele 
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- truse pentru ralizarea lucrărilor de laborator prevăzute în programa analitică la 

chimie, chimie alimentara si protectia mediului 

- aparatura pentru analize fizico-chimice 

- substante chimice 

O parte din aparate sunt din dotare Phare VET RO. 

 

 Electrotehnică cu următoarea dotare: 

- ustensile şi aparate pentru realizarea lucrarilor de laborator prevăzute de programa 

analitică, panoplii, panouri, machete, calculator 

 Mecatronică  cu următoarea dotare: 

- ustensile şi aparate pentru realizarea lucrarilor de laborator prevăzute de programa analitică. 

- robot 

- calculator 

- videoproiector 

- flipchart 

O mare parte din aparate sunt din dotare Phare VET RO. 

 Telecomunicatii cu următoarea dotare: 

         - ustensile şi aparate pentru realizarea lucrarilor de laborator prevăzute de programa analitică. 

 O mare parte din aparate sunt din dotare Phare VET RO. 

 

 Materiale de constructii cu următoarea dotare: 

           - ustensile şi aparate pentru realizarea lucrarilor de laborator prevăzute de programa analitică. 

      O mare parte din aparate sunt din dotare Phare VET RO. 

 

 Sală de sport  cu următoarea dotare:  

- panouri baschet, saltele gimnastică, lăzi pentru sărituri, scări fixe, mese ping-pong, panouri de 

baschet cu coşuri, bănci pentru gimnastică etc. 

 

 4 Ateliere  

 Atelier electric  

 Atelier prelucrări prin aşchiere  

 Mecanic 

 Textile 

 

Atelierele sunt dotate cu urmatoarele masini si utilaje: 

Atelierul electric: 

1. Masina de gaurit- 1buc 

2. Polizor dublu-1buc 

3. Panoplii cu aparate electrocasnice – 10 buc 

4. Instrument de foraj cu baterie – 1buc 

5. Micrometru BM015 – 1buc 

6. Multimetru numeric digital – 2buc 

7. Nivel cu bula de aer – 2buc 

8. Polizor portabil – 1buc 

9. Dulapuri cu scule de natura mecanica si electrica – 1buc 

10. Fiset metallic pentru documente scolare – 1 buc 

11. Bancuri de lucru cu 2 posturi – 4 buc 

12. Aparataj electric folosit penmtru executarea anumitor scheme electrice 
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Atelierul mecanic si atelierul de prelucrari prin aschiere: 

1. Bancuri de lucru cu 3 locuri – 6 buc. 

2. Masina de gaurit G40 – 1 buc 

3. Masina de gaurit G10 – 1buc 

4. Polizor dublu P300 – 1buc 

5. Polizoare portabile – 3buc 

6. Masina de gaurit portabila electrica – 1 buc 

7. Masina de gaurit cu accumulator -1buc 

8. Masa de indreptat – 1buc 

9. Densimetru – 2buc 

10. Trusa placi plan paralele – 1 buc 

11. Machete transmisii mecanice -6buc 

12. Fisete metalice pentru scule – 3 buc. 

13. Foarfece de banc pentru taiat tabla – 2buc 

14. Nivel cu bula de aer – 4buc 

15. Planse cu diferite reprezentari de organe de masini – 11 buc. 

 

Atelierul de textile 

Atelierul de textile este compus din trei săli(camere de cămin) având următoarele destinaţii.  

- Sala de clasă care este prevăzută cu tablă de scris, o masă pe toată lungimea sălii şi scaune în jurul 

acesteia unde elevii realizează activităţile teoretice şi pregătitoare activităţii practice.  

- Sala de lucru în care sunt amplasate 6 (şase) maşini industriale de cusut şi  masă de călcat cu fiare 

electrice pentru călcatul produselor textile. 

- Sala de croit în care se găseste un dulap, două vitrine în care sunt depozitate portofoliile elevilor, 

lucrări realizate de aceştia de-a lungul anilor, un birou şi o masă de lucru.  

 

 

PUNCTE TARI:  

Dotarea foarte buna a anumitor cabinete, inclusiv prin programul Phare, dar si prin fonduri de la 

minister, din fonduri structurale si prin resurse proprii ;   

Dotarea atelierelor  si laboratoarelor scolare la standarde de calitate cerute de exigenţele europene, 

inclusiv prin programul Phare, prin fonduri de la minister sau prin resurse proprii;  

Biblioteca scolii este dotata cu un numar de peste 22.000 volume si minim 80% dintre elevii scolii au 

fise la biblioteca (sursa : statisticile scolii);  

Existenta salii de sport si a unui teren de sport;  

Amenajarea unui atelier de textile;  

Amenajarea unor cabinete şi laboratoare din Fondul Social European prin programul POSDRU 

 

PUNCTE SLABE:  

Baza materiala pentru anumite cabinete este nemodernizata;  

Dificultate în asigurarea/multiplicarea materialelor de instruire;  

Necesitatea modernizarii bibliotecii si amenajare CDI 

Necesitatea modernizarii bazei sportive si a terenului de sport 
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2.2.3. Consiliere si orientare şcolară  / în carieră  
PUNCTE TARI: 

 existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară; 

 existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă; 

 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : Centrul 

Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, 

Poliţie, Consiliul Local, agenţi economici pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera; 

 76% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi; 

 98% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de 

colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei  

     ( sursa:chestionar părinţi). 

 

PUNCTE SLABE: 

 30% dintre profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind 

cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit ( sursa : 

chestionar profesori). 

 Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

 

 

2.2.4.Calificări şi curriculum 
Specializările pe profile la clasele de liceu zi, an de completare, liceu seral şi frecvenţă 

redusă, pentru anul şcolar 2010-2011, sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabel 8- Specializarile 2013-2014. 

CLASE LICEU - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ 

 

Nr. 

crt 

Clasa Profil 

 

Specializare / 

domeniul 

1 IX A Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului 

2 IX B Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului 

3 IX C Tehnic Electronică automatizări 

4 IX D Tehnic Electronică automatizări 

6 X A Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului 

7 X B Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului 

8 X C Tehnic  Electronică automatizări 

9 X D Tehnic Electronică automatizări 

10 X E 

 

Tehnic  Mecanica 

 

13 XI A Tehnic  Tehnician mecatronist  

14 XI B Tehnic Tehnician în industria materialelor de 

constructii 

15 XI C Tehnic Tehnician în automatizări 

16 XI D Tehnic Tehnician operator tehnica de calcul 

17 XI E Resurse naturale şi protecţia mediulu Tehnician ecolog si protectia calitatii 

mediului 

18 XI F Resurse naturale şi protecţia mediulu Tehnician ecolog si protectia calitatii 

mediului 
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18 XII A Tehnic Tehnician mecatronist 

19 XII C Tehnic Tehnician de telecomunicaţii 

20 XII D Tehnic Tehnician în industria textilă  

21 XII E Resurse naturale şi protecţia mediulu Tehnician ecolog si protectia calitatii 

mediului 

 XII a 

Seral 

RP 

Tehnic Tehnicia mecanic întreţinere şi 

reparaţii 

 XIII a 

RP 

Seral 

Tehnic Tehnician electrotehnist 

 XIII b 

RP 

Seral 

Tehnic Tehnicia mecanic întreţinere şi 

reparaţii 

 XIV a 

Seral, RP 

Tehnic Tehnician electrotehnist 

 XIV b 

Seral, RP 

Tehnic Tehnicia mecanic întreţinere şi 

reparaţii 

22 IX FR Real Stiinte ale naturii 

23 Xa FR Real Stiinte ale naturii 

 Xb FR Real Stiinte ale naturii 

24 XI FR Real Stiinte ale naturii 

 IP1 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IP2 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IP3 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IP4 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IP5 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IP6 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IIP1 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IIP2 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IIP3 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IIP4 Mecatronica informatica Tehnician echipamente periferice si 

birotica 

 IM1 Electric Maistru electromecanic aparate de 

masura si automatizari 

 IM2 Mecanic Maistru mecanic 

 IIM Electric Maistru electromecanic aparate de 

masura si automatizari 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si portului stabileşte Standardele de Pregătire Profesională, 

Curriculumul Naţional, planurile cadru şi conţinuturile programelor şcolare. La nivel de instituţie de 

învăţământ, se stabileşte Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L). 

C.D.L.-ul se stabileşte în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii. 

În plus  C.D.L.-ul ţine cont şi de contractele şi convenţiile de colaborare dintre instituţia şcolară şi 

agenţii economici. În stabilirea C.D.L.-ului, se propun mai multe pachete opţionale care se discută în 

şedinţă lărgită cu şefii de catedră şi Consiliul de Administraţie al şcolii. Pachetele aprobate în 

şedinţă se propun elevilor care optează pentru una din variantele prezentate. Consiliul de Administraţie 

aprobă pachetul ales de elevi. 

 

 2.2.5.  Resurse fizice şi umane 
 

Resurse fizice 

 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri:  

 corp clădire şcoală,  

 corp clădire ateliere 

 corp clădire cămin, 

 sală de sport,  

 cantină,  

 magazie 

 spălătorie 

 centrală termică 

 cabinet medical. 

 

Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

 săli de clasă - 11 

 laboratoare – 9 din care: 1 fizică, 1 chimie, 3 informatică, 1 electrotehnică, 1 

mecatronica, 1 telecomunicatii, 1 materiale de constructii 

 cabinete- 13 (Limba şi literatura română, Limbi moderne, Biologie, Geografie, Istorie, 

Mecanica, Cabinet Asigurarea Calităţii , Cabinet consiliere, Cabinet Multimedia, 

Cabinet SSM Cabinet programe si proiecte- 2 , Cabinet protecția mediului) 

 ateliere şcolare -4 din care: 1 electric, 1 mecanic, 1 prelucrari prin aschiere, 1 textile 

 bibliotecă; 

 săli de lectură 

 birouri, dintre care: 

                          - 1 birou director – calculator conectat la INTERNET, imprimantă, xerox cu fax 

procurate prin programul PHARE TVET Coeziune Economică şi Socială 2002, 

                         - 1 birou director adjuncţ – calculator conectat la INTERNET procurat prin programul 

PHARE TVET Coeziune Economică şi Socială 2002, xerox,                     

                         - 1 birou secreteriat -2 calculatoare procurate prin programul PHARE TVET Coeziune 

Economică şi Socială 2002, imprimantă, xerox, fax,                          

                          - 1 birou contabilitate – calculator, imprimantă, xerox, 

                           -1 birou ateliere – 2 calculatoare, imprimantă,       

                          - 1 birou pentru administrator şi magaziner ( aflat în corpul clădirii cantinei ) 
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   Atelierele, laboratoarele şi cabinetele sunt rebilitate şi dotate corespunzător cu echipamente, planşe, 

materiale şi mijloace didactice. De o dotare de excepţie se bucură domeniile electronică automatizări, 

mecanică, materiale de construcţii  care au beneficiat de fonduri prin program Phare de modernizare a 

IPT. Cantina şi căminul şcolii sunt în proces de modernizare şi dotare din resurse extrabugetare(sursa: 

statisticile financiare ale şcolii) ; şcoala are centrală termică proprie, achiziţionată prin programul 

PHARE, program prin care a fost înlocuită şi instalaţia electrică şi cea termică.  

 

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2010-2011: 

- Laboratoare AEL – 1 – cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

- Laboratoare AEL – 1 – cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

- Laboratoare AEL – 2– cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

- Laborator de informatică2 – cu 25 calculatoare 

- 21 calculatoare în cabinete, laboratoare, bibliotecă 

-  8 videoproiectoare 

- 1 Smart Board 

- 14 Imprimante 

-  6 copiatoare multifuncţionale 

- 12 calculatoare pentru departamentele secretariat, administraţie, internat 

- Soft specializat pentru secretariat, contabilitate 

 

Calculatoarele (toate sunt Pentium 4) sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată 

la Internet 24 ore pe zi, prin firma RDS&RCS. Şcoala dispune de pagina WEB (www.ct2tgjiu.ro), cont 

de e-mail (ct_nr2@yahoo.com). MEC a implementat Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care 

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

gestionarea bazelor de date. 

 

PUNCTE TARI:  

Existenţa spaţiilor necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ în condiţii foarte bune; 

Existenta laboratoarelor şi atelierelor cu dotări în conformitate cu cerinţele specializării în care se 

realizează formarea profesională  

Existenta salii de sport si a unui teren de sport;  

Amenajarea unui atelier de textile;  

Realizarea lucrărilor de investiţii din resurse extrabugetare pentru căminul internat (montare geam 

termopan la toate nivelele, reabilitare instalaţie termică) 

 

PUNCTE SLABE:  

Anumite cabinete nu corespund standardelor de calitate actuale- se impune reamenajarea acestora;  

Se impune reabilitarea instalaţiei termice în clădirea şcolii şi în internat(schimbare calorifere);   

Instalaţia electrică din internatul şcolii necesită reabilitare; 

Este necesară montarea unei centrale proprii pentru camin în vederea scăderii cheltuielilor de încălzire 

Sala şi terenul de sport necesită modernizare; 

Cantina şcolii trebuie dotată cu un sistem de ventilaţie mai performant; 

Spălătoria necesită lucrări de reabilitare.  

Costurile de cazare în căminul şcolii sunt în creştere, iar gradul de ocupare scade. Viabilitatea 

financiară este ameninţată (sursă: statisticile referitoare la numărul elevilor) ; 
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d )    Resurse umane 

Tabel 9. Structura resurselor umane 2013-2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Graficul 8. Structura resurselor umane 2013-2014 
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Tabel 10. Situatia  perfectionarii cadrelor didactice  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesori ai scolii au fost desemnati de ISJ Gorj ca metodisti: 13 profesori, din care: 
Număr profesori metodişti 13 din care : 

-de cultură generală- 4 

-de specialitate aria curriculară Tehnologii - 9 

Aspecte pozitive 

 Există un număr mare de cadre didactice care au absolvit cursuri postuniversitare de reconversie 

profesională şi masterat; 

 Există un număr mare de cadre didactice metodişti, formatori sau mentori care au participat în 

această calitate la activităţile organizate de CCD şi ISJ Gorj 

 Personalul din compartimentele administrative şi-a îndeplinit obligaţiile din fişa postului, 

neînregistrându-se abateri grave;  

Total cadre didactice si nedidactice: 85 

- Titulare: 40 din care 1 detasat 

- Suplinitori: 7 

- Maiştrii instructori: 2 

- Plata cu ora+norma parţială: 7 

Personal auxiliar: 12 

Total personal nedidactic: 17 

Gradul didactic Numar cadre didactice 

Gradul I 35 

Gradul II 11 

Definitivat 7 

Debutanti 3 

Total 56 
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Aspecte negative 

 Nerespectarea curbei de efort a elevilor;  

 Conservatorism în desfasurarea activitatilor didactice (reticenta la utilizarea mijloacelor 

IT); 

 Participarea la activitatile extracurriculare a unui numar relativ mic de cadre didactice 

 

2.2.6 Rezultatele elevilor 
 

PUNCTE TARI: 

 în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au obţinut 

rezultate bune la nivel judeţean şi mai puţin la nivel naţional la disciplinele tehnice; 

 s-au obţinut rezultate bune şi la concursurile şi olimpiadele aferente disciplinelor de cultură generală 

sau la activităţile extracurriculare;  

 promovabilitatea la examenele de certificare a competențelor profesionale în ultimii trei ani a fost 

100%; 

 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare; 

 un număr mare de elevi participanți la proiecte cu finanțare nerambursabilă; 

 peste 60% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal; 

 

PUNCTE SLABE: 

 absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţămîntul obligatoriu (sursa: evidenţele 

şcolii privind absenţele); 

 mediocritate; 

 promovabilitatea la examenul de bacalaureat;  

 numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate, 

conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare.          

 

2.2.7. Parteneriat şi colaborare  

Parteneri actuali şi potenţiali 
 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu desfăşoară în anul școlar 2013-2014 activităţi intense de parteneriat, 

vizând trei niveluri: 

 Parteneriate cu agenţi economici  

 Parteneriate cu alte unităţi şcolare  

 Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii  

 

 Parteneriate cu agenţi economici 

1. ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMÂNE- SGA GORJ 

- Protecţia mediului  

2. AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ 

- Protecţia mediului 

3. SC MACOFIL SA TG-JIU 

- Automatizări  

- Materiale de constructii 

4. S.C. TEHNOINSTAL S.R.L. 

- Instalatii si lucrari publice 
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Parteneriate cu alte unităţi şcolare  

1. COLEGIUL NAŢIONAL TUDOR VLADIMIRESCU 

2. UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI 

3. PALATUL COPIILOR TG-JIU 

4. COLEGIUL TEHNIC “ALEXE MARIN” SLATINA  

5. COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” – TG-JIU 

6. COLEGIUL TEHNIC BALŞ – OLT  

7. COLEGIUL TEHNIC „DOMNUL TUDOR” DROBETA TURNU-SEVERIN 

8. COLEGIUL TEHNIC „DECEBAL” DROBETA TURNU-SEVERIN 

9. COLEGIUL TEHNIC „LORIN SĂLĂJAN” DROBETA TURNU-SEVERIN 

10. COLEGIUL TEHNIC “DIERNA” ORŞOVA 

11. GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI NR. 2 CRAIOVA 

12. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA- FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE- 

DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ 

13. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 

14. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 

15. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SILVA PETROŞANI 

16. LICEUL ENERGETIC TG-JIU 

17. COLEGIUL TEHNIC MOTRU 

18. FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ ŞI ELECTROENERGETICĂ TIMIŞOARA 

19. COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU 

 

 Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii  

1. ISJ GORJ 

2. CCD GORJ 

3. ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE- SGA GORJ 

4. AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ 

5. ISU GORJ 

6. AGENTIA NATIONALA ANTIDROG 

7. INSPECTORATUL DE JANDARMI GORJ 

8. INSPECTORATUL DE POLITIE GORJ 

9. MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE GORJ 

10. MUZEUL REGIUNII PORŢILOR DE FIER MEHEDINŢI 

11. MUZEUL ALEXANDRU SACERDOŢEANU VÂLCEA 

12. ASOCIAŢIA EDUCAŢIA DE-A LUNGUL VIEŢII 

13. ASOCIAŢIA HAI-HUI 

14. ASOCIAŢIA PENTRU SĂNĂTATE, EDUCAŢIE ŞI FAMILIE – FILIALA OLTENIA 

 

Şcoala desfăşoară numeroase activităţi în parteneriat cu şcoli, agenţi economici si alte instituţii cu 

impact în domeniul educaţional. 

 

Pentru anul şcolar 2013-2014 activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în Planurile 

operaţionale pentru reţele de colaborare interne şi externe, documente incluse în PAS. 
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2.2.8.  Analiza portofoliului de produse în intervalul  2010-2013 
 

Analizând calificările oferite de Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu prin matricea Grupului Consultativ din 

Boston putem face o încadrare a N1 şi N2  în  patru categorii de produse propuse de metoda menţionată 

 

Tabel 11. Analiza portofoliului de produse în intervalul  2010 -2013 
Nr. 

crt. 

Domeniul/specializare Argumente Strategii 

1 Electrotică şi 

Automatizări  

„STAR” 

 

- sector de activitate aflat în 

crestere în zonă (sursa -PLAI) 

- există în zonă concurenţa altor 

şcoli (sursa-anexe PRAI); 

- existenţa în şcoală a 

personalului didactic titular 

calificat în domeniul 

Electrotehnic si electronic 

(sursa –fişa de încadrare). 

- înscrierile sunt stabile, nu 

necesită o activitate de 

promovare intensă (sursa 

opţiunile elevilor la înscrierea 

în clasa a -IX- a) 

 

- intensificarea eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit; 

- menţinerea produsului pentru 

atragerea unor elevi cu o pregătire 

iniţială bună. 

2 Protecţia 

mediului 

„STAR” 

- acoperă o piaţă nouă, în plină 

dezvoltare în perspectiva 

integrării europene ( sursa -

PLAI); 

- solicitarea din partea elevilor 

este mare (sursa-opţiunile 

elevilor la înscrierea în clasa 

a - IX - a). 

 

- intensificarea eforturilor de 

marketing pentru a păstra sau 

creşte segmentul de piaţă 

acoperit.  

- menţinerea produsului pentru 

atragerea unor elevi cu o pregătire 

iniţială bună 

3 Textile 

„ PROBLEM 

CHILD ” 

 

- înscrierile sunt limitate, 

acoperă un segment mic de 

piaţă (sursa-opţiunile elevilor la 

înscrierea în clasa a -IXa). 

 

- fiind printre putinii furnizori la 

nivel local al specializării 

respective vom menţine 

produsul adresându-ne unei 

pieţe specializate 

4 Mecanica 

„PROBLEM 

CHILD” 

 

- sector de activitate aflat în 

scădere în zonă (sursa - PLAI); 

- există în zonă concurenţa altor 

şcoli (sursa-anexe PRAI); 

- existenţa în şcoală a 

personalului didactic titular 

calificat în domeniul 

mecanic (sursa –fişa de 

încadrare). 

- şcolarizarea pentru acest 

domeniu numai la cererea 

agenţilor economici ; 

5 Materiale de constructii 

„DOG” 

- sector de activitate aflat în 

scădere în zonă (sursa -PLAI) 

- reducerea treptată a 

numărului de clase şi 
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- existenţa în şcoală a 

personalului didactic titular 

calificat în domeniul 

electrotehnic (sursa –fişa de 

încadrare); 

- existenta in scoala a dotarilor 

prin programul PHARE ceea ce 

obliga la continuarea 

scolarizarii in acest domeniu 

pentru a se realiza 

sustenabilitatea proiectului 

şcolarizarea pentru acest 

domeniu numai la cererea 

agenţilor economici. 

 

Rezultatele proceselor de evaluare 

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

învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente 

care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi. 

Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2009-2010, având în vedere 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii – document din 

Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, 

constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice prin elaborarea 

Planului operaţional privind asigurarea calităţii şi a Planului operaţional privind implementarea 

instrumentelor pentru managementul calităţii, documente incluse în PAS. 

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii (CEAC) a coordonat implementarea principiilor calităţii în 

procesul instructiv educativ şi a elaborat toate documentele specifice: planul de acţiune, rapoartele de 

monitorizare internă, raportul de autoevaluare. 

 

În anul şcolar 2012-2013 Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii: 

 A elaborat Planul de Acţiune al CEAC 

 A efectuat asistenţe la ore conform planificării 

 A întocmit „Formularele de monitorizare internă” pentru anul şcolar 2012-2013 

 A pregătit vizita de monitorizare externă  
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2.2.9. Analiza SWOT  

Tabel 12. Analiza SWOT 
PUNCTE TARI 

  

 existenţa unei bune baze materiale (ateliere, cabinete s laboratoare reabilitate şi dotări cu utilaje şi 

echipamente moderne adecvate domeniilor in care scolarizam)- echipamente didactice performante 

procurate prin programul PHARE pentru laboratoarele de mecatronică, chimie şi materiale de 

construcţii , protecţia mediului, telecomunicaţii , electrotehnică, cabinetul de mecanică; 

 personal didactic şi auxiliar competent, calificat (sursa:statisticile şcolii); 

 personal didactic auxiliar cu studii universitare sau postliceale ; 

 autori de auxiliare didactice, lucrari metodice si stiintifice, metodişti, mentori şi formatori în rândul 

cadrelor didactice (sursa: statisticile şcolii) ; 

 personal didactic cu studii postuniversitare, masterat, doctorat; 

 personal didactic implicat in activitatea de formare continuă; 

 management reformator (sursa: note de control a I.Ş.J); 

 rezultate bune obţinute de elevi la examene de sfârşit de ciclu şi certificare a competenţelor 

profesionale (sursa: statisticile şcolii); 

 parteneriate viabile şi eficiente (sursa: statistici scoala); 

 titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ obținut în anii 2008-2011; 

 conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa: evidenţă contabilă); 

 resurse extrabugetare (sursa: evidenţă contabilă) ; 

 preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare : reamenajarea spaţiilor unor cabinete 

şi laboratoare şi dotarea cu echipamente moderne (calculatoare, laptop-uri, video-proiectoare, table 

interactive, material didactic adecvat şi modern 

 relaţii de parteneriat foarte bune cu agenţii economici, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Consiliul 

local şi alte instituţii de importanţă locală şi judeţeană 

 derulare de proiecte de finanţare europeana FSE POSDRU si proiecte prin ANPCDFP 

 existenţa în şcoală a unui psiholog (sursa:contract de muncă); 

 oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii (Sursa: Planul 

de şcolarizare); 

 expertiză în domeniul formării adulţilor – parteneriate cu furnizori de formare profesională a 

adulţilor; 

 preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (Sursa: Materialele promoţionale 

realizate, dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în şcoală: fotografii, articole din presă, filme, 

participari la emisiuni Tv, site-ul scolii). 

PUNCTE SLABE 

 

 nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor 

 nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii 

 reticenta la schimbare manifestată de unele cadre didactice 

 absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu 

 populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici 

 slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul instructiv educativ; 

 mediocritate în rezultate  scolare; 

OPORTUNITĂŢI 
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 domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă 

perspectiva integrãrii în UE 

 disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala,  

 programele cu finanţare europeană (Sursa: www.infoeuropa.ro) 

 gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învãţãmânt 

 necesitatea formãrii continue a adulţilor 

AMENINŢĂRI 

 

 scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% 

pe an 

 regresul economic local şi regional  determină migrarea multor locuitori din municipiul Tg-Jiu în 

zone rurale sau alte zone, fapt care duce la scăderea numărului de elevi; 

 regresul economic din zonele din afara municipiului care nu-şi vor mai permite să-şi ţină copii la 

căminul internat al şcolii;   

 scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă (mecanică, textile etc.) 

 orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute; 

 dezinteresul manifestat de majoritatea pãrinţilor faţã de şcoalã; 

 delicvenţa juvenilã 

 migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate 

 dificultăţi de integrare socio – profesională a absolvenţilor (Sursa: Datele privind monitorizarea 

absolvenţilor); 

 resurse bugetare insuficiente (Sursa: Bugetul de venituri şi cheltuieli); 

 lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului (Sursa: Legislaţia în vigoare); 

 criza economică mondială.  
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2.2 .10.  Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare 
  
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ 

 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 

 Flexibilizarea ofertei calificărilor în funcţie de tendinţele de dezvoltare  economică şi socială din 

Regiunea SVO, de menţinere a coeziunii economice şi sociale, de protejare a mediului înconjurător, de 

dezvoltare a reţelei de IMM-uri, etc 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă 

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern 

 Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională 

 Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesionalã a adulţilor- autorizarea scolii ca furnizor de 

formare continua. 

 Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2013 la nivelul anului 2006. 

 Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special pentru 

ICE, programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere) 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate. 

 Orientarea şi consilierea privind cariera. 

  Formarea la elevi a competenţelor specifice calificării alese, dar si a competentelor antreprenoriale , 

de iniţiere în găsirea unui loc de muncă, de dezvoltare personală, de comunicare şi de lucru în echipă în 

cadrul orelor de specialitate şi de instruire practică prin aplicarea metodelor active centrate pe elev şi 

consilierea acestuia de către reprezentanţii agenţilor economici, AJOFM, reprezentanţii instituţiilor de 

învăţământ superior,etc. 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar. 

 Consilierea părinţilor  si implicarea mai activa a acestora in viata scolii- infiintarea unei Asociatii a 

parintilor. 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare, gasirea unor noi surse de 

finantare 
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Partea a 3-a 

3.1. PLAN DE ACŢIUNE 
 PENTRU PERIOADA 2013-2016 

 
Obiectiv 1:  

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi 
asigurarea şanselor egale. 
 

Ţinta:  

 Creşterea cu 30% a absolvenţilor cu calificări de nivel 3 în anul 2016 faţă de 2007 şi reducerea cu 40% a absenţelor 

 Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor  în anul 2016 faţă de 2007 

 Promovarea egalităţii de şanse şi a principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2013 

Context:  
Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Tehnic Nr. 2  au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, băieţi şi fete, cu 
apartenenţă etnică şi religioasă diferită. Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi. Şcoala este coordonator metodologic de reţea partenerială, dispunând de 
bază materială şi personal didactic calificat necesar asigurării şcolarizării absolvenţilor de nivel 1 pentru nivelurile 2 şi 3. 
Cadre didactice din şcoalã au participat la stagii de formare privind aplicarea metodelor de învăţare centrată pe elev şi integrarea elevilor cu nevoi speciale. 
Resursele materiale existente în şcoalã necesitã o reevaluare în vederea utilizării lor cât mai eficiente. O parte din aparatura şi echipamentele din dotarea 
laboratoarelor de fizică, biologie, limbi moderne, matematică, limba română au o vechime de peste 20 de ani.Spaţiile de cazare au fost prinse într-un plan 
multianual  privind reparaţiile capitale. Biblioteca şcolii dispune de un numãr de peste 20.000 volume. Atelierele şcoală şi laboratoarele de telecomunicaţii, 
materiale de construcţii, mecatronică, chimie, informatică  au fost reabilitate şi dotate cu sprijinul Programului Phare.   
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale Numãr de elevi  1 octombrie Consilier educativ 
Diriginţi 

Psihologul şcolii Extrabugetar 

Aplicarea chestionarelor prin care se 
vor stabili pentru toţi elevii şcolii, 
stilurile individuale de învăţare. 
Elaborarea şi implementarea 
strategiilor de învăţare pentru a 
răspunde stilurilor individuale de 
învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare a fiecărui elev: 

Toţi elevii vor  completa 
chestionarele privind  
identificarea stilurilor 
individuale de învăţare 
 
 
 
 

1 octombrie 
 
 
 
 
 
 
 

  Diriginţii 
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-programe speciale de recuperare 
pentru elevii cu nivel scăzut al 
pregătirii iniţiale,  
- programe speciale de pregătire a 
elevilor în vederea participării la 
concursuri şi olimpiade şcolare 

Toţi elevii identificaţi prin 
testele iniţiale, vor 
beneficia de programe 
speciale de pregătire 

Permanent Cadre didactice 
Consiliul elevilor 

Extrabugetar 

Promovarea educaţiei incluzive şi 
elaborarea unui plan de măsuri pentru 
promovarea principiilor incluziunii 

100% din principii sunt 
atinse 

Permanent Echipa 
managerialã a 
şcolii 
Cadre didactice 
 

Elevi. părinţi, 
alţi factori 
educaţionali 

Extrabugetare 
 
Sponsorizare 

Asigurarea resurselor şi logisticii prin : 
Dotarea şi întreţinerea atelierelor 
şcoală  
Modernizarea şi întreţinerea corpului 
principal de clădire (scoala)- dotarea 
cabinetelor şi laboratoarelor, reabilitare 
instalaţie de încălzire 
Modernizarea bazei sportive 
Reabilitare sală de sport 
Montarea centralei proprii de încălzire 
pentru căminul internat 
Modernizarea bibliotecii 
Modernizarea spaţiilor de cazare. 
Modernizarea cantinei şi a spaţiilor din 
curtea şcolii 

Condiţii optime de 
desfăşurare a activităţilor 
didactice şi educative 

 
Permanent 

 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
 

Primărie 
 
Agenţi 
economici 
 
 

Finanţare nerambursabilă 
  
Primãria Municipiului  
 
Extrabugetară 
 
Proiecte de finanţare 
 
Sponsorizări-Donaţii 

Obiectiv 2:  

Dezvoltarea unei culturi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 
Ţinte: 

 Servicii de calitate oferite de şcoală 

 Formarea continuă a cadrele didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ 
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Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea 
şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.   
 Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient 
adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev.  În comunicarea profesor-elev predominã stilul autoritar, este puţin încurajatã 
comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare. 
 
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Cost: Sursa de 
finanţare 

 Diseminarea informaţiilor privind 
cadrul asigurării calităţii în educaţie  
 
Proiectarea riguroasă a  tuturor 
activităţilor la nivelul fiecărei structuri 
funcţionale din şcoală   
    
  Realizarea planului operaţional 
privind asigurarea calităţii educaţiei 
 

  

EEvvaalluuaarreeaa  iinniiţţiiaallăă  ((  nneevvooiillee  eelleevviilloorr,,  

sspprriijjiinnuull  nneecceessaarr,,  ssttiilluurrii  ddee  îînnvvăăţţaarree,,  

ccuunnooşşttiinnţţee,,  eexxppeerriieennţţăă  şşii  aabbiilliittăăţţii  

aanntteerriiooaarree,,  cceerriinnţţee  ddee  eevvaalluuaarree  ))    
Realizarea programelor de recuperare 
şi consolidarea cunoştinţelor şi 
deprinderilor acţionale, în scopul 
creşterii performanţelor şi evitării 
eşecului şcolar; 
 
 
 
Aplicarea de chestionare cadrelor 
didactice, pentru identificarea nevoilor 
de dezvoltare profesională 
 

Planuri manageriale- 
programe manageriale 
 
Programe de activitate 
pe catedre-comisii-
compartimente-scoala 
 
Plan operaţional CEAC 
 
 
 
Obţinerea de informaţii 
referitoare  la nevoile de 
instruire, educaţie şi 
formare 
Iniţierea şi derularea 
unor programe de 
consultaţii, meditaţii şi 
pregătire 
suplimentară/diferenţiată 
 
 
 
Chestionare identificare 
nevoi 
 
 

Septembrie  
 
 
Anual în luna 
octombrie  
 
 
Anual  în luna 
octombrie  
  
 
 
Anual în 
septembrie  
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Şefi comisii 
metodice 
Şefi compartimente 
 
Consiliul de 
administraţie 

CCoommiissiiaa  ddee  

aassiigguurraarree  aa  ccaalliittăăţţiiii 
 
 
Cadre didactice 
 
 
Cadrele didactice 
 
 
 
 
 
 
Responsabilul cu 
perfecţionarea 
cadrelor didactice 
 

Părinţi, 
comunitatea 
locală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CJRAE 
 
 
Părinţi 
 
 
 
 
 
 
 
IŞJ  
CCD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabugetare  
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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; 
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 de comunicare 
specifice grupurilor de elevi sau/şi 
colectivului cu care se lucrează. 
Diversificarea şi modernizarea 
strategiilor de predare-învăţare, în 
scopul : 
-stimulării interesului elevilor pentru 
studiu şi pentru disciplină; 
-încurajării şi aprecierii elevilor pentru 
participarea directă şi activă la 
desfăşurarea orelor didactice; 
-valorificării cunoştinţelor de cultură 
generală ale elevilor în predarea 
noţiunilor specifice; 
-dezvoltării capacităţii de 
autoevaluare şi interevaluare a 
performanţelor şi a atitudinii faţă de 
profesor şi colegi,  
-stimulării şi valorificării spiritului 
competiţional şi potenţialului creativ al 
elevilor . 
 
Desfãşurarea lecţiilor în sistem AEL; 
   
 
 
 

 
60 % din personalul 
didactic participă la 
cursurile organizate pe 
metode active de 
învăţare şi a metodelor 
alternative de evaluare 
 
 
 
 
 
 
90 % din cadrele 
didactice aplicã metodele 
active de învãţare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% din conţinuturile 
programei şcolare sunt 
predate cu ajutorul soft-
ului specializat -AEL  
 

 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 

 
 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
 
 
 
 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Bibliotecarul şcolii 
Toate cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice 
Informaticianul 
şcolii 
 
 

 
 
CCD  
DPPD din 
cadrul 
Universităţilor  
Alţi furnizori de 
formare 
 
 
 
 
CCD 
ISJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabugetare 
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Perfecţionarea personalului 
administrativ (secretariat, 
contabilitate, 
administraţie) în vederea folosirii 
tehnicii de calcul şi a  softului 
specializat  
 

 
100% din personalul 
angajat în servicii de 
secretariat şi 
contabilitate vor  opera 
pe calculator 

 
 
Permanent 
 

 
Şefi compartimente 
Informaticianul 
şcolii 
 

Obiectiv 3:  

Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera  
Ţinte:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2016 cu minim 50% 

 Reducerea abandonului şcolar cu 20%  în 2016 faţă de nivelul anului 2007  

 Cel puţin 60% dintre absolvenţii TVET din 2013 vor fi de nivel 2 şi 3 de calificare 
 

Context:   
 Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii  există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi 
informare a părinţilor. Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de 
capacităţile elevului) care ofertă educaţională este mai potrivită, care sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.  
 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: 
(ce anume trebuie să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

Implicarea activă a psihologului şcolar 
şi a diriginţilor în combaterea 
absenteismului, a delicvenţei şi a 
actelor de indisciplină 
 
Consiliere elev-părinte privind 
creşterea interesului acordat 
procesului instructiv-educativ şi  
alegerea carierei  
 
Realizarea orientării şcolare prin lecţii 
vizită 

 Reducerea 
absenteismului şi a 
abandonului şcolar 
 
 
Număr de întâlniri-
şedinţe-lectorate cu 
părinţii 
 
Furnizarea datelor legate 
de cerere şi tendinţele 
înregistrate pe piaţa forţei 
de muncă  

Permanent 
 
 
 
 
Lunar 
 
 
 
Semestrial 

Psiholog şcolar 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
Diriginţi 
 
Consilier educativ 
Diriginţi 
 
 
Diriginţii 

Parteneri sociali 
 
 
 
 
Pãrinţi  
CJRAE 

 
 
Agenţi 
economici 

Extrabugetare 
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 Consilierea elevilor din clasele a IX-a 
şi a X-a  în vederea continuării 
formării pentru nivelul 2 şi respectiv 3 
de calificare  
 
Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor 
absolvenţi ai claselor a VIII-a şi 
popularizarea planului de şcolarizare 
prin:  
-lansare oficialã a ofertei, 
-organizarea acţiunii „ Porţi deschise”,  
-prezentare ofertã în şcolile generale, 
 -publicitate în mass-media, 
- participarea la acţiunea „Târgul 
educaţional”. 
Actualizarea paginii Web a şcolii 

Cel puţin 95% dintre 
elevii claselor a IX-a şi a 
X-a vor continua formare 
de nivel 2 şi 80% de 
nivel 3 până în 2016 
  
 
 
 
Creşterea numărului de 
opţiuni 1 la admitere  
pentru nivelele 1 ,2, 3  de 
calificare 
 
 
Site-ul şcolii 

Câte două 
activităţi pe 
semestru până 
în 2016 
 
 
 
 
 
Anual în lunile 
decembrie şi 
mai  
 
 
 
permanent 

Consilier 
psihopedagogic 
Diriginţii 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru 
imaginea şcolii 
Consiliul de 
administraţie 
Diriginţi 
 
Responsabil pagină  

AJOFM, 
parteneri 
economici, 
CJRAE,  ISJ 
 
 
 
 
 
CJRAE 

ISJ  
Palatul copiilor 
Şcoli partenere 
 
  
Consiliul elevilor 

 
 
Extrabugetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrabugetare 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv 4:  
 

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii  
 
Ţinte:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2016 cu minim 40% 

 Creşterea numărului de adulţi incluşi în procesul de formare cu 40 % în 2016 faţă de 2007 
 
 
 

Context:  
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze 
o creştere economică reală în intervalul de timp 2005-2013. Este cazul domeniilor: electronică automatizări, protecţia mediului, textile.  
Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către adulţi şi elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune de resurse umane şi 
materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională validate de agenţii economici. Parteneriatele dezvoltate în 
ultimii ani au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii. 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie să 
se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

Elaborarea şi implementarea unei 
proceduri de identificare a cererilor de 
pe piaţa muncii, inclusiv a meseriilor 
nou solicitate şi a meseriilor 
nesolicitate 
 
 
Elaborarea planului de şcolarizare  în 
corelaţie cu cererile pieţei muncii şi cu 
resursele umane şi materiale ale şcolii 
şi susţinerea aprobării în CLDPS. 

- Procent ridicat de 
absolvenţi care îşi 
găsesc un loc de muncă 
în domeniul de calificare 
absolvit; 
 
 
 
Planul de şcolarizare 

Sfârşitul 
semestrului I  
 
 
 
 
 
 
decembrie 
 

Echipa 
managerialã a 
şcolii 
CA 
CEAC  
 
 
Echipa 
managerială, CP, 
CA 
 

Agenţii 
economici cu 
care şcoala 
derulează 
parteneriate 
AJOFM  
 
 
ISJ,  
 

Extrabugetară 
 

Elaborarea fundamentării cifrei de 
şcolarizare 
 
Organizarea unor sesiuni de 
informare privind abilităţile cheie 
pentru agenţi economici-parteneri 
 
Întocmirea planului operaţional pentru 
activităţi de tranziţie  de la şcoală la 
locul de muncă  

Fundamentare cifra 
scolarizare 
 
Numar parteneri 
economici participă la 
sesiunea de informare. 
 

Inserţie profesională 

Anual  luna 
noiembrie 
 
 
Anual 
 
 
Anual 

Echipa 
managerială 
 
Echipa 
managerială-
catedra tehnică 
 
Echipa 
managerială 

responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
Parteneri locali 

 
 
 
 
Extrabugetară 
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 Constituirea unor echipe mixte 
şcoală-agent economic, şcoală-
universităţi  pentru înregistrarea şi 
urmărirea situaţiei absolvenţilor şcolii 
timp de 1 an după angajare sau după 
admitere în învăţământul superior 
 
 
Realizarea unei baze de date în 
vederea monitorizării situaţiei 
profesionale şi sociale a absolvenţilor 
 

Cel puţin 75% rată de 
succes pentru fiecare 
calificare la 1 an de la 
angajare şi pentru cei 
care continuă studiile 
 
 
 
Bază de date personale 
absolvenţi 

Anual  
 
 
 
 
 
 
 
Anual 

Consiliul de 
administraţie 
CEAC 
 
 
 
 
 
Serviciul secretariat 
CEAC 
Diriginţi 

Parteneri 
economici 
angajatori, ,  
Consiliul elevilor  
 
 
 
Comitetului de 
Părinţi,  
ISJ 
universităţi 

Extrabugetară 
 

Obiectiv 5:  

Implicarea activã a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a 
elevilor şi a adulţilor 
 

Ţinta:  

 Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor TVET în domeniul de calificare absolvit, cu 10 % în 2016 faţã de 2007. 

 Creşterea numãrului de adulţi ce apeleazã la serviciile de formare profesionalã, în vederea asigurãrii flexibilitãţii forţei de muncã cu 50 % în 2016 faţã de 
2007. 
 

Context:  
La nivelul zonei  existã structuri parteneriale privind învãţãmântul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial cuprinde un larg 
spectru: unitãţi şcolare, societãţi comerciale, comitet de pãrinţi, administraţie publicã localã, IMM, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţã psihopedagogicã. 
Principala problemã înregistratã este faptul cã agenţii economici şi pãrinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusã 
în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor. Ţinând cont de oportunitãţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici 
care activeazã în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonalã în elaborarea ofertei educaţionale pentru învãţãmântul profesional şi tehnic. 
De asemeni, se impune îmbunãtãţirea colaborãrii cu Comitetul de pãrinţi şi autoritãţile locale. 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: (ce anume trebuie 
să se întâmple?) 

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

Identificarea partenerilor, agenţi 
economici, pentru a asigura 
formarea conform ofertei şcolare 
 

Numãr de Contracte de 
colaborare încheiate 
 

Anual  luna 
noiembrie 

Responsabil 
catedra tehnică 

Agenţii 
economici 
 

Extrabugetarã 
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Dezbateri cu agenţii economici pe 
următoarele teme: 
- unitãţi de competenţã prevãzute 
în Standardele de Pregãtire 
Profesionale 
-elaborare  şi adaptare CDL la 
condiţiile locale 
-efectuarea instruirii practice a 
elevilor în cadrul unitãţilor 
partenere; 
-organizarea de lecţii tip „vizitã 
didacticã” pentru continua 
informare privind modernizarea şi 
retehnologizarea unitãţilor 
economice; 
- susţinerea şcolii cu sponsorizãri 
financiare şi materiale; 
-acordarea de burse pentru elevii 
cu rezultate deosebite ; 
Întocmirea planului operaţional 
pentru reţele interne de 
colaborare  
 

 
Inventarierea abilitãţilor cerute 
de agenţii economici  din 
perspectiva reactualizãrii 
SPP-urilor; 
 
Asigurarea flexibilităţii şi 
adaptabilităţii absolvenţilor 
Programe CDL 
 
 
Credite obţinute de elevi 
pentru modulele din programa 
şcolarã; 
 
 
 
 
 
Creşterea calităţii actului 
educaţional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
Catedra tehnică 
 
 
 
 
Reprezentanţi ai  
agenţilor economici 
parteneri 
 
 
Cadre didactice de 
specialitate 
 
 
 
 
 
 
 
Echipa managerială 
 
 

Agenţii 
economici 
 
 
 
 
AJOFM  
 
 
 
 
Unităţi şcolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 
unitãţile şcolare pe domeniile 
comune de pregãtire  

 Numãr de parteneriate 
încheiate 
 

Anual 
 
 

Echipa managerialã 
a şcolii 
 

Instituţii de 
învăţământ 

Extrabugetarã 
 
 

Întocmirea planului operaţional 
pentru reţele de colaborare între 
şcoli la nivel extern 
 
 
Organizarea acţiunilor cu caracter 
extraşcolar în parteneriat cu 
instituţii şi organizaţii locale pe 
teme de: sãnãtate, culturã, 
drepturi ale copilului, ecologie, 
etc. 

Creşterea calităţii actului 
educaţional 
 
 
 
 
Numãr de acţiuni 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 

Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
 
 
Consilier educativ 
Consiliul elevilor 
 
 

Comitetul de 
pãrinţi 
Palatul Copiilor 
 
 
Instituţii 
publice,  
ONG-uri 

 
Fondul comitetului de pãrinţi 
 
 
 
Extrabugetarã 
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Obiectiv 6:  

Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă  pentru dezvoltarea resurselor umane  
Ţinte:  

 Autorizarea şcolii ca furnizor de formare a adulţilor  

Context:  
Procesul de tranziţie la economia de piaţă a condus la migraţia masivă a forţei de muncă către ţările U:E. Lipsa forţei de muncă calificată a determinat 
agenţii economici să lucreze cu personal necalificat.  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

Elaborarea şi implementarea 
unei proceduri de identificarea 
cererilor  de formare a adulţilor 
de pe piaţa muncii,  

Nr. ridicat  de solicitări  
Anual luna 
decembrie 

Echipa 
managerialã 
Consiliul de 
administraţie 
Catedra tehnică 

Agenţii 
economici 
parteneri 
 
AJOFM - 

Extrabugetară 
 

Întocmirea documentaţiei de 
autorizare a şcolii ca furnizor 
de formare a adulţilor 

Autorizarea şcolii pentru cel 
puţin trei meserii 

Decembrie 
2017 

 
Echipa 
managerialã a 
şcolii 
 

AJOFM 
Furnizori de 
formare  
IŞJ  
CCD 
 
 

Extrabugetară 
 

Obiectiv 7:  

Implicarea în activităţi de cooperare europeană  şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene  

Ţinta:  

 Creşterea cu 50% a numărului de proiecte aprobate în anul  2016, faţă de 2007 

 Redobândirea  statutului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ  

Context:  
În condiţiile în care integrarea în Uniunea Europeană este o opţiune strategică pentru România, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă 
influenţelor şi oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in 
spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa 
culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate 
(măsurabile) 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoan
e responsabile  

Parteneri: Sursa de finanţare 

 Realizarea de parteneriate cu 
şcoli din ţări europene 

Realizarea a cel puţin 2  
parteneriate 

Martie 2016 Ehipa managerială 
Comisia de 
programe şi proiecte 

Şcoli europene Fonduri comunitare 

Accesarea de fonduri FSE 
POSDRU  

Atingerea indicatorilor de 
realizare ai fiecărui proiect.  

Conform 
perioadei de 
derulare a 
proiectelor 

Comisia pentru 
parteneriate şi 
proiecte europene 

Partenerii din 
proiecte 

Conform bugetelor  
de proiect aprobate 
Finanţări europene 
Cofinanţări din surse propri 

 Implicarea şcolii în realizarea 
de proiecte cu finanţare 
naţională sau europeană 
coordonate de ANPCDEFP, 
finantate  FSE POSDRU, 
POR, etc.  în calitate de 
solicitant sau partener 
 
 
Implicarea cadrelor didactice 
si a elevilor ca grup tinta in 
proiecte finantate de UE  

Scrierea şi depunerea a câte 
unui proiect din fiecare categorie 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicarea pentru selectie in 
cadrul proiectelor 

Conform 
apelurilor  
 
 
 
 
 
 
 
Conform 
apelurilor 

Comisia pentru 
proiecte europene 
 
Consiliul elevilor 
 
 
 
 
 
Comisia pentru 
proiecte europene 
Conducerea scolii 
Cadre didactice 
 

Şcoli europene 
Agenţi 

economici 
ONG - uri  

 
 
 
 
 

Şcoli europene 
Agenţi 

economici 
ONG - uri 

Finanţări naţionale sau din 
Fondul Social European 

 
 
 
 
 
 
 

Finantari nationale, FSE, alte 
surse de  finantare 
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3.2. PLAN  OPERAŢIONAL  
PENTRU ANUL 2013-2014 

  

I. Managementul  instituţional  
 

OBIECTIVE 
1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de 

învăţământ cu finalitate ce vizează  buna pregătire profesională  
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - 

educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile 

organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali. 
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai 
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane 
6. Asigurarea imaginii instituţionale 
      

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ 
din anul şcolar 2012-2013. 

 Actualizarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 
2005-2013 

 Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2013-2014 
 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea comisiilor de lucru din şcoală, stabilirea comisiei pentru 
asigurarea calităţii, alegerea Consiliului de administraţie . 
 

 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei 
diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice. 
 

Septembrie 2013 
 
Septembrie 2013 
Septembrie 2013 
 
 
 
Septembrie 2013 
 
 
Septembrie 2013 
 
 
Septembrie2013 

Echipa managerială 
 
Echipa de realizare a 
P.A.S. 
Echipa managerială 
 
 
 
Echipa managerială 
şi Consiliul Profesoral 
 
Echipa managerială, 
Consiliul Profesoral,  
Consiliul de administraţie 

Raport de activitate 
 
P.A.S. 
 
Plan operaţional 
 
 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
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 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor 
membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru  

 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi 
elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de 
acţiune al şcolii 
 

 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea 
comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor  
 

 Reorganizarea activităţii compartimentului contabilitate-
administraţie- secretariat in conformitate cu noile schimbari 
legislative si de personal, reactualizarea fisei postului, stabilirea 
programului de măsuri  
 

 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în 
conformitate cu planul de acţiune al şcolii  
 

 Proiectarea activităţii din căminul internat, în conformitate cu 
planul de acţiune al şcolii  
 

 Întocmirea/actualizarea fişei postului pentru fiecare membru 
al consiliului general al şcolii  
 

 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, 
a regulamentelor privind actele de studii, a noilor metodologii şi 
a tuturor reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau 
teritorial  

 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 
întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi 
cu principiile psiho-pedagogice aferente  
 
 

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 
completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 
  

 
Octombrie 2013 
 
 
 
Septembrie-
Octombrie 2013 
 
 
Octombrie 2013 
 
 
 
Octombrie 2013 
 
 
01 Septembrie 2013 
 
 
 
Septembrie 2013 
 
 
 
Octombrie 2013 

 
 
 

Septembrie 2013 
 

 
 
 
Septembrie 2013 
 
 
Septembrie 2013 

 
Echipa managerială 
Echipa managerială 
Şefii comisiilor metodice 
 
Echipa managerială 
Comitetul de părinţi 
seful comisiei diriginţilor  
 
Directorul, contabilul şef, 
administratorul, 
secretarul sef 
 
 
Directorul şi secretarul 
şef 
 
Echipa managerială 
 
 
Directorul,Consiliul de 
administraţie, şefii de 
compartimente 
 
 
Directorul şi secretarul 
şef 
 
 
Echipa managerială 
Comisia de orar si de 
incadrare 
 
 
Echipa managerială 
Responsabili comisii 
metodice, comisie 

 
Proces verbal 
Proces verbal 
Planuri 
operaţionale 
 
Proces verbal 
Planuri 
operaţionale 
 
Plan operaţional 
 
 
 
Plan operaţional 
 
 
Plan operaţional 
 
 
 
Fişa postului 
 
 
 
Procese verbale 
 
 
 
Încadrări 
orar 
 
 
 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
Documente şcolare 
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 Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine 
interioară  
 

 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către 
comisiile constituite cu acest scop 
 

 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării 
resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de 
invăţământ 
 

 Analiza de nevoi educationale ale elevilor si a intereselor 
parintilor acestora; 
 

 Corelarea curriculum-ului conform nevoilor partenerilor 
 

 Corelarea ofertei educationale cu piata muncii- introducerea 
noilor specializări autorizate în anul şcolar 2012-2013 în oferta 
eduacţională a şcolii (Nivel III, Nivel III avansat),  realizarea 
proiectului planului de scolarizare 
 
 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 
 

 Popularizarea ofertei şcolare  
 

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 
 
 

Septembrie 2013 
 
Noiembrie 2013 
 
Noiembrie- 
decembrie 2013 
 
 
Octombrie 2013 
 
 
Permanent 
 
 
Decembrie- ianuarie 
2014 
 
Decembrie 2013  
 
Aprilie-iunie 2014 
 
 
Permanent 
 
Aprilie 2014 
 
Octombrie 2013 

diriginţi 
Comisia actualizare ROI 
Consiliul profesoral, CA 
 
Directorul, comisiile de 
inventariere, CA 
Directorul, Contabilul-şef 
 
Echipa managerială, 
CEAC  
 
Echipa managerială  
 
 
Catedra tehnica 
 
 
Echipa manageriala 
 
 
Echipa manageriala 
 
Comisia pentru imaginea 
şcolii 
Echipa managerială 
 
Echipa mangeriala 
 
 

 
Noul ROI 2011-
2012 
 
Liste inventar 
Procese verbale 
 
 
Buget 
 
 
 Analiza 
 
 
Oferta optionale 
 
 
Plan de şcolarizare 
 
 
 
 
Oferta educaţională 
 
Publicaţii, materiale 
diseminare 
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II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 

 

OBIECTIVE: 

1.  Colaborarea eficientă Primăriei şi a Consiliului Local , pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 

învăţământ şi finalizării în bune condiţii a proiectelor de investiţie. 

 

2.  Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii: 

- lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în căminul intenat; 

- modernizarea şi utilarea clădirii şcolii;  

- modernizarea şi utilarea cantinei;  

- modernizarea şi utilarea bibliotecii; 

- modernizarea şi reamenajarea spaţiilor din curtea şcolii; 

- realizarea de venituri extrabugetare;  

- accesare de fonduri nerambursabile; 

- gestionarea eficientă a fondurilor. 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul 
pentru continuarea programului de finanţare a investiţiilor 
absolut necesare : 

-îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi modernizarea cantinei  
- modernizarea clădirii şcolii, a cabinetelor, laboratoarelor, 
sălilor de clasă 
- modernizarea atelierelor 
-modernizarea spaţiilor de învăţământ 
- reabilitatare sală de sport şi bibliotecă 
- amenajare spaţii curte 
- verificări periodice instalaţii sanitare, gaze, curent, dotare 
PSI 
- reabilitare exterioară clădire şcoală,înlocuire scurgeri, 
montare paratraznet camin, etc 
 

 Asigurarea fondurile necesare pentru procurarea materialelor 
utilizate la instruirea practică în atelierele şcoală 
 

 Asigurarea fondului de carte, manuale şi publicaţii în 
conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ, 
inclusiv pentru noile specializări 
 

 Optimizarea cheltuielilor cu materiale necesare efectuării 
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere  a spaţiului de învăţământ;  
 

 Implicarea atelierului şcolii în reabilitarea mobilierului şi 
tâmplăriei precum şi în obţinerea de fonduri extrabugetare 
 

 întocmirea de noi cereri de finanţare fonduri nerambursabile 

       
 permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 

 
Directorul 
Contabilul-şef 
Administratelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directorul, 
Administratorul 
 
Directorul, şefii de 
catedre şi bibliotecarul 
 
 
Directorul şi 
administratorul 
 
 
Directorul, 
administratorul 
 
Directorul  
Echipa de implementare 

 
Adrese de solicitare 
Procese verbale 
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III. Procesul instructiv-educativ 
 

OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea calităţii actului educaţional 
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile 

procesului de învăţământ. 
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 
administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 
îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor 
două structuri  

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 

 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a 
Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 
învăţământ  

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 
noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de 
arte şi meserii 

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă 
cu elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi 
cu elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile 
sportive  

 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în 
vederea recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim 
necesar promovării; 

 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale 

permanent 
 
 
 
conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 
permanent 
 
începuturile 
semestrelor 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
decembrie 
 
semestrul II 
 
noiembrie 2011 
 

Consiliul de administraţie 
 
 
 
Echipa managerială 
 
Echipa managerială 
 
 
Şefii de catedre, directorii 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
Şefii de catedre 
 
 
Diriginţii 
 
Directorii 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
 

Procese verbale 
 
 
 
Procese verbale 
Convenţii de 
colaborare 
 
 
Planificări 
calendaristice 
 
Programe de 
pregătire 
 
 
Programe de 
recuperare 
 
 
 
Procese verbale 
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 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor 
naţionale şi a olimpiadelor  
 

 Existenta unei strategii de urmărire a evolutiei performantelor 
scolare utilizând sistemul national de indicatori privind educatia  
 

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor 
şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a 
neajunsurilor  
 

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 
elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de 
note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor 
moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, 
excursii tematice 
 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui 
design instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-
evaluare cu un înalt grad de profesionalism 
 

 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 
competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 
compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi 
europene  
 

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate 
pe elev-conform planului operaţional  
 

 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la 
achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 
 
 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  
 
 

 
permanent 

 
 

 
permanent 
 
 
periodic 

 
 
 
permanent 

 
 
 

 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 
 
 
 
permanent 
 
 
conform planului 
operaţional 
 
 
permanent 

 
Echipa managerială 
 
 
 
Directori 
Sefi catedre 
 
 
Comisia de verificare a 
ritmicităţii notării 
 
 
Directorii 
Comisia de asiguarare a 
calităţii 
 
 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
 
 
Echipa managerială 
 
 
Directorul  
 
 
 
Echipa manageriala 
CEAC 

 
Rezultate obţinute 
 
 
 
Teste initiale si 
finale 
 
 
Programe de 
îmbunătăţire 
 
 
Rapoarte periodice 
 
 
 
 
Fişe de observare 
a lecţiei 
 
 
Portofoliile cadrelor 
didactice 
 
 
 
Fise de asistenta 
 
 
Rezultatele 
examenelor de 
competenţe 
 
Monitorizarea 
absolvenţilor 
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IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
 

OBIECTIVE 
 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive 

faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 
3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 

 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la 
nivelul claselor  
 

 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai 
eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a 
elevilor  
 

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii 
specifice vârstei şi sexului  
 

 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 
 
 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi 
informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi 
frecvenţa copiilor lor  
 

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, 
excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită 
a părinţilor  
 
 

Septembrie 2013 
 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 
 
conform planului 
CES 
 
Conform programului 
 
 
 
conform planului 
operaţional  
 
 
 

Consilier educativ 
Diriginţii 
 
Consilier educativ, şeful 
comisiilor diriginţilor pe 
ani de studii şi diriginţii  
 
Directorul 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
 
Consilierul educativ 
Diriginţii 
 
 
Consilierul educativ 
 
 
 
Psihologul şcolar 

Procese verbale 
Portofolii 
 
Planuri de activitate 
Portofolii diriginţi 
 
 
Programe de 
consiliere 
 
Programe de 
consiliere 
 
Proces verbal 
 
 
 
Proces verbal 
 
 
 
Proces verbal 
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 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, 
în colaborare cu instituţii abilitate 
 

 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  
 

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale 
elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, 
poliţiei, a cadrelor sanitare  
 

 E valuarea periodică a  modului în care elevii păstrează 
bunurile din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare  
  

 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 
civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a 
delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă  
 

 Editarea de reviste şcolare 
 
 

  Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 
 

 Evidentierea contributiei directe si efective a fiecarei activitati 
extracurriculare la realizarea scopurilor si obiectivelor stabilite 
prin politicile educationale si documentele programatice la nivel 
national, judetean sau local; 
 
  
 

permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
 
permanent 
 

 
permanent 
 
 
 
pe parcursul anului 
şcolar 
 
conform planului 
operaţional pentru 
reţele de colaborare 
 
permanent 

Diriginţii 
Comisia antiviolenţă 
 
Psihologul şcolar 
 
Consilierul educativ 
Directorii, diriginţii şi 
comitetele de părinţi 
 
Diriginţii 
 
 
Diriginţii 
 
 
 
Directorii şi diriginţii 
 
 
Echipa mangerială 
Consilierul educativ 
 
 
Consilierul educativ 

 
 
Programe derulate 
 
Proces verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revista şcolii 
 
 
Programe derulate 
 
 
 
 
Sesiuni de exemple 
de buna practica 
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V. Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 
OBIECTIVE 
 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii TIC şi implementarea 

AEL; 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate 
apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei  
 

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor 
moderne de învăţare-centrată pe elev- 
 

 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la 
cursuri de formare şi perfecţionare 
 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  
 

 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante 
prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare. 
 

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare 
ale CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică 
 

 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării 
programului SEI şi folosirea sistemului AEL; 
 
 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor 
liceului şi a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de 
perfecţionare 

permanent 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
 
 
conform graficului de 
interasistenţe şi 

Directorii şi şefii de 
catedre 
 
Directorul adjunct şi şefii 
de catedre 
 
Directorii 
 
 
Directorii 
 
Profesorii înscrişi la 
gradul II şi I şi definitivat 
 
Şefii de catedre 
 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 
 
 
 
Directorii şi şefii de 
catedre 

Mape profesori 
 
 
Baza de date 
formare  
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Programe 
derulate 
 
Portofolii 
 
 
Numar de lectii 
AEL 
 
 
 
Fişă de 
observaţie a 
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 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 
individuală de specialitate 
 

 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate 
 

 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, 
contabilitate, administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul 
şi a  softului specializat 
 

 Valorificarea cadrelor didactice valorifica in activitatea 
educationala rezultatele participarii la activitati metodice 

asistenţe 
 
 

permanent 
 
 
 
permanent  
 
permanent  
 
 
 
permanent 

 
 
 
 
Bibliotecarul şcolii 
 
 
Directorul şcolii  
 
Directorul şcolii 
 
 
 
Responsabil formare 
continua 

lecţiei 
 
 
 
Abonamente  
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VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 

OBIECTIVE 
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 
3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 
 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi 
a comisiei tehnice PSI 
 
 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 
proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  
 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 
prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale  
 

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz 
de incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de 
pompieri şi apărare civilă 
 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 
instituţie 
 

 Desfăşurarea de activităţi specifice la orele de dirigentie 

Septembrie 2013 
 

 
 
Conform planului 
operaţional 
permanent 
 
 
permanent 
 
 
conform graficului 
 
 
permanent 
 
conform planului  

Directorul şi comisia 
 
 
 
Responsabil CSSM 
Comisia PSI şi disrectorii 
 
 
Comisia PSI, directorul 
 
 
Directorii şi comisia PSI 
 
 
 
Echipa managerială 
administratorul 
responsabil SSM, PSI 

Decizii de 
constituire a 
comisiilor 
 
Dosar SSM, 
PSI 
 
 
Dosar PSI 
 
 
Plan interventie 
Proces verbal 
 
 
 
 
Proces verbal 
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3.3. PLAN OPERAŢIONAL 
 PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

 OBIECTIVE 
 

1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 
2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor Plan managerial 2013-2014 Septembrie 
2013 

Echipa 
managerială 

 
Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu 
implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii (identificarea principalilor 
actori şi a rolului acestora): 

 Numirea coordonatorului pentru asigurarea 
calităţii, -rol: preşedintele Comitetului de 
asigurare a calităţii 

 

 Stabilirea Comitetului pentru asigurarea calităţii, 
rol: monitorizează desfăşurarea tuturor 
activităţilor, este responsabil de îndeplinirea 
procesului de autoevaluare. 

 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de 
catedre), rol: realizează observări sistematice 
ale activităţii de predare-învăţare. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Toţi membrii personalului 
sunt implicaţi în 
implementarea asigurării 
calităţii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
septembrie 
2013 

 
 
 
 
 
Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administraţie 
Consiliul 
Profesoral 

 
 
 
 
 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie si 
Consiliului 
Profesoral 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  
aşteptate 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

3. Diseminarea informaţiei: 

 Înfiinţarea unui punct de informare în şcoală 
privind asigurarea calităţii. 

 Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu 
noutăţi care cuprind programe şcolare, 
curriculum şi SPP. 

 Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor 
calităţii şi descriptorilor de performanţă. 

 Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi 
a graficelor observărilor (asistenţe şi 
interasistenţe la lecţii). 

  Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 
 

Informarea tuturor membrilor 
personalului privind 
asigurarea calităţii 

30 octombrie 
2013 

Echipa 
managerială 
 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
 
Şefii de catedre 
 

Mape noutăţi 
 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
de catedră 
 
Grafice de 
asistente 

 
4. Elaborarea strategiei de observare:  

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de 
predare-învăţare. 

 

 Întocmirea graficelor de asistenţe şi 
interasistenţe la lecţii. 

 

 
Sistemul de asigurare a 
calităţii cuprinde criterii clare 
pe baza cărora se pot stabili 
punctele tari şi punctele 
slabe 

 
30 octombrie 
2013 

 
Echipa 
managerială 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
Echipa de 
observatori 
 

 
Fişa de 
observare a 
lecţiei 
 
Grafice de 
asistente 

 
5. Monitorizare- realizarea observaţiilor 
 

 
Stabilirea punctelor tari şi a 
punctelor slabe 

 
Conform 
planificării 

 
Echipa 
managerială 
Echipa de 
observatori 
 

 
Fişe de 
observare  
 

6. Evaluare: 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul 
fiecărei catedre, conform fişelor de observare. 

 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 
constatate. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

Sistemul de asigurare a 
calităţii este dezvoltat, 
implementat şi continuu 
îmbunătăţit 

Iunie 2014 
 
 
 
Septembrie 
2013 

Echipa 
managerială 
Comitetul de 
asigurarea a 
calităţii 
 

Documente 
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3.4. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 

 
OBIECTIVE  

1. Asigurarea formării profesionale a  elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă 
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării 

integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică 
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 

realizare 
Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

Parteneri 

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările 
necesare pe piaţa muncii 
     • Identificarea agenţilor economici, corespunzător 
domeniilor de pregătire profesională ale şcolii 
 
     • Elaborarea de Curriculum în dezvoltare locală 
(CDL), documente în acord cu consultarea agenţilor 
economici reprezentativi din zonă 
 
      • Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord 
cu cererea de calificări de pe piaţa muncii 

 
Adaptarea curriculum-lui 
în dezvoltare locală 
(CDL) elaborate , la 
condiţiile agenţilor 
parteneri 
 
Plan de şcolarizare 
stabilit în acord cu 
cererea de calificări de pe 
piaţa muncii 

 
 
Sept. 2013 
 
 
Oct. 2013 
 
 
Decembrie 
2013 

Director 
Responsabil 
catedra 
tehnica 
 
Cadrele 
didactice 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 

 
 
- gradul de interes al 
partenerilor 

 
 
 
Agenţii 
economici 
parteneri 
 
I.Ş.J.  

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de instruire teoretică şi practică 
pentru formarea profesională a elevilor, în condiţii 
care să le asigure atingerea performanţelor 
profesionale şi să le faciliteze integrarea la locul 
de muncă   
 
     • Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, 
cu scopul dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de 
către elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului 
loc de muncă 
 
 

 
 
 
 
 
 
Protocoale de colaborare 
încheiate cu agenţi 
economici, pentru toate  
domeniile de pregătire 
 

 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 

- lipsa de interes 
sau/şi  a partenerilor, a 
elevilor 
- evoluţie defavorabilă 
a pieţei muncii 
- situaţia economică la 
nivel local şi naţional 
economiei regionale 
- cererea de produse  

Agenti economici 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de influenţă Parteneri 

- utilizarea în procesul de predare-învăţare a 
metodelor activ-participative (învăţare centrată pe 
elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate 
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi 
gradului de motivare a fiecărui elev 
          - realizarea unor materiale de învăţare-
evaluare, adaptate unor metode didactice eficiente şi 
moderne   
          - utilizarea a metodelor alternative de evaluare 
(autoevaluarea)  
 
     • Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a 
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii 
similare viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi 
agent economic, corespunzător domeniului de 
pregătire profesională 
 - formarea comisiei responsabile cu activitatea 
de protecţie a muncii şi P.S.I. 
          - realizarea instructajului şi completarea fişelor 
individuale de protecţie a muncii  a elevilor, cu 
folosirea metodelor interactive de realizare a 
instructajului ce vizează şi evaluarea cunoştinţelor 
elevilor 
           - întocmirea graficelor  de desfăşurare a 
activităţilor de instruire practică curentă şi comasată 
 - încheierea de protocoale de colaborare 
(parteneriate) cu agenţii economici la care se vor 
desfăşura  activităţile de instruire practică 
 - repartizarea elevilor la agenţii economici 
 - monitorizarea activităţilor de instruire practică 
a elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi 
reprezentanţi ai agenţilor economici  
 
 

Dobândirea de către elevi 
a competenţelor pentru 
abilităţi cheie şi tehnice 
specializate, 
corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesională 
 
 
 
 
Dobândirea de către elevi 
a priceperilor şi 
deprinderilor practice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Echipa 
managerială 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabil 
catedra 
tehnica 
Echipa 
manageriala 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 

- direcţiile de 
dezvoltare a (ale 
agentului economic) 
pe plan local sau 
regional 
- competitivitatea 
agenţilor economici, în 
funcţie de normele de 
calitate 
- retehnologizarea şi 
restructurarea unor 
unităţi economice 
-implementarea 
normelor de protecţia 
mediului 
- migrarea forţei de 
muncă 
-calitatea 
managementului 
 
Factori cu influenţă 
pozitivă: 
- derularea proiectului 
prin Program 
FSEPOSDRU 
- participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
formare  

 
Agenti locali 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de influenţă Parteneri 

• Participarea elevilor la concursuri şcolare 
 
• Organizarea simulării examenelor finale de absolvire  
 

Premii la concursurile 
şcolare 

 
 

Conform 
grafic 

concursuri 

Cadrele 
didactice 
diriginţi 

 ISJ 

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 
 
    • Consilierea elevilor pentru buna orientare privind 
cariera, în scopul responsabilizării  elevului privind 
propria formare şi atingerii performanţelor 
profesionale  
     
 • Participarea elevilor la simularea unor interviuri în 
vederea angajării 
     
 • Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa 
locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai 
reprezentanţilor agenţilor economici 
    
 • Asigurarea unei baze de date care să cuprindă 
situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele 
necesare angajării 
    
 • Consilierea elevilor din clasele a IX-a şi a X-a , 
privind  continuarea formării la nivelurile 2 şi 3 de 
calificare  
 
• Monitorizarea absolvenţilor 
 

 
 
 
80% dintre absolvenţi vor 
fi pregătiţi pentru o 
survolare activă a pieţei 
forţei de muncă 
 
Inserţia absolvenţilor pe 
piaţa muncii 
 
Numar mare de elevi 
participanti 
 
 
Baza de date 
 
 
 
Programe consiliere 
 
 
 
Baza de date 

 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
 
Sfârşitul 
anului 
şcolar 
 
Iunie 2014 
 
 
 
Martie 2014 
 
 
 
Anual 

 
 
 
Echipa 
managerială 
Consilier 
educativ 
 
Diriginti 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
Responsabil 
catedra 
tehnica 
 
Cadre tehnice 
 
 
 
Directori 
Serviciul 
secretariat 

 
 
 
 
- gradul de  interes al 
elevilor pentru propria 
formare 
 
- existenţa cabinetului 
de consiliere şcolară şi 
a unui cadru didactic 
specializat  

 
 
Agenţii 
economici 
parteneri  

 
 
 

 



PLANUL  DE  ACŢIUNE  DE  ŞCOLII    

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 Tg-Jiu, str. Victoriei 132-138, Tel/Fax 0253/228006 

 87 

 
3.5. PLAN OPERAŢIONAL 

PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 
 

 
OBIECTIVE 
• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în 

propria formare 
 • Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 • Responsabilizarea elevilor privind propria formare 
 • Promovarea învăţării incluzive 
 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de 
învăţare, cu implicarea activă 
a elevilor în propriul proces 
de formare – învăţare 
centrată pe elev  
 
- desemnarea unui Coordonator 
pentru activităţi de învăţare 
centrate pe elev 
- organizarea unor cursuri de 
formare  pentru diseminarea 
informaţiilor privind învăţarea 
centrată pe elev 
- identificarea stilurilor de 
învăţare ale elevilor fiecărei 
clase şi stabilirea stilului 
dominant al clasei 
 
 
 

- 60 % din personalul didactic 
participă la cursuri organizate pe 
metode active de învăţare 
- 100% dintre elevi completează 
chestionare pentru determinarea 
stilului de învăţare  
- înţelegerea de către elevi a 
modulului care îi ajută să înveţe cel 
mai bine   
- transformarea procesului învăţării 
într-unul activ, antrenant şi atractiv 
pentru elevi  
- lecţii cu activităţi centrate pe elev 
- participarea activă şi eficientă  a 
elevilor la lecţii 
- petrecerea în mod plăcut şi cu 
succes a timpului la şcoală 
- responsabilizarea elevilor asupra 
propriei formări 
 
 

- planificări ale 
activităţilor didactice, 
proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev 
- chestionare pentru 
determinarea stilului de 
învăţare 
- formulare pentru planul 
de lecţie 
- formular pentru analiza 
propriilor practici 
- formular pentru tema de 
lucru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 
 
 

Echipa 
managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice  

- disponibilitatea 
cadrelor didactice 
de a desfăşura 
lecţii cu activităţi 
centrate pe elev 
- gradul de 
implicare şi 
antrenare a 
elevilor pentru 
participarea la 
lecţii 
- interesul 
manifestat de elevi 
pentru propria 
formare 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

- stabilirea strategiilor de 
învăţare, care corespund cel 
mai bine stilurilor individuale de 
învăţare ale elevilor 
- întocmirea proiectelor de lecţii 
cu activităţi centrate pe elev 
- pregătirea spaţiului şi a 
materialelor de învăţare 
- organizarea şi desfăşurarea 
de lecţii cu activităţi de învăţare 
centrate pe elev la toate 
clasele, cu sarcini diferite de 
învăţare pentru cele trei stiluri 
de învăţare: vizual, auditiv şi 
practic 
 - utilizarea metodelor active în 
procesul învăţării: lucrul în 
grupuri mici şi perechi, jocul de 
rol, studiul de caz, 
brainstormingul 
- aplicarea metodelor 
alternative pentru evaluare: 
autoevaluarea,  proiectul 
individual şi în grup, portofoliul 
- evaluarea eficienţei utilizării 
strategiilor didactice adecvate 
stilurilor individuale de învăţare 
- desfăşurarea lecţiilor în sistem 
AEL 
 
 
 
 
 

- 90% din cadrele didactice aplică 
metodele active de învăţare 
- situaţii de învăţare în care elevii se 
vor simţi în largul lor şi vor avea 
încredere în strategia didactică 
folosită de profesor 
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi 
competenţe tehnice dobândite de 
către aceştia, corespunzător 
Standardelor de Pregătire 
Profesionale 
- dezvoltarea la elevi a stilului preferat 
de învăţare 
- găsirea celei mai potrivite căi de a 
învăţa 
- creşterea eficienţei  învăţării  
- 10% din programele şcolare sunt 
predate cu ajutorul soft-ului specializat 
AEL 
 

- proiecte de lecţii cu 
activităţi centrate pe elev, 
cu sarcini diferenţiate pe 
stilurile individuale de 
învăţare ale elevilor 
- materiale şi resurse de 
învăţare adecvate 
stilurilor de învăţare ale 
elevilor: fişe de 
documentare, fişe de 
lucru, teste, fişe de 
evaluare, fişe de 
observare, proiecte şi 
miniproiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent  

 
Echipa 
managerială 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
 
 

- disponibilitatea 
cadrelor didactice 
pentru aplicarea 
strategiilor 
didactice care să 
corespundă  
stilurilor individuale 
de învăţare ale 
elevilor 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 
realizare 

Persoana/ 
persoane 

care răspund 

Factori de  
influenţă 

2. Construirea unui mediu de 
învăţare accesibil pentru toţi 
elevii, cu asigurarea de şanse 
egale  
 
• asigurarea condiţiilor egale de 
acces la programele de 
învăţare pentru toţi elevii şi 
sprijinirea acestora pentru 
propria formare 
     - identificarea elevilor cu un 
nivel scăzut de pregătire 
     - asigurarea sprijinului 
specializat pentru învăţare: 
personal didactic bine pregătit 
 
•  adecvarea mediului de 
învăţare, nevoilor individuale 
ale elevilor 
     - asigurarea unui mediu fizic 
potrivit pentru învăţare: săli de 
clasă, cabinete de specialitate, 
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a. 
 

 
 
 
- îmbunătăţirea performanţelor de 
învăţare 
 
- toţi elevii identificaţi având un nivel 
scăzut de pregătire vor beneficia de 
programe speciale de pregătire 
 
- progres în pregătire 
 
 

- programe de învăţare 
individuale care să 
asigure progresul şi 
învăţarea 
 
- programe de învăţare 
pentru elevii care 
participă la concursuri 
şcolare 
 

 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
Echipa 
managerială 
 
 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
 
Cadrele 
didactice 
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3.6. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE 

(ÎNTRE ŞCOLI) 
 

CONTEXT:  
 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de 
colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  
 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi elevii 
şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde 
cererii din ce în ce mai mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă. 
OBIECTIVE: 
1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 
2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii; 
3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 
4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi 

profesională; 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor 
din reţea 

- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele interne de colaborare; 
- Semnarea contractelor de colaborare între 
partenerii reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a 
activităţilor, responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back 
de calitate. 

 
 
Contracte de parteneriat 

 
 
Octombrie 2010 

 
 
Echipa managerială 
CEAC 
 

 
 
ISJ  
CCD  
 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 
prin: 

- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 
comunicări ştiinţifice; 
- Diseminarea exemplelor de bună practică; 
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil 
sau de profile diferite, menite să faciliteze 
dezvoltarea de idei noi; 

90 % din cadrele didactice 
ale şcolii se perfecţionează 
prin activităţi ştiinţifico – 
metodice comune; 
 
 
Soluţionarea de probleme 
comune ale cadrelor  

 
Conform 
planificării 
Permanent 
Permanent 
 
 
 

 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Responsabilul cu 
formarea continuă a 
cadrelor didactice 
Cadrele didactice 

 
ISJ  
CCD  
Alte şcoli 
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3.  Participarea la activităţi cu caracter 
concurenţial în vederea obţinerii performanţei 
- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 

creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale; 
 
- Olimpiadele şcolare. 

Cresterea cu 30 % a 
numărului de elevi pregătiţi 
pentru competiţie 
Creşterea nivelului 
performanţei elevilor cu 20 
%; 
 
 

 
 
Conform 
planificării 
 
 
 

 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Cadrele didactice 

 
ISJ  
CCD  
Alte şcoli  
Palatul Copiilor 
 
 

4. Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 
umanitar si de voluntariat menite să-i 
pregătească pe aceştia  pentru viaţă şi inserţie 
socială 

Creşterea interesului 
pentru pentru 15% din 
elevii neimplicaţi încă în 
astfel de activităţi 

 
Conform 
planificării 
 
 

Echipa managerială 
Comisia de 
voluntariat 
Consilierul educativ 
Cadrele didactice 
 
 

ISJ  
Protecţia Copilului 
Alte şcoli  
 

3. 5.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 
informare, orientare şi consiliere privind cariera 
- Participarea elevilor la simularea unor interviuri; 
 
- Participarea elevilor la târguri de job-uri; 
 
- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu 
profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de 
muncă vacante şi documentele necesare angajării 
 

- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, 
în scopul responsabilizării  elevului privind 
propria formare şi atingerii performanţelor 
profesionale (cabinet de consiliere şi orientare 
profesională) 

 
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor. 
 
 

 
 
Inserţia a minim 70 % 
dintre absolvenţi pe piaţa 
muncii 
 
Creşterea cu 80% a 
numărului de absolvenţi 
pregătiţi pentru abordarea 
vieţii şi survolarea activă a 
pieţei forţei de muncă 

 
 
 
 
 
Permanent 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolar 
 
Cadrele didactice 

 
 
Alte şcoli  
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3.7. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE 

LA NIVEL EXTERN 
(principalii parteneri externi) 

CONTEXT:  
 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat 
şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in proces. 
Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe 
piaţa muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine 
rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii 
actului educativ.  
 
OBIECTIVE: 
1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere; 
2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent; 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoan
e 

care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din 
reţea 
- Stabilirea echipei de implementare a planului 
operaţional pentru reţelele de colaborare între şcoli la 
nivel extern; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 
reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 
responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back 
de calitate. 

 
 
Întocmirea documentelor 
în cadrul parteneriatului 

 
 
Octombrie 
2013 

 
 
Echipa managerială 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Reprezentanţi ai 
agenţilor economici 
 

Instituţii 

Agenti economici 

ONG-uri 

2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de 
dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la 
nevoile de dezvoltare personală şi profesională a 
elevilor 
- identificarea agenţilor economici şi a potenţialului 

acestora, în strânsă legătură cu domeniile de pregătire 

profesională ale şcolii; 

 
Cifră  de şcolarizare 
aprobată şi realizată 
 
 
 
 

 
 
Permanent 
 
 

 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Cadrele didactice 
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- formarea la elevi de abilităţi  şi competenţe 
creative cerute pe piaţa forţei de muncă; 

- stimularea învăţării active; 
- stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea 

de calificări de pe piaţa muncii; 
 
 

80 % din absolvenţi sunt 
mobili şi adaptabili la 
cerinţele pieţei muncii 

3. Asigurarea transparenţei în formarea 
profesională 

- realizarea  CDL-urilor în acord cu nevoile şi 
aşteptările agenţilor economici parteneri; 

- consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea 
disciplinelor opţionale 

- desfăşurarea activităţilor de instruire  practică 
“acasă” la potenţialul angajator (parţial sau total) 

 

 
 
CDL-uri aprobate 
Conventii de practică 

Permanent Echipa managerială 
 
Responsabil 
catedra tehnică 
 
 
Cadrele didactice 

ISJ  
Agenţi economici  
Comitetul de părinţi 

4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 
dezvoltarea spiritului antreprenorial 

- Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi 
maturizare personală atins de elevi la finalul clasei 
a VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare; 

- Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare 
pentru a face faţă schimbărilor viitoare pe plan 
personal şi profesional; 

- Asigurarea accesului echitabil la oferta 
educaţională a elevilor, indiferent de ruta de 
formare profesională aleasă; 

- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale 
de dezvoltare pentru continuarea studiilor sau 
inserţia profesională; 

- Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată 
de elevi privind schimbările sociale, economice, 
politice, şi tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile 
de profesii de pe piaţa muncii; 

- Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă. 

 
 
 
Minim 70% din absolvenţi 
sunt inseraţi cu succes pe 
piaţa muncii  

 
 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 

 
 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
 
Consilierul educativ 
 
Psihologul şcolii 
 
Cadrele didactice 

 
 
 
ISJ  
Agenţi economici  
AJOFM 
Comitetul de părinţi 
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3.8. PLAN OPERAŢIONAL 
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

  

OBIECTIVE 
 

4. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale  din şcoală 
5. Creşterea profesionalismului personalului 
6. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi  

 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

1. Realizarea organigramei 
 
2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor 
pentru directorul adjunct 
 
3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie 
şi distribuirea sarcinilor 
 
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la 
nivelul şcolii în anul şcolar 2010-2011 
 
5. Numirea prin decizie a responsabililor 
departamentelor şi comisiilor 
 
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru 
responsabilii departamentelor, comisiilor şi comitetelor 
 
7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la 
cursuri de formare 
 

septembrie 
2013 
septembrie 
2013 
 
septembrie 
2013 
 
septembrie 
2013 
  
septembrie 
2013 
  
septembrie 
2013  
 
permanent 

Echipa 
managerială 
 
Directorul 
 
Echipa 
managerială 
 
Consiliul de 
administraţie 
 
Echipa 
managerială 
 
Echipa 
managerială 
 
Responsabil 
formare continua 

Document 
Procese verbale 
ale şedinţelor 
Consiliului de 
Administraţie 
Fise post 
Decizii  
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3.9. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI DIDACTIC 
 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane 
responsabile 

Parteneri Sursa de 
finantare 

Perfecţionare prin 
obţinere definitivat şi 
grade didactice 

Număr de cadre 
didactice cu 
definitivat şi grade 
didactice 

An şcolar Responsabil cu 
perfecţionarea 

I Ş.J.  
Universităţi de 
profil 

Extrabugetară 

Activităţi metodice în 
cadrul catedrei 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Lunar Şef comisie metodică  Extrabugetară 

Activităţi metodice în 
cadrul comisiilor 
metodice la nivel 
judeţean 

Număr de cadre 
didactice implicate 
activ 

Semestrial Responsabil cerc 
pedagogic 

I Ş.J.  
 CCD- 

Extrabugetară 

Stagii de formare pe 
noua curriculă şi 
metode active de 
învăţare 

Număr de cadre 
didactice formate 

An scolar Echipa managerială a 
şcolii 

I Ş.J.  
 CCD- 

Extrabugetară 

 
 

3.10. FINANŢAREA PLANULUI 
 

 Surse de finanţare : 
         - Primăria Municipiului  
          -Surse extrabugetare; 
          -Fonduri ale Comitetului de părinţi; 
          -Finanţare nerambursabilă din fonduri UE
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3.11. PLAN DE ŞCOLARIZARE 
AN ŞCOLAR  2013/2014 

Învăţământ liceal de zi 
Clasa a- IX-a  

1. Profil Real –Specializarea Științe ale naturii- 1 clasa- 28 elevi 
2. Profil Tehnic -Domeniul de pregătire de bază electronică automatizări- 1 clasă- 

28 elevi 
3. Profil Tehnic -Domeniul de pregătire de bază mecanic- 1 clasă- 28 elevi  
4. Profil Resurse naturale şi protecţia mediului-Domeniul de pregătire de bază 

protecţia mediului- 1 clasă- 28 elevi 
5. Profil Tehnic -Domeniul de pregătire de bază electromecanic- 1 clasă- 28 elevi  

 
Școala profesională de 3 ani 
Clasa a- IX-a  
              1. Domeniul mecanică- Strungar- 1 clasă- 28 elevi 
 
Clasa a-XI-a  

1. Profil Tehnic -Domeniul mecanic/ Specializarea: Tehnician mecatronist- 1 clasă  
2. Profil Tehnic -Domeniul electronică automatizări/ Specializarea: Tehnician operator 

tehnică de calcul- 1 clasă  
3. Profil Tehnic -Domeniul mecanic/ Specializarea: Tehnician electrotehnist- 1 clasă  
4. Profil Resurse naturale şi protecţia mediului-Domeniul protecţia mediului/Specializarea: 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului- 2 clase  
5. Profil Tehnic -Domeniul materiale de construcții/ Specializarea: Tehnician în industria 

materialelor de construcții- 1 clasă 
 

Învăţământ seral 
Clasa a XII-a rută progresivă 

1. Profil Tehnic -Domeniul mecanic/ specializarea Tehnician mecanic întreţinere şi 
reparaţii - 1 clasă- 29 elevi 

 
Învăţământ cu frecvenţă redusă 
Clasa a IX-a 

1. Filiera teoretică- Profil real /specializarea Ştiinţe ale naturii– 1 clasa- 30 elevi 
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Partea a 4-a 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 

4.1. Consultarea 
 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 

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

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

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

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

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

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

PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern. 

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

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

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care 

şcoala are relaţii de parteneriat. 

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

obiectivelor priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 

 

 

SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, 

oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 Site-uri de prezentare a judeţului Gorj si al Regiunii SV Oltenia 

 PRAI Sud-Vest 

 PLAI Gorj 

 Date statistice - AJOFM Gorj 

 Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă (PRAO) 2009-2013 

 Chestionare, discuţii, interviuri 

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MECTS întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală, Secretariatul 

tehnic al Pactului Teritorial Sud-Vest Oltenia 

 Dezechilibrele de pe piaţa muncii  în judeţul Gorj privind ocuparea şi şomajul, Editura ISSA, 

Craiova, 2010 
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4.2. Monitorizarea şi evaluarea 

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

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

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

 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, Consiliul 

elevilor, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

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

Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 

 utilizarea instrumentelor de monitorizare PAS in conformitate cu instructiunile de pe site-ul www 
cndiptoi.tvet.ro. 

 

 

 

4.3. Programul activităţii de diseminare, monitorizare şi evaluare  

Tipul 

activitatii 

Responsabilitatea 

diseminarii/monitorizarii/evaluarii 

Frecventa 

diseminarii/monitorizarii/evaluarii 

Datele 

intalnirilor 

de analiză 

Diseminare 

PAS prin: 

Consiliu 

profesoral 

Activităţi 

metodice la 

catedre 

Întâlniri cu 

Consiliul 

elevilor 

Întâlniri cu 

părinţii 

Director 

Director adjunct 

Responsabili comisii metodice 

Consilier educativ 

Psiholog 

Lunar 

Octombrie 2013 

Noiembrie 2013 

 

Decembrie 

2013 

Intocmirea 

seturilor de 

date care să 

sprijine 

monitorizarea 

ţintelor 

Responsabil CEAC 

Responsabil catedra tehnica 

Lunar Decembrie 

2013-  

Martie 

2014 

 

Monitorizarea 

periodică a 

implementării 

acţiunilor 

individuale 

Director 

Director adjunct 

 

Trimestrial Decembrie 

2013-  

Aprilie 

2014 

Comunicarea 

acţiunilor 

corective în 

lumina 

rezultatelor 

obţinute 

 

Director 

Director adjunct 

Echipa elaborare PAS 

 

Trimestrial Decembrie 

2013-  

Aprilie 

2014 
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Analiza 

informaţiilor 

privind 

progresul 

realizat în 

atingerea 

ţintelor 

Director 

Director adjunct 

Echipa elaborare PAS 

 

Anual Iunie 2014 

Stabilirea 

metodologiei 

de evaluare, 

a 

indicatorilor 

de evaluare 

şi a 

impactului 

asupra 

comunităţii 

 

Consiliu de Administratie Anual Septembrie 

2013 

Prezentarea 

generală a 

progresului 

realizat în 

atingerea 

ţintelor 

Director 

Director adjunct 

 

Anual Iunie 2014 

Evaluarea 

progresului 

în atingerea 

ţintelor. 

Director 

Director adjunct 

Consiliu de Administratie 

Anual Iunie 2014 
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                                                    ABREVIERI 

 

ADR                                            Agenţia de Dezvoltare Regională 

AJOFM                                      Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

ANC                                            Autoritatea Naţională pentru calificări 

ANS                                            Agenţia Naţională Socrates 

CA                                               Consiliul de Administraţie 

CC                                               Consiliul Clasei 

CCD                                            Casa Corpului Didactic 

CDL                                             Curriculum de dezvoltare locală 

CDS                                             Curriculum la decizia  şcolii 

CDLPS                                        Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale 

COŞ/C                                        Consiliere şi orientare şcolară / în carieră 

CP                                                Consiliul Profesoral 

CŞ                                                Consiliul Şcolar 

DRU                                              Dezvoltarea Resurselor Umane 

EFP                                               Educaţie şi Formare Profesională  

 EU                                                Uniunea Europeană 

FB                                                 Foarte Bine 

ÎPT                                                Învăţământul Profesional şi Tehnic   

ISJ Gorj                                       Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj  

IMM                                              Întreprinderi mici şi mijlocii  

MECTS                                         Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului                        

PAS                                               Planul de Acţiune al Şcolii 

PRAI                                             Planul Regional de Acţiune al Învăţământului Profesional -Tehnic 

PLAI                                             Planul de Local de Acţiune pentru Învăţământ 

RDSVO                                        Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia 

SPP                                               Standard de Pregătire Profesională 

UE                                                 Uniunea Europeană 

UC                                                 Unitate de Competenţă 

UIP                                                Unitatea de Implementare a Programului  

TC                                                 Trunchi comun 

TVET                                            Sistemul de Învăţământ Tehnic şi Profesional 

 

                                                                            

 

                                                                         

                                                                                                                          

 


