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CAPITOLUL  I 

CONTEXTUL 

 

I.DIAGNOZĂ 

I:1. ARGUMENT 

Planul de Acțiune al Școliieste documentul şi instrumentul de lucru ce  asigură o imagine 

reală, o analiză a ceea ce este în şcoală şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza 

unor repere clare.  

Perioada 2015-2020 pe care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă pentru 

stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ, aşa încât obiectivele 

propuse să poată fi evaluate şi confirmate. 

Planul de Acțiune al Liceului Teoretic „Şerban Vodă” din Slănic reflectă strategia 

educaţională a şcolii pe o perioadă de 5 ani ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, 



local, de evoluţia economică a oraşului Slănic, de mobilitatea si cerinţele profesionale ale pieţei 

muncii. Planul de Acțiune al Liceului Teoretic „Şerban Vodă” este elaborat şi fundamentat în 

strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, ţinându-se cont de 

factorii care influenţează eficienţa activităţii educaţionale:  

- scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii;  

- competiţie tot mai accentuată între licee; 

- schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale;  

- politica managerial a liceului şi a comunităţii locale. 

Planul de Acțiune al Școlii reprezintă voinţa comună a personalului didactic, a personalului 

didactic auxiliar, a personalului administrativ şi a comunităţii (părinţi şi reprezentanţi ai 

Primăriei, ai Consiliului Local), fiind elaborat în urma analizei SWOT (puncte tari şi slabe, 

oportunităţi şi ameninţări) a activităţii educaţionale, ţinând cont de următoarele aspecte:  

- integrarea României în Uniunea Europeană impune atingerea unor standarde calitative 

educaţionale, dezvoltarea unor competenţe culturale specifice, cunoaşterea limbilor de circulaţie 

internaţională, implementarea tehnologiei I.T.; 

- racordarea procesului educaţional la schimbările survenite în tehnologia comunicării şi 

în cea informaţională;  

- profesionalizarea actului managerial;  

- perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a personalului didactic prin diferite 

modalităţi de formare şi perfecţionare;  

- asigurarea unei baze materiale bune pentru desfăşurarea procesului-educaţional şi 

gestionarea efectivă a acestuia; 

- realizarea unui echilibru optim între stabilitatea corpului profesoral, numărul de clase şi 

elevi, profiluri şi specializări, baza materială şi un act educaţional eficient; 

- necesitatea creşterii responsabilităţii elevilor faţă de actul educaţional. 

Din evaluarea atentă a activităţii şi rezultatelor obţinute în anii şcolari trecuţi, considerăm 

că se impune orientarea proiectării către două condiţii de bază: 

- consolidarea succeselor; 

- ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. 

 

În acest scop au fost redefinite viziunea şi misiunea şcolii, au fost stabilite obiective 

prioritare, iar pe baza lor a fost conceput Planul de acţiune, prin cuantificarea acţiunilor şi 

activităţilor planificate. 



Reliefarea (precizarea) responsabilităţilor specifice activităţii managerilor şi ale tuturor 

membrilor organizaţiei a captat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere a 

îndatoririlor şi a obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenilor şi a 

standardelor calitative impuse acestora.  

Ca principiu director, prezentul PAS se doreşte o extensie a realizărilor obţinute până în 

prezent de către întregul colectiv de cadre didactice şi personal administrativ. 

 Componenta prioritară a PAS o reprezintă implementarea reformei educaţionale a 

descentralizării şi asigurarea calităţii educative, asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan 

european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile 

specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi obligaţiilor pe care absolvenţii 

liceului trebuie să le  însuşească. 

Pornind de la ideea că sistemul educaţional este componenta fundamentală a spaţiului 

comunitar, considerăm că descentralizarea învăţământului va antrena responsabilitatea şi 

asumarea rolului esenţial de către şcoală, de către cei care fac educaţie şi de către managerii 

educaţionali. 

 Descentralizarea, pe de altă parte, înseamnă şi creşterea influenţei comunităţii locale 

asupra unităţii şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza nevoilor şi a cererii de 

educaţie exprimate de către comunitate. Pe măsură ce şcoala îşi va spori independenţa 

decizională faţă de nivelurile ierarhice superioare ale sistemului şcolar, ea va deveni tot mai 

dependentă de comunitatea locală, atât în privinţa obiectivelor educaţionale strategice, cât şi din 

punct de vedere al resurselor (umane, materiale) care pot fi atrase. 

 Ca urmare, devine o obligaţie individualizarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare în 

funcţie de nevoile reale ale comunităţii, pe de o parte, şi de condiţiile concrete (financiare, 

„geografice”, de mediu) în care activează unitatea şcolară, pe de altă parte. Şcoala trebuie, în 

primul rând, să îşi definească o identitate a „personalităţii“ progresive şi, implicit, oferta 

educaţională. 

 Context legislativ - Legile şi documentele pragmatice care stau la baza elaborării PAS 

și a PDI 

 Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul românesc este reglementat 

prin următoarele documente : 

1. LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 1/2011; 



2.ORDIN nr. 4621 /23.07.2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 

2. ORDIN nr. 5115 /15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

3. ORDIN nr. 4619 /22.9.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

      5.   ORDIN nr. 5144 /26.9.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie 

      6. O.UG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi 

modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 

     7.    H.G. nr. 21/2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare 

periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

     8.   H.G. nr. 1534/2008 pentru aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

     9.   OMECTS nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii 

educaţiei înînvăţământul preuniversitar; 

10. ORDIN nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru 

evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

11. Codul Muncii Legea nr.53/2003 (republicare 18 mai 2011); Legea nr. 40/2011 - pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003;  

12. ORDIN nr. 5547 din 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

13. ORDIN nr. 3545/14.03.2012 privind adoptarea politicii în managementul educaţional 

preuniversitar elaborată în cadrul proiectului „Profesionişti în managementul educaţional 

preuniversitar”; 

14. ORDIN nr. 3637/27.03.2012 privind aprobarea instrumentelor de evaluare a abilităţilor 

de conducere/leadership pentru personalul cu funcţii manageriale din unităţile de 

învăţământ preuniversitar elaborate în cadrul proiectului „Profesionişti în managementul 

educaţional preuniversitar”; 

 

 

 



I.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

I.2.1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV: 

a) TITULATURA OFICIALĂ A ŞCOLII: 

Liceul Teoretic „Şerban Vodă“ Slănic 

b) ADRESA: Str. Slănicului, nr. 13; Cod SIRUES: 1188067 

c) SCURT ISTORIC AL ŞCOLII:  

Aşezat în partea centrală a judeţului Prahova, la intersecţia meridianului de 25 grade, 

56 minute, 20 secunde longitudine estică şi paralela de 45 grade, 3 minute şi 50 secunde 

latitudine nordică, oraşul, care se întinde pe o distanta de 8 km de-a lungul Pârâului Slănic 

(afluent al Vărbilăului), este situat în sectorul nordic al Subcarpaţilor Prahovei, la limita de 

contact cu zona alpină, în vecinătatea munţilor Grohotiş.  

La sfârşitul secolului, grecul Biv Vel Clucer Ion Hagi Moscu ridica la 1800 o biserică 

pentru lucrătorii de la salină. El primise în arendă ocnele în 1797, fiind obligat, pentru 

aceasta, şi la întreţinerea unei şcoli. Lecţiile erau ţinute de dascăli greci (se cunosc numele a 

doi călugări: Pangrati şi Ioniţă) în chiliile bisericii Sfântul Gheorghe. După 1843, şcoala 

comunală era condusă de un dascăl plătit de târgoveţi, un anume “candidat de învăţător”, 

Mihalache Anastasescu. Un raport din 1842 al revizorului judeţului Saac (din cadrul căruia 

făcea parte atunci Slănicul) evidenţia rezultatele bune de sfârşit de an al şcolarilor din târgul 

Slănicului. În 1855 ia fiinţă o şcoală particulară cu plată de doi sfanţi pe lună, condusă de 

diferiţi dascăli până în 1866, remarcându-se ca buni pedagogi Iacob Pela, Iosif Popescu sau 

Gheorghe Potlogeanu. În 1846 dascăl era Ştefan Marcu, recunoscut ca un bun pedagog. Se 

predau: cititul, scrisul, catehismul, noţiuni de aritmetică, geografie şi istorie, lucrarea 

pământului şi economia casei. Din 1860, se vor relua şi cursurile şcolii târgului, la instrucţia 

tinerelor generaţii fiind numit învăţătorul Toma Apostolescu, slănicean de origine.  

În 1867, şcoala de la Spitalul Colţea, înfiinţată încă din 1707 de spătarul Mihail 

Cantacuzino, se mută definitiv la Slănic iar pe 29 septembrie 1869 se pun bazele 

învăţământului de stat prin înfiinţarea Şcolii Primare Publice de băieţi (Şcoala Primară 

Urbană de băieţi) prin trecerea acestei şcoli la stat. Primul învăţător al şcolii a fost Alexandru 

Slăniceanu, fiul preotului Teoharie Referendarul, de la Biserica Sfântul Gheorghe. Din 1872, 

apar printre elevi şi primele fete. Obligativitatea învăţământului, progresul timid înregistrat în 

cadrul societăţii, face ca în 1874 Ministerul Instrucţiunii Publice să trimită la Slănic pe Elisa 

Tănăsescu, pentru un al treilea post la acea vreme. Aceasta va deveni directoarea Şcolii de 

fete, deşi efectivele şi în perioada următoare vor fi predominate de către băieţi. 



Slănicul, desfăşurându-se pe o lungime considerabilă de-a lungul văii Slănicului, a 

făcut foarte dificilă strângerea tuturor elevilor într-un singur local mai ales după ce efectivele 

şcolare au crescut în a doua jumătate a secolului XIX. Se impunea necesitatea înfiinţării unor 

localuri şcolare şi în cele două cartiere mărginaşe ale Slănicului. Astfel, la Prăjani, după 

câteva încercări timide, de dinainte de 1890, în care este atestată activitatea educativă a 

dascălului Lisandru Popescu, în 1891 lua fiinţă prima şcoală oficială subvenţionată din banii 

Primăriei, primul învăţător numit de minister fiind Athanase Petrescu.  În celălalt cartier al 

Slănicului, în Groşani, începuturile şcolii trebuiesc plasate tot în aceiaşi perioadă ca şi la 

Prăjani. Revenind în zona centrală a oraşului, în 1909 înregistrăm un mare pas înainte în 

evoluţia învăţământului slănicean prin construirea noilor localuri de şcoală – mult mai mari, 

mai spaţioase şi mai bine dotate: cel de băieţi de lângă Biserica Trei Ierarhi şi cel de fete, pe 

strada Odobescu. Cursurile încep aici în 1910. 

Învăţământul liceal a debutat la noi acum 57 de ani, atunci când, de la Văleni, din 

cauza spaţiului insuficient se mută la Slănic o clasă de şcoală medie, formându-se astfel 

Şcoala Medie Mixtă cu clasele VIII – X. În 1954, Şcoala primeşte numele de Şcoala Medie 

Mixtă Slănic (S.M.M.S.). Iniţial clădirea destinată şcolii medii a fost vechea Şcoală de Băieţi, 

pentru ca, în 1962 să se mute în localul de pe strada Slănicului nr. 11, construit din fonduri 

centrale. La momentul respectiv aceasta avea două nivele cu 8 săli de clasă, două laboratoare, 

cancelarie, secretariat şi alte anexe, pentru ca, după alţi 10 ani, prin contribuţia unor oameni 

inimoşi şi cu un remarcabil spirit civic (inginerul şef şi preşedintele Comitetului de Părinţi de 

atunci, Alecu Diaconescu, directorul Salinei Slănic, Constantin Croitoru şi directorul şcolii, 

profesorul Ion Ionescu) localul să se mărească cu alte patru săli de clasă, construite din 

fonduri locale. Acţiunea a fost completată prin construirea a două internate (de fete şi băieţi) 

pe strada George Coşbuc, nr. 13-15, avându-se în vedere efectivele de elevi ce proveneau şi 

din localităţile limitrofe Slănicului.Din 1960 s-a trecut la şcoala generală de 8 ani şi liceul de 

12 ani, la gratuitatea manualelor iar legea privind învăţământul din România, votată la 13 mai 

1968, reînnoda practic, tradiţiile învăţământului naţional de respiraţie autentic europeană, 

vremelnic întrerupte în 1948.  

De-a lungul anilor, organizarea formelor de învăţământ în cadrul liceului slănicean a 

evoluat şi s-a conformat cerinţelor timpului: începând cu anul şcolar 1959-1960 ia fiinţă şi 

secţia serală a liceului, din 1960 apare o a doua clasă a VIII a, iar din 1964, una dintre cele 

două clase va avea specializarea de uman. Din 1969, semnalăm primii absolvenţi de 12 clase 

ai Liceului Teoretic Slănic, situaţie care se menţine până în 1977, când se hotărăşte 



desfiinţarea liceelor real-umaniste şi transformarea lor în unităţi mai precis profilate. Astfel, 

în intervalul 1978-1989, liceul slănicean devine Şcoală generală de 10 clase, cu secţie de liceu 

seral. Perioada post-decembristă aduce mari schimbări şi în ceea ce priveşte organizarea 

învăţământului liceal slănicean. În 1991, 19 băieţi care trebuiau să urmeze cursurile Şcolii de 

la Câmpulung Muscel, vor fi primii care vor absolvi secţia de zi a Liceului Slănic. În 1992, 

avem 60 de absolvenţi de la două clase (A şi B), ambele de real, pentru ca un an mai târziu să 

se revină şi la secţia umanistă.  

Ulterior, profilurile claselor de liceu s-au schimbat în raport cu cerinţele societăţii de 

tranziţie ceea ce a demonstrat o bună flexibilitate a sistemului de învăţământ în ciuda 

dificultăţilor şi criticilor pe care le-a avut de întâmpinat acesta în ultimii 20 de ani. În 1999 se 

produc transformări de substanţă, Liceul Teoretic Slănic devenind Grupul Şcolar Slănic, 

pregătindu-se printr-o ofertă şcolară adecvată pentru saltul în mileniul III: învăţământ primar, 

gimnazial, liceal teoretic, liceal tehnologic.  

Pe 26 octombrie 2010, Grupul Şcolar Slănic primea un nou nume: Grupul Şcolar 

“Şerban Vodă”, purtând numele strălucitului domnitor de la sfârşitul secolului XVII, iar din 

septembrie 2012, se va reveni la binemeritata titulatură de Liceu Teoretic.  

 

I.3 Profilul actual al şcolii: unitatea noastă şcolară de tip liceu teoretic are în componenţa 

sa clase de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (cu forme de zi). 

 În prezent, Liceul Teoretic „Şerban Vodă“ se prezintă ca un liceu ce filieră teoretică şi 

tehnologică. 

 Filiera teoretică cuprinde profilurile real (cu specializarea matematică-informatică) şi 

profilul uman(cu specializarea filologie). 

 Filiera tehnologică cuprinde profilul servicii.  

 Rezultatele educaţionale obţinute şi performanţele profesionale ale corpului profesoral 

au făcut ca unitatea de învăţământ să îşi câştige un anumit prestigiu în rândul şcolilor din judeţ şi, 

de asemenea, o imagine comunitară bună. 

 

d) RESURSE UMANE – an școlar 2018-2019 

 Elevi: 

  - număr de elevi şcolarizaţi: 882 

  - rată abandon şcolar: 1 



  - numărul de clase : 35 

  - număr elevi navetişti:463 

 

 

 Personalul şcolii : 

- didactic:55 

- personal didactic auxiliar:10 

- personal nedidactic:12 

 

 MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT este asigurat de: 

 

- director: Bîtie Lavinia Adriana– profesor Limba şi literatura română; 

- director adjunct: Boţoc LoredanaMarilena– profesor Limba şi literatura română; 

- coordonator educativ pentru programe şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare:  

Bădulescu Constanța Margareta – profesor învățământ primar. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE are în componenţă 13 membri: 

1. Bîtie Lavinia Adriana – director, preşedinte C.A.; 

2. Boţoc Loredana Marilena – director adjunct; 

3. Bădulescu Margareta– reprezentant C.P.; 

4. Pavel Florin– reprezentant C.P.; 

5. Dumitrache Ramona– reprezentant C.P.; 

6. Beznea Daniela– reprezentant C.P.; 

7. Bolovan Romeo - reprezentant C. R.P.; 

8. Albu Cristina- reprezentant Salina Slănic; 

9. Alionte George – reprezentant Consiliu Local; 

10. Chipeșiu Florinel – reprezentant Consiliu Local; 

11. Chițu Elena Simona – reprezentant SC REMUS SRL; 

12. Cristea Liliana –  reprezent Consiliu Local; 

13. Meșteru Emil – reprezentant al primarului.; 

Observator sindical – Marinescu Cristian. 

 

 



 Resurse materiale: 

Informaţii privind spaţiile şcolare: 

 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Nr. Spaţii Suprafaţă 

1. Săli de clasă 28 1512 m
2
 

2. Cabinete 1 96 m
2
 

3. Laboratoare 5 302 m
2
 

4. Sală multimedia 1 52 m
2
 

5. Ateliere 2 144 m
2
 

6. Sala de educaţie fizică şi sport 3 292 m
2
 

7. Teren de educaţie fizică şi sport 2 1580 m
2
 

8. Spaţii verzi                    5               1000 m
2
 

 

Unitatea şcolară funcţionează: 

 

Cursurile se desfăşoară în două schimburi la Liceul Teoretic „Şerban Vodă” şi într-un 

singur schimb la unităţile şcolare-structuri, după următorul program: 

- La liceu: dimineaţa: 7
50

-13
20

; după amiaza: 13
30

– 19
00

. Pentru toate clasele, ora de curs este de 

50 de minute, cu pauze de 5 minute şi pauza mare de 10 de minute; 

- La Şcolile Gimnaziale: luni – vineri între orele 8
00

- 14
00

. 

 

Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic (bibliotecar, informatician, laboranţi, 

tehnician, serviciul secretariat, serviciul contabilitate, administrator, personal de îngrijire, 

muncitor de întreţinere, personalul de pază, asistentul medical) îşi desfăşoară activitatea conform 

graficului stabilit de directorul unităţii şcolare şi normelor în vigoare. 

  

Informaţii privind spaţii auxiliare: 

 

Nr. crt. Tipul de spaţiu Observaţii Nr. Spaţii Suprafaţa (m
2
) 

1. Bibliotecă şcolară  3 105 

2. Spaţii sanitare Cabine WC 38 210 

3. Spaţii de depozitare 

ale materialelor 

didactice 

 7 96 

4. Magazii  5 214 

5. Vestiare sala sport  2 19 

6. Cabinet medical  1 9 

7. Cancelarii  4 89 

 

 

 

 



 Informaţii privind spaţiile administrative: 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Nr. spaţii Suprafaţa (m
2
) 

1. Secretariat 1 21 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

4 28 

3. Contabilitate 1 10 

4. Casierie 1 6 

5. Birou administrativ 1 8 

 

- Număr calculatoare: 95 (scopuri didactice); 30 (scopuri administrative) 

- Număr videoproiectoare: 5 

- Tablă inteligentă: 1 

Conducerea liceului este preocupată permanent de calitatea activităţii instructiv-educative 

şi îmbunătăţirea bazei materiale. 

 

Sursele de finanţare ale şcolii sunt:  

- Primăria Oraşului Slănic, Consiliul Judeţean Prahova, venituri extrabugetare realizate din 

închirieri de spaţii, donaţii, sponsorizări, precum şi sprijinul financiar primit de la Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor şi Asociaţia Sportivă Şcolară ”Şerban Vodă” a elevilor şi profesorilor 

din liceu.  

 

 

 

       I.4.INFORMAŢII DE TIP CALITATIV: 

 

 Mediul de provenienţă al elevilor: majoritatea elevilor de la Liceul Teoretic „Şerban 

Vodă” provin din Slănic (mediul urban), însă cursurile gimnaziale şi liceale sunt frecventate şi 

de un număr semnificativ de elevi ce provin din localităţile rurale limitrofe Slănicului: Vărbilău, 

Livadea, Bertea, Aluniş, Ştefeşti, Coţofeneşti, Mălăieşti etc.Cei 904 de elevi provin atât din 

mediul urban, cât şi din mediul rural, după cum urmează: 

- La învăţământul  preşcolar şi primar - gimnazial, elevii provin din mediul  urban (din 

oraşul Slănic), în proporţie de 95%  şi din  mediul rural 5% (comunele din jurul 

oraşului); 



- La învăţământul  liceal, elevii provin din mediul urban în proporţie de 25% şi din mediul 

rural 75%. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 100% cu performanţă în activitatea didactică. 

O mare parte a cadrelor didactice a urmat cursuri de formare şi abilitare în specialitate, utilizare 

P.C. 

 

 

I.5.Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2018– 2019 dezvoltarea bazei 

materiale si atragerea de resurse financiare  

În anul financiar 2018 s-a alocat pentru Liceul Teortic,, Șeban Vodă,, Slanic suma de  

2899392 lei pentu salarii şi aferente 896631 lei – pentru bunuri şi servicii. 

Costul mediu pe elev  la Liceul Teortic,, Șeban Vodă, calculat in baza prognozei 

bugetare, este de  327 lei   

 Pentru anul 2018-2019 fondurile provenite de la bugetul de stat au 

avut urmatoarele destinatii:  

 Cheltuieli de personal-salarii  și plată examene naționale( 3963256 

lei); 

 Transport elevi (175059lei) 

 Burse ,,Bani de liceu,,  (39309lei) 

 Deplasari (1600lei)  

Pentru anul  2018-2019 fondurile provenite de la Bugetul local au avut urmatoarele 

destinatii: 

 Cheltuieli de personal transport cadre didactice(48819lei); 

 

 Bunuri si servicii  (445200lei ) 

 Burse (58815lei) 

 Ajutoare sociale – drepturi elevi CES 19508 lei 

 

Burse şcolare 

    În anul şcolar 2018-2019 s-au derulat următoarele programe: 

 BANI DE LICEU- pentru un număr de  28 elevi; 

 BURSE DE MEDICALE  au fost acordate unui număr de 27elevi  

 BURSE DE MERIT   au fost acordate unui număr de 25elevi  



 

Resurse materiale 

Dezvoltarea resurselor umane  în anul şcolar  2018-2019 

Personalul didactic este format din 55cadre didactice,personal administrativ (didactic 

auxiliar şi nedidactic) de 22 de persoane. Colectivul didactic se individualizează prin îmbinarea 

eficientă a entuziasmului şi spiritului inovator al celor mai tineri cu experienţa şi buna intenţie a 

cadrelor mai vârstnice.  

Formarea continuă a personalului 

 În anul şcolar 2018-2019, un număr mare de cadre didactice ale unitatii noastre au fost 

cuprinse în diferite activităţi de formare continuă, cum ar fi: 

- Înscrierea si parcurgerea etapelor necesare obtinerii gradelor 

didactice  

Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului 

didactic 

Gradul  Tipul inspecţiei Calificativul/nota 

     1. ANTEMIR ISABELLA I IC2 FB 

     2. NAE ANA MARIA DEF. IS1 10 

3. PETRACHE ANA MARIA II IS 10 

4. MARIN VIOREL I IC1 FB 

     5. NAE ANA MARIA DEF. IS2 10 

     6. NECULA LUIZA II IC1 FB 

     7. POPA MAGDALENA I IC2 FB 

     8. POPESCU ADRIAN  II IC1 FB 

     9. PASCU MĂDĂLINA DEF. IS1 10 

     10. TOMA ALICE II IC1 FB 

     11. PĂTĂCHIE ELISABETA I IC1 FB 

     12. ALIONTE LAVINIA I IS 10 

     13. PASCU MĂDĂLINA DEF. IS2 10 

     14. POPA FLORENTINA I IC1 FB 

     15. MANEA ANDREEA I IC2 FB 

     16. RADU MIHAELA I IC1 FB 

 

-  

- cursuri postuniversitare organizate de Universitatea de Petrol şi 

Gaze Ploieşti 



- cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Prahova 

(Management şi comunicare, Tehnologia informaţiei si comunicarii) 

- cursuri organizate în vederea obţinerii gradelor didactice 

- simpozioane si sesiuni de comunicari pe teme specifice in 

colaborare cu alte licee din judet  

- participare la examene si olimpiade scolare in calitate de asistenti si 

evaluatori 

- cursuri de perfectionare metodica  

- cursuri formatori 

- cursuri doctorat 

PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ  ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Numele 

profesorului 

Numele cursului Nr. 

credite 
Nr. 

ore 

1.  Alionte Lavinia Intervenția sistemică în educația pentru sănătate 18 30 

2.  Alionte Lavinia Tehnici inovative în educație 12 30 

3.  Bădulescu Margareta Tehnici inovative în educație 12 30 

4.  Frățilă Alina Tehnici inovative în educație 12 30 

5.  Mînzicu Valentina Tehnici inovative în educație 12 30 

6.  Mînzicu Valentina Intervenție sistemică în educație pentru sănătate  18 50 

7.  Peneș Loredana Tehnici inovative în educație 12 30 

8.  Mocanu  Maria Evaluarea psihologică a copilului cu CES - 10 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

profesorului 

Numele cursului Nr. 

credite 

Nr. 

ore 

1.  Alionte Tănase Învățarea științelor-abordări metodologice moderne 20  

2.  Bîtie Lavinia Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în învățământul preuniversitar 

15 60 

3.  Bîtie Lavinia Leadership și management în educație 22  

4.  Bîtie Lavinia Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru 

învățământul preuniversitar 

10 40 

5.  Bîtie Lavinia Educația nonformală pentru o școală altfel 15 60 

6.  Bîtie Lavinia Migation and refugee crisis from the students point of 

view 

  

7.  Boțoc Loredana Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui 

mentorat de calitate în învățământul preuniversitar 

15 60 

8.  Boțoc Loredana Leadership și management în educație 22  

9.  Boțoc Loredana Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru 

învățământul preuniversitar 

10 40 

10.  Boțoc Loredana Educația nonformală pentru o școală altfel 15 60 



 

 

În anul şcolar 2018-2019, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele : 

 La examenul de bacalaureat, promovabilitatea a fost de   87 % 

 La examenul de certificare a competenţelor profesionale,  100  % 

- Rezultate obţinute de elevi la concursuri şcolare : 

 

 În anul şcolar 2018-2019, s-au organizat, la nivelul unitatii noastre scolare, concursuri şi 

olimpiade scolare la disciplinele: limba română, limba franceză, istorie, geografie, matematică, 

logică, psihologie, discipline economice . La acestea au participat 85 elevi, dintre care 32 elevi s-

au calificat la etapa judeteana. S-au obtinut urmatoarele rezultate: 

REZULTATE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 2018-2019 

NR. 

CRT. 
NUMELE ȘI 

PRENUMELE 
CLASA/ 

DISCIPLINA 
REZULTAT 

FAZĂ 

JUDEȚEANĂ 

REZULTAT 

FAZĂ 

NAȚIONALĂ 

PROFESOR 

ÎNDRUMĂTOR 

1. STOICA DIANA IX A /OLLR Premiul I Premiul 

special 

Bîtie Lavinia 

2. STOICA ROBERT X A / FIZICĂ Premiul II Medalie de 

bronz 

Alionte Tatian 

3.  UNGUREANU IONUȚ X A /GEOGRAFIE Premiul II Premiul 

special 

Găgenel 

Nicoleta 

4. RUSU MIHĂIȚĂ VIII B/ED. FIZICĂ Premiul I Premiul II Antemir Isabella 

5. ALANI RAFAEL IX A/ACADNET  Premiul II - 

6. BĂRBIERU BIANCA XI A / ACADNET Mențiune - - 

7. CORBU LARISA XII A/ED.FIZICĂ Premiul I - Bănică Daniel 

8. PASCU GEORGE XII D/ED.FIZICĂ Premiul I - Bănică Daniel 

9. BUZEA MIRUNA XI A/ CSR Premiul II  Boțoc Loredana 

10. LUPEI FLORIN XIID/Disc. Ec. Premiul II  Dumitrache 

Ramona 

Dilimoț 

11.  Dilimoț Marilena 

 

Utilizarea eficientă a resurselor materiale, 

informaționale și procedurale pentru pregătirea 

examenului de bacalaureat 

  

12.  Dilimoț Marilena 

 

Transdisciplinaritatea în activități educative – 

exemple de bune practici 

  

13.  Dumitrache Ramona Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin 

intervenții active în școală 

10 42 

14.  Dumitrache Ramona Competențe antreprenoriale - 60 

15.  Mocanu Maria Stiluri de învățare, stiluri de predare - 15 

16.  Pavel Florentina Evaluare prin probe practice/orale și inspecții 

speciale la clasă 

- 

 

6 

17.  Pătăchie Elisabeta Motivația intrinsecă a învățării - 4 

18.  Peneș Loredana Educația prin cunoașterea funcționării creierului 12  

19.  Petrache Ana-Maria Abilitarea metodiștilor 20  



Marilena 

Grăjdan 

Antonina 

11. CORBU RALUCA VIII A/ED. FIZICĂ Premiul II  Antemir Isabella 

12. BOȚOC ȘTEFAN IX A/ OLAV Premiul III  Bîtie Lavinia 

13. ONCIULESCU ANNE IX A /OLSM Premiul III  Bîtie Lavinia 
IX A/FIZICĂ Mențiune  Alionte Tatian 
IX A/ 

MATEMATICĂ 
 

Mențiune 

 Rusișoru 

Magdalena 

14. CAZACU ANCUȚA X B / OLLR Mențiune  Radu Mihaela 
X B/ISTORIE Premiul III  Brăileanu 

Constantin 

29. LUPU BOGDAN X B/ISTORIE Premiul III  Brăileanu 

Constantin 

15. MAZILU VALENTINA XII B/ENGLEZĂ Premiul III  Dragomir Elena 

16. RĂDULESCU ALESSIA V A/RELIGIE Premiul III  Constantinoiu 

Nicoleta 

17. NEGOIȚĂ DRAGOȘ VI/ED.FIZICĂ Premiul III  Antemir Isabella 

18. DRĂGOI ADRIANA VI/ED. FIZICĂ Premiul III  Antemir Isabella 

19. DUCU DARIA IX A/OLLR Mențiune  Bîtie Lavinia 

20. BREZEANU GABRIEL IX A/CSR Mențiune  Bîtie Lavinia 

21. SAULEA ANA-MARIA VII B/OLLR Mențiune  Toma Alice 

22. FĂTU CRISTIAN XI A 

/MATEMATICĂ 
Mențiune  Rusișoru 

Magdalena 

23. 

24. 

BĂBUȘ REBECA 

NICOLAE ALESSIA 
IV/ED. CIVICĂ Mențiune  Bădulescu 

Margareta 

25. ȘTEFAN REVEICA XII D/ DISC. EC. Mențiune  Dumitrache 

Ramona 

Dilimoț 

Marilena 

Grăjdan 

Antonina 

26. TRANDAFIR DANIEL VII 

A/GEOGRAFIE 
Mențiune  Găgenel 

Nicoleta 

27. RÎNJEA MARIA VII 

A/GEOGRAFIE 
Mențiune  Găgenel 

Nicoleta 

28. COJOC DENISA XI B/GEOGRAFIE Mențiune  Găgenel 

Nicoleta 

 COMAN ADRIAN XI B 

/GEOGRAFIE 
Mențiune  Găgenel 

Nicoleta 

30. SIMA EDUARD IX A /RELIGIE Mențiune  Popescu Adrian 

31. MOCIRLĂ CRISTINA VII B/RELIGIE Mențiune  Popescu Adrian 

32. LĂCĂTUȘ CRISTIAN /ED. FIZICĂ Mențiune  Bănică Daniel 

 

 

 

 



II.ASIGURAREA INTERNA A CALITATII  

Acest proces a fost realizat de  către Comisia pentru evaluare internă  şi asigurarea calităţii 

constituită la nivelul şcolii şi a constat în: 

 Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a 

furnizorilor de educaţie şi formare profesională (FEFP). 

 Monitorizarea internă a activităţii şcolii 

 Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă 

 Întocmirea planului de îmbunătăţire. 

 Monitorizarea extern 

Rezultatele elevilor la examenele  nationale pentru anul scolar 2018-2019 au fost : 

 

- Evaluare nationala clasa a VIII a  

 numarul de elevi inscrisi - 37 

 numărul de elevi prezenți 36 

 

 Sub5 5-5,99 6-6,99 7-,7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Total  2 2 4 6 12 10 0 

 

 examenul de certificare profesională - 100 % 

 examenul de bacalaureat  -  87,96 % 

 

 

Nr. 

crt. 

Nivel de 

calificare/calificare 

Nr. Elevi 

Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi Prom. [%] 

1 

Nivel 4 

Tehnician in 

activitati economice   

26 26 0 26 0 100 % 



Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019 

Sesiunea/ 

Forma de 

învățământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. 

elevi 

pre 

zenți 

Număr 

de candi 

dați 

respinși 

Din care 

cu medii: 
Nr. 

elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 
Procent 

de 

promo 

vabili 

tate 

< 

5 

5 - 

5.9

9  
6 – 

6.99 

7 –

7.99 

8 –

8.99 

9 - 

9.99 
10 

Iunie- iulie 

2019 /zi 100 98 22 18 4 76 14 21 27 6 0 

87,96

% 

 

Bacalaureat  sesiunea august 2019 

Sesiunea/ 

Forma de 

învățământ 

 

Nr 

elevi 

înscriși 

 

Nr. 

elevi 

pre 

zenți 

 

Număr 

de candi 

dați 

respinși 

 

Din care 

cu medii: 

Nr. 

elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

Procent 

de 

promo 

vabili 

tate 

< 

5 

5 - 

5.99 
 

 

 6 - 

6.9

9 

7 - 

7.9

9 

8 - 

8.9

9 

9 - 

9.9

9 

10 

August –

sept 

2019/ zi 20 18 11   7 7 0 0 0 0 43% 

 

Învăţământul  primar  

Perioada Număr de 

elevi 

înscrişi 

Număr de elevi 

Rămaşi la 

sfârşitul 

anului 

Număr de 

elevi 

promovaţi 

Număr de elevi 

Cu situaţia 

neîncheiată 

Procent 

promovabilitat

e 

An scolar 

2018-2019 

177 177 175 0 98% 

 

 



Învăţământul gimnazial  

Perioada Număr de 

elevi 

înscrişi 

Număr de elevi 

Rămaşi la 

sfârşitul 

anului 

Număr de 

elevi 

promovaţi 

Număr de elevi 

Cu situaţia 

neîncheiată 

Procent 

promovabilitat

e 

An scolar 

2018-2019 

175 175 166 0 90 % 

 

Învăţământul liceal- zi  

Perioada Număr de 

elevi 

înscrişi 

Număr de elevi 

Rămaşi la 

sfârşitul 

anului 

Număr de 

elevi 

promovaţi 

Număr de elevi 

Cu situaţia 

neîncheiată 

Procent 

promovabilitate 

An scolar 

2018-2019 

882 882 881 0 99,8,% 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

 

Total,  nivele de 

învăţământ, 

sexe,medii de 

rezidenţă 

Număr de elevi/Anul şcolar       

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/       

2011                    

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

 

2015\ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Total populaţie şcolară, 

din care: 
805 733 652 637 617 617 685 873 900 884 934 904 882 

     - pe 

sexe 

                                    

masculin 
417 313 300 274 223 299 318 311 488 439 469 449 

 

420 

                                          

feminin 388 418 352 363 394 318 

 

367 
562 412 445 465 455 

 

462 

  - după 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor  

Total din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

583 496 425 380 404 356 405 570 565 536 560 667 
394 

 

Total din 

alte 

localităţi 

38 237 227 257 213 261 280 303 335 348 374 237 

488 

Total din 

urban 
621 496 433 386 402 359 409 573 565 9 394 670 

19 

Total din  

rural 
223 237 219 251 215 258 276 300 335 337 540 234 

469 

total  liceu tehnologic 

ruta directă, din care: 87 88 89 

118 120 151 186 188 180 128 122 120 115 

    - pe 

sexe 

masculin 36 40 34 43 55 62 80 89 80 64 64 67 53 

                                            

feminin 
51 48 55 75 65 89 106 99 64 64 58 53 

62 

 



 

  - după 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor  

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

42 40 35 43 49 48 51 48 48 25 20 
 

22 

28 

 

Total din 

alte 

localităţi 

45 48 54 75 71 103 135 0 142 103 102 

 

98 

87 

Total din 

urban 42 40 39 43 49 49 

0 48 48 3 20 25 2 

Total din  

rural 45 48 50 75 71 102 

135 133 142 100 102 95 85 

 

 

 

 

 

 

RATA DE PROMOVARE LA LICEU, PROFILUL  SERVICII 

 

 

Clasa  Criteriul 

ANUL ŞCOLAR        

2004/ 

2005 

2005 

/2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008 

/2009 

2009 

/2010 

2010/ 

2011 

2011\ 

2012 

2012\ 

2013 

2015/ 

2016 

 

2016/ 

2017 

 

 

2017/

2018 

 

 

 

 

2018/ 

2019 

 

 

       



a IX-a 

Total 

şcoală 
29 29 30 30 31 61 

 

64 
32 35 30 28 29 58 

masculin 14 12 7 10 14 28 27 18 19 14 15 13 29 

feminin 15 17 23 20 17 33 37 14 16 16 13 16 29 

 urban* 9 9 9 9 3 24 14    8 4 10 

rural* 20 20 21 21 28 37 50    20 25 48 

a X-a 

Total 

şcoală 
0 30 28 30 30 30 59  35 30 29 32 27 

masculin 0 14 12 17 11 15 26  13 15 15 18 12 

feminin 0 16 16 23 19 15 33  22 15 14 14 15 

 urban* 0 9 9 9 9 6 22    8 9 8 

rural* 0 21 19 20 21 24 37    21 23 21 

a XI-a  

Total 

şcoală 
0 0 30 28 30 30 33  58 32 32 26 31 

masculin 0 0 14 12 8 11 16  26 21 21 14 13 

feminin 0 0 16 16 22 19 17  32 11 11 12 18 

 urban* 0 0 9 8 9 9 8    9 2 11 

rural* 0 0 21 20 21 21 25    22 24 20 

a XII -a 

Total 

şcoală 
0 0 0 30 27 30 30  56 33 33 32 26 

masculin 0 0 0 14 12 8 11  26 18 15 21 12 

feminin 0 0 0 16 15 22 19  30 15 18 11 14 

 urban* 0 0 0 11 8 10    7 6 10 5 

rural* 0 0 0 19 19 20    23 27 22 21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVOLUŢIA RATEI DE SUCCES ÎN PERIOADA ANILOR ŞCOLARI 2005/2018 

RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
 

 

 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

 

2008/ 

2009 

 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011\ 

2011/ 

2012 

2012\ 

2013 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

 

 

 

Absolventi 

Total absolventi, din care 84 56 85 100 88 89 90 104  117 111 120 

-pe sexe masculin 43 21 28 42 40 
41 40 42   48 52 

 feminin 41 35 57 58 48 48 50 55   63 68 

-după 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 

29 33 39 34 39 
 

34 

26 

 

 

47 

 

 

 

 

 

38 

 

25 

din alte 

localităţi, din 

care: 

55 33 46 66 47 55 64 57 

 

 

 

 

 

73 

95 

 

urban 0 23 35 34 2 0 29 1   1 25 

rural 55 33 46 66 45 55 61 56   72 95 

Promovati la 

examenul de 

bacalaureat 

 

Total absolvenţi promovaţi, 

din care : 
80 56 82 97 83 

83 70 77 95  95 83 

-pe sexe 
masculin 39 21 26 40 37 36 26 37   44 39 

feminin 41 35 56 57 46 47 44 40   51 44 

-după 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din localitatea 

unde este 

situată şcoala 23 23 38 32 39 

 

33 

     23 

 

         

35 

 

 

 

 

 

 

33 

 

20 

din alte 

localităţi,   57 33 44 65 44 

50 47 42   62 63 



din care: 

urban   0 23 28 32 2 0 26 1   0 20 

rural   57 33 44 65 42 50 44 41   62 63 

 

Ponderea 

absolventilor 

la examenul 

de 

bacalaureat 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care: 
 95.24% 100% 96.47% 97% 94.38% 93.33% 77,8% 74,1%   87%  69.91% 

-pe sexe 
masculin  90.70% 100% 92.85% 40% 92.50% 87.80% 65% 75,6%  80% 91%  33% 

feminin  100% 100% 98.24% 57% 95.80% 98.00% 88% 72,8%   81%  39.91% 

 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala  

79.31% 100% 97.43% 32% 95.1% 

97.10% 73% 74,5%   87%  35% 

din alte 

localităţi, 

din care:  

 100% 95.65% 65% 93.60% 

90,90% 73,5%% 73,7%   85%  34,91% 

urban   100% 97.46% 32% 100% - 89,7% 100%   0   

rural  100% 95.65% 65% 93,33% 90,90% 72,2%%       73,3%  86%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU 

Criteriul 

ANUL ŞCOLAR  

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007

/ 

2008 

2008

/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011

\ 

2012 

 

2012\ 

2013 

 

2016/2

017 

 

 

2017/ 

2018 

 

2018/ 

2019 

E
X

A
M

E
N

U
L

 D
E

 C
E

R
T

IF
IC

A
R

E
 A

 C
O

M
P

E
T

E
N

Ţ
E

L
O

R
 

P
R

O
F

E
S

IO
A

N
L

E
 

A
b
so

lv
en

ţi
 

Total absolvenţi, din 

care : 
84 0 30 27 30 

30 55 52 33 32 26 

-pe sexe 
masculin 43 0 14 12 8 11  27 15 21 11 

feminin 41 0 16 15 22 19  25 18 11 15 

-după 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

29 0 13 8 9 7  21 6 10 

10 

din alte 

localităţi, 

din care: 

55 0 17 19 21 23  
 

31 
27 

   22 
 

16 

 

urban 0 0 13 8 1 0  - 6 0 10 

rural 55 0 17 19 20 23  31 27 22 16 
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Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 
83 0 30 27 27 

30  52 33 30 26 

-pe sexe 
masculin 42 0 14 12 8 11  27 15 19 11 

feminin 41 0 16 15 19 19  25 18 11 15 

-după 

mediul 

de 

rezidenţă 

al 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

28 0 13 8 8 
 

7 

 

21 
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localităţi, 

din care: 55 0 17 19 19 
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urban 0 0 13 8 1 0 21  6 0 10 

rural 55 0 17 19 18 23 31  27 20 16 
P

o
n
d
er

ea
 a

b
so

lv
en

ţi
lo

r 
p
ro

m
o
v
aţ

i 
la

 e
x
am

en
u
l 

d
e 

ce
rt

if
ic

ar
e 

co
m

p
et

en
ţe

 l
ic

eu
 

Total absolvenţi 

promovaţi, din care : 

98.71% 0 100 

% 

100 

% 

90.% 100.% 100

% 

 100% 93.8

% 

100% 

-pe sexe 
masculin 

97.67% 0 100 

% 

100 

% 

100% 100.% 100

% 

 100% 90.5

% 

100% 

feminin 

100 % 0 100 

% 

100 

% 

86.36

% 

100.% 100

% 

 100% 100

% 

100% 

-după 

mediul de 

rezidenţă 

al elevilor 

din 

localitatea 

unde este 

situată 

şcoala 

96.55% 0 100 

% 

100 

% 

88.88

% 

100% 100

% 

 100% 100

% 

100% 

din alte 

localităţi, 

din care: 

100 % 0 100 

% 

100 

% 

90.47

% 

100% 100

% 

 100% 91% 100% 

urban 

- 0 100 

% 

100

% 

100%  100

% 

 100% 0 100% 

rural 

100 % 0 100 

% 

100 

% 

9

0

% 

100% 100

% 

 100% 91% 100% 



Predarea si invatarea  

Întreg procesul instructiv – educativ în unitatea nostră se desfăşoară pe baza planurilor 

cadru, planurilor de învăţământ, a standardelor de pregătire profesională şi a programelor şcolare 

în vigoare pentru fiecare nivel de învăţământ şi calificare. Proiectarea activităţii didactice 

(calendaristică, semestrială, pe unităţi de învăţare şi lecţii) se face în conformitate cu toate aceste 

documente, respectând normele didacticii. Alături de disciplinele ce se regăsesc în trunchiul 

comun, oferta curriculară a şcolii, cuprinde şi Curriculum la Decizia Şcolii (CDS) şi Curriculum 

in Dezvoltare Locală (CDL). In scoala noastra, Curricuum in Dezvoltare Locala  a fost elaborat, 

conform metodologiei, in claborare cu agenti economici de pe piata locala, in speta cu S. C. 

PRAM Maya SRL, S.C.DALION SRL, SC VALDOR SRL, SC MANAILA SRL BERTEA, SC 

RĂZVINA SRL ALUNIS,   cei mai mari agenți economici de pe piata locala, cu care unitatea 

noastra şcolară are incheiate  conventii de practica, pentru profilul servicii. 

Pentru învăţământul profesional şi tehnic, disciplinele tehnologice au o pondere mai 

ridicată faţă de cele de cultură generală. 

La Liceul Teoretic ,,Serban Voda,, Slanic se şcolarizează elevii la toate formele de 

învăţământ şi la toate nivelurile. 

             Prescolar 69 elevi 

 Ciclul primar:197 elevi 

       - clasa pregatitoare   -     20 elevi 

  -  clasa I  -     37elevi  

 -  clasa a-II-a  -  38 elevi 

 -clasa a- III-a -   43 elevi 

 -clasa a IV-a-   39 elevi 

 Ciclul gimnazial: 175elevi  

 -clasa a V-a  -   53elevi 

 -clasa a VI-a  -  35elevi 

 -clasa a VII-a  -  27 elevi 

 -clasa a VIII-a  -        43 elevi 

 Ciclul liceal zi: 461 elevi  

 -clasa aIX-a  -  114 elevi 

 -clasa a X-a –              129 elevi 

 -  clasa a XI  -  129 elevi 

 -clasa a XII-a -   103 elevi 



  

Prin cultura generală se urmăreşte să se asigure capacităţi de analiză şi de interpretare a 

unor fenomene sociale şi culturale manifestate pe plan naţional, european şi mondial precum şi 

educarea abilităţilor cheie: de comunicare, antreprenoriale, matematice şi de orientare 

profesională, necesare pentru o posibilă integrare a absolventului pe piaţa muncii. 

Competenţele de profesionalizare, prin care se urmăreşte obţinerea unor calificări de 

nivel 4, sunt dobândite printr-o structură modulară a ariei curriculare tehnologii din trunchiul 

comun al planului de învăţământ, la care se adaugă module de laborator tehnologic şi de instruire 

practică. 

Pregătirea este proiectată într-un  număr variabil de module, condiţionate de numărul 

de credite prevăzute de unităţile de pregătire tehnică, generale şi specializate din SPP.  

În anul şcolar 2018-2019 cadrele didactice din şcoală au particiat la cursuri de masterat in 

cadrul UPG Ploiesti si la cursuri autorizate de perfectionare – Managementul calitatii, TIC, 

AEL- organizate de CCD – Prahova, ceea ce a condus la o îmbunătăţire a procesului de 

instruire,contribuind la  stimularea interesului elevilor pentru participarea activă la întregul 

proces de predare învăţare, aşa cum reiese din discuţiile purtate cu profesorii implicaţi şi cu 

elevii din diferiţi ani de studiu .  

Învăţarea centrată pe elev 

În urma consultărilor la nivelul diferitelor comisii existente în şcoală, s-a ajuns la 

următoarea concluzie: 80  % din cadrele didactice de la Liceul Teoretic ,,Serban Voda,, Slanic 

aplică noile metode şi strategii şi, în mod special, cea referitoare la „Învăţarea centrată pe elev”. 

În urma asistenţelor la ore s-a constatat că această strategie se aplică într-un procent de 

peste 50%. 

În cadrul orelor se folosesc tehnologii moderne de comunicare şi informare: calculator, 

videoproiector,tabla interactiva Smart Board etc. s-a constatat o creştere a interesului şi 

rezultatelor elevilor în urma aplicării strategiilor moderne de predare-învăţare. 

Prin intermediul reţelei de Consiliere şi orientare, elevii primesc sprijin pentru 

continuarea studiilor pe nivele superioare de calificare.  

Se realizează un program de sprijin al elevilor care întâmpină dificultăţi: pregătire 

suplimentară, burse sociale , şedinţe de consiliere etc. 

 

 

 



Puncte  tari: 

 ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 

 interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru 

utilizarea metodelor active de învăţare; 

 utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse didactice; 

 imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi; 

 adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor; 

 încurajarea productivităţii, angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor; 

 încurajarea învăţării centrate pe elev; 

 utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare 

ale elevilor; 

 comunicare eficientă cu elevii; 

  participarea elevilor  si a profesorilor la Olimpiadele Tehnice – fazele locala, judeteana; 

  majoritatea orelor de specialitate se desfăşoară în cabinete şi laboratoare dotate 

corespunzător 

 oferirea la timp de feed-back constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor; 

 asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi exacte; 

 majoritatea cadrelor didactice au competenţe în utilizarea calculatorului în procesul didactic 

 cei mai multi profesori utilizează materiale didactice şi materiale auxiliare în procesul de 

predare-învăţare 

 încurajarea elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare. 

  utilizarea sistemul AEL  în suficientă măsură. 

 

Puncte  slabe: 

 implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară . 

 desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare 

 nu se realizează o monitorizare sistematică a progreselor înregistrate de elevi la nivel 

individual 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

1. Cuprinderea tuturor cadrelor didactice în programe locale de formare  

2. Realizarea unui sistem de monitorizare a proceselor de evaluare iniţială şi continuă a 

elevilor. 

3. Implicarea mai multor cadre didactice in activităţi extracurriculare. 



 

 

Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi 

sunt alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. 

Investiţii şi realizări 

 încălzirea centrală la sala de sport şi bibliotecă; 

 îmbunătăţirea iluminatului la sala de sport; 

 dotarea cu spaliere a sălii de sport şi montarea unei uşi la magazie; 

 construirea unui gard protector în jurul sălii de sport; 

 conectarea la internet a cabinetului multifuncţional; 

 montarea unor copertine la intrarea în şcoală şi în cabinetul multifuncţional; 

 înfiinţarea unui laborator tehnologic; 

 amenajarea sălii de bibliotecă şi înfiinţarea CDI; 

 montarea unor camere de supraveghere cu ajutorul Comitetului de părinţi; 

 igienizarea şcolii; 

 modernizarea intrării în curtea şcolii prin montarea unui gard; 

 reabilitarea grupurilor sanitare din unitatea noastră. 

 

PUNCTE TARI 

- Spaţii proprii optime pentru desfăşurarea instruirii practice în domeniul economic, 

Tehnician in activitati economice  

- Mobilier corespunzător în toate sălile de clasă 

- Conectare la Internet 24 ore/zi cu 2 furnizor; 

- Sală de sport de dimensiuni  corespunzătoare desfăşurării activităţii de educaţie 

fizică 

- Cabinet medical scolar , bine organizat  si dotat  

- Laborator multifuncţional  

- Laborator multimedia 

- Laborator fizică-chimie 

- CDI 

- Cabinet de orientare şi consiliere psiho-pedagogică şi profesională; 

 

 

 

 



PUNCTE SLABE 

- Spaţiu şcolar insuficient comparativ cu atractivitatea domeniului de pregătire – 

numărul mic al sălilor de clasă nu permite utilizarea cabinetelor şi laboratoarelor conform 

destinaţiei; 

- Existenţa unor săli de clasă care oferă condiţii de învăţare nesatisfăcătoare, 

acestea fiind amenajate prin recompartimentarea unor săli de clasă 

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţi 

1. Iniţierea unor programe de procurare a materialelor şi echipamentelor didactice 

moderne, pe discipline; 

2.  Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente; 

3. Implementarea sistemului educaţional AEL la nivelul tuturor catedrelor; 

4. Amenajarea unui centru de documentare electronică în biblioteca şcolii. 

5.  Dotarea cu mijloace moderne de invatamant si asigurarea bazei materiale   

necesare instruirii teoretice si practice la nivelul cerintelor actuale. 

 

       Rezultatele elevilor   

- Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ  

- Rata de promovare pe niveluri de învăţământ  

- Evoluţia ratei de succes  

- Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii 

 

Puncte tari :  

 Procent foarte scăzut de elevi ieşiţi din sistem sau repetenţi, la toate formele de 

învăţământ 

 Procent mare de promovabilitate la toate formele de învăţământ.  

 Promovare la bacalaureat, la toate disciplinele 

 Elevii promovează examenul de certificare a competentelor profesionale, în proporţie 

de 100 % 

 Absolvirea examenelor de atestare a competenţelor profesionale în procent de 100% 

 Elevii şcolii obţin premii la etapele judeţene şi naţionale ale concursurilor şcolare 

 Agenţii economici la care se desfăşoară instruirea practică apreciază aptitudinile şi 

comportamentul elevilor 

 Numar mare de elevi înscrişi în învăţământul superior superior 



Puncte slabe :  

 Lipsa unor programe ameliorative pentru elevii cu dificultăţi de învăţare 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Monitorizarea  calităţii procesului de predare-învăţare. 

2. Monitorizarea pregătirii examenelor finale. 

3. Consilierea reală şi eficientă a elevilor pentru diminuarea insuccesului şcolar. 

 

 Consilierea si  orientarea elevilor  

Activitatea de  consiliere şi orientare profesională este un aspect important în procesul de 

educare a tinerilor în cadrul şcolii noastre. 

 Este realizată de diriginţi prin teme specifice la orele de dirigenţie 

 Cadre didactice au urmat un curs de consiliere şi orientare la CCD 

 Se organizează acţiuni comune cu CJAP, agenţii economici, 

instituţiile de învăţământ superior, vizite la târguri de carte. 

PUNCTE TARI: 

 Şcoala dispune de un consilier educativ, de o comisie a diriginţilor , de subcomisii pe 

ani de studiu, de consiliul reprezantativ al elevilor, 

PUNCTE SLABE: 

   Neimplicarea unor profesori în activitatea de îndrumare şi consiliere a 

elevilor 

   Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala. 

 Implicarea redusa a partenerilor sociali in identificarea oportunităţilor de 

integrare profesională a absolvenţilor învăţământului  TVET. 

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Iniţierea unui program de consiliere a elevilor de gimnaziu din şcolile de pe raza 

localitatilor din care scoala recruteaza populatia şcolară. 

2. Derularea unui program coerent de  consiliere individuală a elevilor 

3. Stimularea diriginţilor de a desfăşura activităţi extracurriculare care să vizeze 

orientarea profesională  

 

Calificari si curriculum 

Întreg procesul instructiv – educativ în unitatea nostră se desfăşoară pe baza planurilor 

cadru, planurilor de învăţământ, a standardelor de pregătire profesională şi a programelor şcolare 



în vigoare pentru fiecare nivel de învăţământ şi calificare. Proiectarea activităţii didactice 

(calendaristică, semestrială, pe unităţi de învăţare şi lecţii) se face în conformitate cu toate aceste 

documente, respectând normele didacticii. Alături de disciplinele ce se regăsesc în trunchiul 

comun, oferta curriculară a şcolii, cuprinde şi Curriculum la Decizia Şcolii (CDS) şi Curriculum 

la Decizia Locală (CDL). 

CDS –ul cuprinde atât discipline noi care să completeze pregătirea de specialitate a 

elevilor în diversele calificări ,  este organizat şi sub forma extinderilor şi a aprofundărilor, în 

special pe discipline de cultură generală (exemplu: matematica, limba şi literature română). 

Programele disciplinelor din CDL au fost elaborate în colaborare cu agenţii economici de 

profil  cu care unitatea noastră are relaţii de parteneriat (exemplu:  “Asigurări”, clasa a XI – a – 

Tehnician în activităţi economice, “Analiza pieţei, clasa a XII – a – Tehnician în activităţi 

economice). 

În procesul  de predare – învăţare se folosesc auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, toate aprobate de MECI. 

Promovarea ofertei şcolare se realizează în mai multe etape  - Ziua portilor deschise, 

Vizite ale elevilor de clasa a VIII-a de la şcolile generale din regiune, Publicare in revista şcolii. 

Pe tot parcursul anului şcolar site-ul scolii promoveaza specializările scolarizate în cadrul 

unităţii, prin imagini este prezentată dotarea materială de care dispune şcoala pentru fiecare 

profil şi domeniu.  

Pâna în momentul de faţă şcoala şi-a completat integral clasele, conform cu planul de 

şcolarizare aprobat. 

Stabilirea profilelor şi domeniilor de şcolarizare se realizează după o consultare riguroasă 

cu comunitatea locală, cu agentii economici din zonă, după o analiză a statisticilor AJOFM 

Prahova. Ca dovadă a acestor activităţi este realizarea  planului de şcolarizare, completarea 

tuturor claselor propuse. 

PUNCTE TARI 

- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii; 

- CDS în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor;  

- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici  

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material 

curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, Standarde de pregătire profesională - 

SPP, auxiliare curriculare, manuale, materiale de învăţare etc.). 

 



PUNCTE SLABE 

 Număr mic de programe de formare profesională continuă a adulţilor desfăşurate 

 Nu sunt publicate manuale pentru toate  disciplinele/modulele tehnologice 

 Oferta curriculara nu este suficient de flexibila , elevii nu pot participa simultan la mai 

multe programe de invatare , nici nu pot opta pentru anumite discipline , decat cele 

prevazute in cadrul CDS si CDL . 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1.Corelarea ofertei educationale cu piata muncii 

2.Elaborare CDL adaptate cerintele agentilor economici 

.Resurse umane 

Instruirea şi educarea celor 904 de elevi ai unităţii noastre, pe cele trei niveluri de 

învăţământ, este asigurată de un colectiv de cadre didactice format din 55 de profesori, din care 3 

sunt economişti. 

Din punct de vedere al cadrelor didactice, structura personalului didactic este următoarea: 

Gradul didactic I – 27, Gradul didactic II – 16, Definitivat – 10, 2 - debutanţi, . 

Activitatea instructiv – educativă este sprijinită de un personal didactic auxiliar format 

dintr-un analist programator ajutor, un bibliotecar, un laborant, un secretar şef, un operator date 

şi 3 administratori financiari de patrimoniu. 

Personalul administrativ ce asigură buna desfăşurare a activităţii din unitatea noastră este 

format din 12 persoane, personal de întreţinere şi pază. 

Puncte tari 

 Existenta unui personal calificat 

 Numar mare de cadre didactice cu gradul I 

 Numar mare de gradatii de merit 

 Cadre didactice care au participat la un numar mare de cursuri de formare continua 

Puncte slabe 

 Lipsa unor cadre didactice titulare la unele discipline 

 Existenta unor cadre didactice tinere care au mai putina experienta 

 Numar mare de cadre didactice navetiste 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1.Implicarea cadrelor didactice tinere in activitatile didactico-educative desfasurate in unitate 

2.Participarea unui numar mare de profesori debutanti la cursuri de formare continua 

 



 

 

 

 PARTENERIAT ŞI COLABORĂRI 

Parteneriat cu pǎrinţii  

Se concretizeazǎ atât în relaţiile de colaborare profesor – clasǎ – diriginte – pǎrinte, dar şi 

prin activitatea pe care o desfǎşoarǎ Comitetul de pǎrinţi din şcoalǎ. Avându-se în vedere cǎ 

standardele de calitate pentru performanţele unei unitǎţi de învǎţǎmânt vizeazǎ şi modul în care 

se încurajeazǎ participarea elevilor şi pǎrinţilor la procesul decizional, modul în care se asigurǎ 

circulaţia informaţiei, dar şi transparenţa activitǎţilor, este importantǎ complexitatea şi 

diversitatea problemelor dezbǎtute în Comitetul de pǎrinţi: 

- dezvoltarea resurselor şcolii; 

- organizarea cât mai eficientǎ a activitǎţii şcolare; 

- monitorizarea utilizǎrii unor fonduri bǎneşti; 

- cǎutarea de sponsori; 

- facilitarea unor donaţii, etc. 

Existǎ o foarte bunǎ colaborare între echipa managerialǎ a şcolii şi Consiliul consultativ 

al elevilor pentru optimizarea unor aspecte specifice procesului de învǎţǎmînt, dialogul 

permanent constituind baza rezolvǎrii acestora. 

Parteneriat cu agenţii economici  

 În fiecare an şcolar se stabilesc relaţii de parteneriat cu agenţi economici  unde elevii 

şcolii efectuează instruirea practică în specialitate, urmărindu-se formarea profesională a elevilor 

şi tranziţia acestora de la şcoală la locul de muncă: 

-  servicii : S. C. PRAM Maya SRL, S.C.DALION SRL, SC VALDOR SRL, SC MANAILA 

SRL BERTEA, SC RĂZVANDRA SRL ALUNIS, 

Anual se înnoiesc relaţiile de colaborare cu instituţiile culturale ale orasului  Slanic si 

municipiului Ploieşti, urmărindu-se astfel la elevi: 

 fomarea culturală   -  prin vizite la muzeele din oraş, vizionarea de spectacole,  audiţii 

muzicale (Muzeul de Sării, Teatrul ,,Toma Caragiu”, Excursie Bucureşti, Casa de Cultură 

Slănic); 

 formarea civică – prin participarea la activităţi de curăţenie şi înfrumuseţare a oraşului 

(Primărie, Biserica şi Poliţia); 



 formare sportivă – prin vizionarea unor competiţii sportive şi prin participarea la concursuri 

şcolare de profil, excursii şi drumeţii în zonele turistice ale judeţului. 

  Puncte tari 

 Parteneriate durabile şi eficiente cu agenţi economici de profil şi cu autorităţile locale 

 Implicarea şcolii în activităţi extracurriculare şi în sectorul comunitar 

 Implicarea partenerilor sociali în elaborarea planurilor de şcolarizare şi în identificarea 

abilităţilor cheie şi a celor specifice 

 Implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculumului în dezvoltarea locală 

Puncte slabe 

    Nu există un program coerent de sprijinire a absolvenţilor în vederea angajării de către 

agenţii economici care asigură instruirea practică 

   Nu se pot încheia protocoale de colaborare care să stipuleze explicit obligativitatea 

angajării absolvenţilor de către agentul economic la care aceştia au efectuat instruirea 

practică 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Iniţierea unor proiecte de parteneriat economic cu unităţi economice din zonă pentru 

dotarea cu echipamente şi cu materiale necesare derulării proceselor didactce. 

2. Eficientizarea  şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru toate tipurile de formare 

 

               Partea a III-a  PLANUL OPERAŢIONAL  

III:1. ANALIZA S.W.O.T 

 Sursele de informare consultate au fost rezultatele la examene - concursuri şcolare, 

bacalaureat, concursuri de admitere - activităţi extraşcolare, Planul de activitate al unităţii 

şcolare, situaţia elevilor după absolvire, analiza obiectelor opţionale din C.D.S., scheme orare ale 

liceului, orarul activităţilor extracurriculare şi planificări, discuţii cu elevi, părinţi, regulamente, 

proiecte ale şcolii etc. 

A. Domeniul curricular 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- cadre didactice calificate la majoritatea 

disciplinelor;  

- interes ridicat pentru valorificarea 

metodelor moderne de predare - învăţare; 

- existenţa unor cursuri opţionale în 

- existenţa unor disfuncţionalităţi în 

monitorizarea activităţii şcolare; 

- valorificarea necorespunzătoare a 

potenţialului elevilor datorită lipsei de interes a 

unor cadre didactice pentru dezvoltarea şi 



specialităţile solicitate de elevi; 

- rezultate bune la examene naţionale, 

concursuri şi olimpiade şcolare. 

- existenţa unui grup de elevi dornici de 

performanţă; 

- interesul unor cadre didactice pentru 

un învăţământ modern; 

- revista şcolii. 

 

diversificarea de cercuri ştiinţifice; 

- deschidere interdisciplinară modestă; 

- inconstanţa evaluării sistematice; 

- recurgerea în mod sporadic la metode de 

didactice învechite. La tehnici de predare care 

solicită memorarea, favorizează reproducerea 

mecanică a conţinuturilor 

(îngrădirea activităţii şi a gândirii critice); 

- evaluarea este încă de tip cantitativ şi nu de 

progres individual; se reduce la o notare de tipul 

recompensă – pedeapsă.  

Oportunităţi Ameninţări 

- acces rapid la informaţie privind 

dinamica curricumul-ului;  

- existenţa unei diversităţi de manuale 

alternative, auxiliare didactice şi ghiduri 

profesionale la care cadrele didactice au 

acces fără eforturi;  

- colaborarea cu alte şcoli şi instituţii 

apropiate ei în vederea optimizării aplicării 

curriculum-ului şi a extinderii experienţei 

elevilor în domenii extracurriculare;  

- posibilitatea demarării de proiecte 

cu finanţare europeană nerambursabilă 

privind dezvoltarea şcolară pe diferite 

tipuri de activităţii 

- planul de învăţământ şi programele şcolare 

prea încărcate la anumite discipline conturează 

actul educativ pe aspectul informativ, teoretic în 

defavoarea celui formativ; 

- suprasolicitarea elevilor datorită numărului 

mare de ore; 

- desele modificări ale strategiilor 

curriculare privind evoluţia învăţământului pe 

termen mediu şi lung;  

- nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure 

auxiliare şcolare; 

- starea fizică precară a manualelor la unele 

discipline; 

B. Domeniul resurselor umane: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

      Calitatea intelectuală bună a resurselor 

umane; disciplină şcolară (a elevilor şi a cadrelor 

didactice): 

- există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice în comisii 

constituite pe diverse probleme 

- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin 

intermediul Consiliului Elevilor şi prin Cabinetul 

psiho-pedagog-şcolar 

- număr mare de cadre didactice motivate 

pentru formare continuă 

- rezultate de excepţie ale unor profesori 

privind învăţământul de performanţă 

- majoritatea cadrelor didactice au 

cunoştinţe ale operării pe calculator 

- situaţie generală bună a promovabilităţii 

pe fiecare nivel de şcolaritate; promovabilitate 

bună la examenele naţionale 

- număr mare de elevi care îşi urmează 

studiile la forma de zi a unor facultăţi  

- tendinţa spre formalism a unor cadre 

didactice cu vechime, refractare la  

nou/schimbare 

- lipsa motivaţiei învăţării la unii 

elevi, de multe ori drept consecinţă a lipsei 

de motivaţie a cadrului didactic 

- experienţa redusă în management de 

proiect, lipsa unei echipe motivate în acest 

sens 

- dependenţa faţă de  ... şi lipsa 

asumării responsabilităţii 

- existenţa unor bariere de comunicare 

interpersonală (comunicare pe orizontală şi 

profesor-elev) 

- existenţa unor elevi care creează 

probleme de disciplină (mai ales cei veniţi 

prin transfer)  



- fişele postului întocmite în  conformitate 

cu cerinţele legislative   

Oportunităţi Ameninţări 

- organizarea activităţilor de formare 

continuă atât prin C.C.D., cât şi prin instituţiile 

de învăţământ superior 

- disponibilitatea unor cadre didactice de a 

întocmi materiale pentru C.C.D. (matematică – 

fizică, franceză)  

- imaginea pozitivă a şcolii de-a lungul a 

zeci de ani de activitate 

- posibilitatea selectării unor cadre 

didactice bine pregătite profesional. 

- salarizarea modestă a cadrelor 

didactice conduce la reconversii 

profesionale  - migraţia specialiştilor -  spre 

alte sectoare de activitate  

- finanţarea deficitară, sub nivelul 

intereselor şi nevoilor de formare continuă  

- criza generală de imagine a 

profesorului generată de existenţa unor 

pseudo-modele de viaţă/comportament, 

promovate prin mass-media şi prin 

iresponsabilitatea familiei 

- lipsa de timp a părinţilor conduce la 

o slabă implicare în viaţa şcolii 

- scăderea populaţiei de vârstă şcolară 

 

 

C. Domeniul resurselor materiale: 

 

 

D. Domeniul dezvoltării relaţiilor comunitare: 

Puncte tari Puncte slabe 

- dispunerea de conectare la internet 

şi de soft-uri educaţionale (AEL) 

- implicarea profesorilor şcolii în 

realizarea şi procurarea de materiale 

didactice, în amenajarea şi dotarea 

minimală a unor cabinete de lucru prin 

atragerea de sponsori 

- biblioteca şcolară este bine dotată 

- dotarea unor cabinete de specialitate 

cu calculatoare performante, conectate la 

internet 

- asigurarea resurselor financiare 

necesare bunei funcţionări a şcolii 

- nu toate spaţiile dispun de resurse moderne 

şi/ sau adecvate activităţilor practice 

- multe dotări din clasele de curs şi din 

laboratoare sunt ”uzate fizic şi moral şi sunt 

insuficiente”  

- nu s-a beneficiat de fonduri şi prin urmare 

multe spaţii necesită schimbării majore 

- lipsa unei săli de festivităţi 

- lipsa unui proiect pentru modernizarea 

bazei materiale, lipsa unor surse de venituri 

proprii 

Oportunităţi Ameninţări 

- existenţa posibilităţilor de a derula 

anumite proiecte de investiţii în baza 

materială 

- sprijin din partea CRP pentru 

rezolvarea problemelor  

- sprijin din partea Consiliului Local 

Slănic la modernizarea bazei materiale 

- viteza mare în uzura morală a aparaturii 

electronice şi informatice 

- descentralizarea sistemului financiar  

- modificări legislative în domeniul financiar 

- fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu 

valutele de referinţă afectează contractele de 

achiziţii pe termen mediu şi lung 

- bugetul limitat de comunitatea locală faţă de 

nevoile şcolii 

Puncte tari Puncte slabe 



 

Analizând în rezultatele permanente din sursele consultate considerăm că, în ansamblu, 

activitatea unităţii noastre şcolare se caracterizează prin: 

 

1. Puncte tari 

- Calitate intelectuală bună a resurselor umane; 

- Asigurarea succesului şcolar, nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi 

fiind bun; 

- Încurajarea dezvoltării personale a elevilor prin strategii adecvate folosite în activităţile 

curriculare şi extracurriculare; 

- Managementul bun la nivel de director şi foarte bun şi bun la nivel de comisii metodice; 

- Atitudine pozitivă a elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea şcolară; 

- Relaţii bune ale liceului cu comunitatea locală, I.S.J. Prahova, C.C.D. Prahova; 

- Participarea cadrelor didactice la programe de formare; 

- Circa 90 % din elevii care au terminat liceul sunt admişi la facultăţi, majoritatea la 

facultăţi de prestigiu (Politehnică, Universitatea Bucureşti, SNSPA, Universitatea Transilvania 

Braşov); 

- Folosirea metodelor active, învăţarea centrată pe elev; 

- Rezultate bune obţinute la examenele naţionale şi la concursuri şcolare (sursa – statistici 

şcolare);  

- existenţa unor relaţii stabile şi 

durabile (strategice) cu autorităţile locale 

(primărie, poliţie) şi cu agenţii economici 

(Salina Slănic) 

- colaborarea eficientă cu autorităţile 

locale şi cu familiile elevilor 

- colaborarea cu instituţii din 

comunitatea locală, cu unităţile şcolare din 

judeţ 

- consilierea individuală şi de grup a 

elevilor şi părinţilor 

- absenţa unei preocupări sistematicprivind 

implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor 

generale şi a ofertei educaţionale  

- implicarea slabă a unor părinţi în viaţa 

şcolii şi a  comunităţii 

- absenţa educaţiei pentru colaborare şi a 

spiritului civic  

- slaba implicare în rezolvarea unor 

probleme de finanţare la nivel instituţional 

Oportunităţi Ameninţări 

- dezvoltarea unui serviciu de 

marketing, la nivelul şcolii pentru creşterea 

surselor de inserţie socio-profesională a 

absolvenţilor şi de prospectare a nevoii de 

forţă de muncă  

- lobby din partea părinţilor şi a 

foştilor absolvenţi privind calitatea 

educaţiei oferită de unitatea noastră şcolară  

- carenţe atitudinale şi comportamentale ale 

părinţilor faţă de şcoală, de copii , de muncă  

- plecarea unui număr tot mai mare de părinţi 

în străinătate la muncă 

- probleme severe cu care se confruntă unele 

familii, inclusiv marginalizarea unor familii 

defavorizate 

- carenţele legislaţiei in vigoare 

- particularităţile situaţiei social-economice 



- Rezultate foarte bune la concursurile sportive (sursa – diplome obţinute); 

- Buna activitate de consiliere şi activitate în carieră (sursa: dosarele diriginţilor); 

- Numărul mare de profesori grad I, grad II, dar şi cu preocupare pentru dezvoltarea 

profesională şi personală; 

- Foarte bună colaborare cu Consiliul Local Slănic, cu părinţii, cu comunitatea în general. 

 

2. Puncte slabe 

- Dotarea cu material didactic depăşit şi insuficient şi infrastructură învechită, care 

necesită reabilitare; 

- Viziunea individualistă a unor cadre didactice în procesul instructiv-educativ; 

- Lipsa de interes a unor familii faţă de educaţia copiilor; 

- Lipsa cunoştinţelor în domeniul managementului comunicării, al stresului, al timpului şi 

al schimbării; 

 În acest context se va acorda o atenţie deosebită consolidării punctelor tari şi eliminarea, 

ameliorarea punctelor slabe. 

3. Oportunităţi 

- Măsuri de descentralizare şi de creştere a autonomiei şcolii şi impactului acesteia în 

societate; 

- Subordonarea activităţii întregului personal didactic şi nedidactic satisfacerii cerinţelor 

elevilor, părinţilor şi comunităţii locale; 

- Situaţie specială a oraşului Slănic de zonă defavorizată şi, de aici, posibilitatea de 

atragere de finanţări, pentru donări, situaţii de criză sau de dezvoltare a şcolii în diverse direcţii; 

- Derularea de programe cu finanţare europeană; 

- Iniţiere de proiecte. 

4. Ameninţări 

- Se estimează că numărul tinerilor cu vârste între 6-14 ani respectiv 14-18 ani va scădea 

dramatic în următorii 10 ani; 

- Gradul scăzut de receptivitate a comunităţii faţă de educaţie; 

- Pericole datorate promiscuităţii şi sărăciei din anumite familii; 

- Pericolul ca şcoala, dacă nu se adaptează rapid schimbărilor, să fie percepută ca ruptă de 

realitate; 

- Lipsa de preocupare şi de sprijin a unor părinţi în educarea copiilor, corelată cu opoziţia 

fenomenului imigraţionist din unele familii (plecaţi la muncă în străinătate); 



- Motivaţia material-financiară scăzută a personalului didactic şi didactic auxiliar. 

 

 

 

 

ASPECTELE PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTAREA 

 

Analizând punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările, am constatat că 

pentru Liceul Teoretic ”Şerban Vodă” din Slănic principalele direcţii de acţiune sunt : 

- Reabilitarea şi îmbunătăţirea infrastructurii tuturor corpurilor de clădire deţinute 

de liceu;  

- Dezvoltarea culturii organizaţionale şi continuarea procesului de dezvoltare a unui 

management bazat pe delegarea de competenţe şi responsabilităţi, concomitent cu 

construcţia unei motivaţii înalte pentru întregul personal;  

- Valorificarea tuturor resurselor existente: materiale, umane, financiare şi 

planificarea judicioasă a activităţilor, în vederea reglementării disfuncţionalităţilor 

semnalate; 

- Îmbunătăţirea colaborării şcolii cu familia, reprezentanţi ai comunităţii locale, cu 

alţii factori educaţionali, în vederea optimizării asupra imaginii instituţiei noastre.  

 

STRATEGIA 

  MISIUNEA ŞI VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC ”ŞERBAN VODĂ” SLĂNIC 

 

VIZIUNEA: 

Noi, şcoala şi familia ta, te îndrumăm spre succes, căci tu ne reprezinţi. 

 

MISIUNEA: 

 Misiunea şcolii noastre este de a pregăti elevii pentru o lume în schimbare, 

formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe, care să le permită să-şi găsească locul 

cuvenit şi menirea în societate. 

 Liceul Teoretic ”Şerban Vodă” Slănic îşi propune să promoveze un învăţământ de 

calitate, modern, flexibil, oferind fiecărui elev şanse egale de dezvoltare. Ne dorim ca şcoala 



noastră să devină un centru de elită, atât în privinţa resurselor educaţionale, cât şi a 

serviciilor pe care le oferă beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 Promovând calitatea în educaţie, asigurăm performanţa, succesul, în spiritul 

valorilor europene ale mileniului III. 

  

 

Ce calităţi trebuie să prezinte pentru a fi elev al Liceului Teoretic ”Şerban Vodă”?  

 

- Capacitate mare de a pune întrebări şi de a formula răspunsuri clare şi precise la 

întrebări.  

- Predispoziţii privind participarea la diferite concursuri şcolare, dorinţa de a se 

pregăti şi profesionaliza în specialităţile alese.  

- Dorinţa de a realiza mai multe după terminarea studiilor, prin continuarea unor 

forme superioare de învăţământ. 

- Dorinţa de a participa la activităţi extracurriculare deosebite, de a respecta şi 

promova imaginea şcolii pe plan local şi naţional/  

- Capacitatea de autoformare şi autoeducaţie exigentă şi toleranţă cu sine şi cu 

ceilalţi. 

 

Liceul Teoretic “Şerban Vodă” îşi propune să asigure o pregătire generală la standarde 

de calitate, prin corelarea formării elevilor cu necesităţile comunităţii locale şi cu standardele 

educaţionale ale UE, asigurând egalitatea şanselor, integrarea socială şi profesională a 

absolvenţilor. 

 Liceul nostru este locul unde fiecare elev îşi atinge maximul de capacităţi intelectuale, 

morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial. 

 

 

ŢINTE STRATEGICE: 

 

1. Asigurarea unui climat stimulativ pentru progres școlar și performanță în 

vederea creșterii calității actului instructiv-educativ.  

2. Dezvoltarea personală şi profesională a personalului didactic, stimulând 

receptivitatea la nou, interesul pentru perfecţionare şi formare continuă; 



3. Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor 

materiale şi financiare; 

4. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2.3. OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta strategică OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Opţiunea curriculară Opţiunea financiară a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea relaţiilor comunitare 

1.1. Asigurarea 

unui climat 

stimulativ pentru 

progres școlar și 

performanță în 

vederea creșterii 

calității actului 

instructiv-educativ; 

 

- Realizarea de programe 

de pregătire suplimentară 

a elevilor capabili de 

performanţă, inclusiv 

proiectele derulate în 

perioada 2015-2020, 

pentru participarea la 

concursul de obţinere a 

gradaţiilor de merit; 

- Creşterea activităţii şi 

aplicabilităţii 

disciplinelor opţionale; 

- Aplicare de chestionare 

elevilor şi părinţilor; 

- Activităţi 

extracurriculare 

complementare celor de 

la orele de curs. 

- Identificarea surselor de 

finanţare; 

- Folosirea eficientă a 

dotărilor existente; 

- Asigurarea fondurilor 

necesare pentru 

achiziţionarea de noi 

mijloace de învăţământ şi 

material didactic. 

 

- Stimularea cadrelor 

didactice care realizează 

discipline opţionale 

extracurriculare de calitate; 

- Motivarea şi stimularea 

materială a elevilor care 

obţin rezultate la 

competiţiile naţionale. 

- Extinderea parteneriatului cu 

părinţii şi implicarea acestora în 

pregătirea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare; 

- Extinderea parteneriatului cu 

instituţii şi ONG-uri. 



2.Dezvoltarea 

personală şi 

profesională a 

personalului 

didactic, stimulând 

receptivitatea la nou, 

interesul pentru 

perfecţionare şi 

formare continuă; 

 

- Eficientizarea 

procesului de predare-

învăţare prin utilizarea 

metodelor 

activ-participative; 

- Valorificarea 

oportunităţilor oferite de 

paleta largă de cursuri de 

formare;  

- intensificarea 

schimburilor de 

experienţă, a 

interasistenţelor la ore;  

- creşterea calităţii şi 

eficienţei şedinţelor de 

catedră. 

- Asigurarea sumelor 

necesare pentru 

perfecţionare cu plata de la 

bugetul local; 

- Consultarea şi implicarea 

cadrelor didactice în 

realizarea de proiecte în 

echipă 

- Participarea la programe 

de formare; 

- Perfecţionarea cadrelor 

didactice în problematica 

managementului clasei; 

- Elaborarea de materiale 

şi ghiduri metodice în 

comisiile de specialitate. 

- Colaborarea cu Casa Corpului 

Didactic pentru participarea la 

cursuri de formare în specialitate 

şi metodica pregătirii 

specialităţii; 

3.Diversificarea, 

îmbunătăţirea şi 

exploatarea 

raţională a 

resurselor 

materiale şi 

- Tematica orelor 

educative va cuprinde 

aspecte ce ţin de 

responsabilizarea elevilor 

privind păstrarea şi 

întreţinerea bazei 

- Proiecte de buget 

fundamentale care să 

acopere cheltuielile de 

întreţinere şi reparaţii; 

- Realizarea unei execuţii 

bugetare echilibrate; 

- Asumarea răspunderii 

personalului şcolii; 

- Implicarea membrilor 

consiliului de administraţie 

în gestionarea bunurilor şi 

recuperarea pagubelor; 

- Colaborarea cu comitetele de 

părinţi ale claselor;  

- Implicarea Comitetului 

reprezentativ al părinţilor în 

identificarea de noi surse de 

finanţare. 



financiare. materiale a şcolii. - Procurarea de fonduri 

extrabugetare; 

- Realizarea programului 

de achiziţii de bunuri şi 

servicii în condiţiile legii; 

- Aplicarea prevederilor 

regulamentului şcolare 

pentru recuperarea 

pagubelor produse de 

elevi. 

4.Promovarea 

imaginii şcolii în 

contextul 

climatului 

concurenţial actual 

de descentralizare 

şi autonomie 

instituţională. 

- Implicarea elevilor şi 

cadrelor didactice în 

popularizarea rezultatelor 

şcolii în rândul părinţilor; 

- Realizarea de materiale 

promoţionale cu 

informaţii despre 

realizările şcolii; 

- Realizarea de 

parteneriate pentru 

desfăşurarea de activităţi 

culturale în comunitare. 

- Identificarea de resurse 

extrabugetare pentru 

realizarea materialelor 

promoţionale. 

- Popularizare prin mass-

media locală a activităţilor 

de parteneriat; 

- Motivarea participanţilor 

prin acordarea de diplome. 

- Implicarea părinţilor în acţiuni 

de promovare a imaginii şcolii; 

- Realizarea unor activităţi 

extracurriculare în parteneriat cu 

Comitetul reprezentativ al 

părinţilor. 



 

 REZULTATE AŞTEPTATE 

A) CURRICULUM 

1. Oferta de discipline opţionale să satisfacă într-un procent ridicat cerinţele elevilor şi ale părinţilor. 

2. Gama de activităţi extracurriculare să ofere posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului 

de şcoală. 

B) RESURSE UMANE 

1. Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în efectuarea a cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării 

specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei. 

C) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

1. Atragerea de fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale. 

2. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă. 

D) RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi judeţ şi din ţară în vederea realizării unor 

simpozioane, concursuri, programe, proiecte; 

2. Realizarea unor relaţii parteneriale cu I.S.J. Prahova, organizaţii şi firme locale etc. 

3.  

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul 

funcţional 

Obiective propuse 2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

 

1. 

CURRICULUM 

ŞI VIAŢĂ 

ŞCOLARĂ 

Identificarea nivelului de interes al 

elevilor şi părinţilor pentru disciplinele 

opţionale; 

    



Elaborarea programelor pentru 

disciplinele opţionale alese de elevi; 
    

Proiectarea activităţilor 

extracurriculare şi cuprinderea tuturor 

elevilor într-o formă de activitate 

nonformală. 

    

 

2. 

RESURSE 

UMANE 

Participarea cadrelor didactice la 

programe de formare; 
    

Creşterea calităţii de predare-învăţare 

şi asigurarea educaţiei de bază pentru 

toţi elevii; 

    

Implicarea cadrelor didactice în 

activităţi de cercetare pedagogică în 

vederea elaborării de materiale 

metodice şi instrumente de activitate 

didactică (fişe, texte); 

    

3.  RESURSE 

MATERIALE 

ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor materiale optime 

pentru desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ; 

    

Asigurarea finanţării pentru activităţi 

de întreţinere şi dezvoltare a 

patrimoniului; 

Procurarea de fonduri extrabugetare 

pentru achiziţionarea de materiale şi 

pentru acordarea de stimulente 

materiale şi premii pentru performanţe 

şcolare şi didactice; 

Gestionarea de către diriginţi şi 

comitetele de părinţi ale claselor a 

patrimoniului din sălile de clasă; 

Identificarea de programe de finanţare 

externă şi realizarea de proiecte 

eligibile. 



4.  RELAŢII 

COMUNITARE 

Realizarea unor parteneriate durabile 

cu instituţii educaţionale locale pentru 

îmbunătăţirea imaginii şcolii, a calităţii 

actelor educaţionale, şcolare şi 

extraşcolare 

    

Promovarea ofertei educaţionale a 

şcolii pentru atragerea elevilor atât în 

învăţământul gimnazial, cât şi în cel 

liceal 

    

Realizarea de campanii de strângere de 

fonduri în parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale. 

    

 

 



PARTEA a III-a – PLAN OPERAŢIONAL - Anul şcolar 2019-2020 

 

DOMENIU: CURRICULUM ȘI VIAȚĂ ȘCOLARĂ 

ȚINTA STRATEGICĂ:Asigurarea unui climat stimulativ pentru progres școlar și performanță în vederea creșterii calității actului 

instructiv-educativ. 

 

Obiective Acţiuni Resurse Termen Responsabili Indicatori de 

realizare 
Materiale Umane Financiare 

O1.Elaborarea 

unui CDŞ 

diversificat şi 

atractiv în funcţie 

de nevoile şi 

aptitudinile 

elevilor 

 

 

 

O2. Diversificarea 

ofertei 

activităţilor 

extracurriculare 

 

 

 

O3. Realizarea de 

proiecte menite să 

îmbunătăţească 

atitudinea tinerilor 

pentru educaţie şi 

autoeducaţie 

- aplicarea de chestionare 

părinţilor şi elevilor 

referitoare la oferta de 

discipline opţionale; 

 

- activităţi cultural-artistice 

şi sportive, competiţii, 

concursuri etc.; 

 

- activităţi de voluntariat; 

- întâlniri cu personalităţi 

remarcabile din diverse 

domenii; 

 

- activităţi în cadrul 

parteneriatelor 

educaţionale; 

 

- organizarea, planificarea 

şi realizarea pregătirii 

pentru performanţă. 

- paleta largă 

a 

disciplinelor 

opţionale; 

 

- chestionare; 

 

- tabele 

nominale cu 

opţiuni; 

 

- materiale 

didactice 

moderne; 

 

- aparatură 

multimedia; 

 

- spaţii 

specializate. 

- cadre 

didactice; 

 

- diriginţi; 

 

- elevi; 

 

- persona-

lităţi din 

diverse 

domenii de 

activitate; 

- Buget 

local 

40.000 lei 

 

- Resurse 

extrabuge- 

tare. 

 

Semestrul 

I 

2019 

 

 

 

 

Semestrul 

II 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

permanent 

- directori; 

 

- coordonator 

educativ; 

 

- responsabilii 

ariilor 

curriculare; 

 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice. 

- proiectul CDŞ 

va fi aprobat cu 

peste 95% din 

voturi; 

 

- creşterea 

numărului de 

activităţi 

extracurriculare 

cu 40%; 

 

- obţinerea de 

menţiuni şi premii 

la nivel judeţean 

şi naţional cel 

puţin la nivelul 

rezultatelor din 

anul şcolar 

anterior. 

 



 

 

Obiective Acţiuni Resurse Termen Responsa

bili 

Indicatori de realizare 

Materiale Umane Financiare 

O1. formarea 

cadrelor 

didactice în 

scopul aplicării 

metodelor de 

predare-

învăţare activ-

participative; 

 

 

 

 

 

O2. 

perfecţionarea 

cadrelor 

didactice pe 

probleme 

educative; 

 

 

 

O3. formarea 

cadrelor 

didactice în 

domeniul 

evaluării 

rezultatelor 

şcolare 

- identificarea cadrelor didactice 

care nu au participat la cursuri de 

perfecţionare în specialitate şi 

metodica predării; 

 

- colaborarea cu IŞJ Prahova şi 

C.C.D. şi popularizarea în şcoală 

a programelor de perfecţionare 

pe care acestea le organizează; 

 

- activităţi de formare periodică 

şi continuă; 

 

- recomandări de perfecţionare 

făcute unor cadre didactice de 

către directori sau de alte 

persoane abilitate; 

 

- elaborarea programelor de 

lucru pe comisii metodice şi 

colective de catedră; 

 

- asistenţe la lecţii; 

 

- aplicarea competenţelor 

dobândite în lecţii demonstrative 

la nivelul comisiilor metodice. 

- oferta CCD; 

 

-suporturi de 

curs; 

 

-ghiduri; 

 

-materiale 

didactice; 

 

-proiecte de 

lecţie; 

- cadre 

didactice; 

 

-metodişti; 

 

- formatori 

 

Buget local 

 12.000 lei 

 

Semestrul 

I  

2019 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

 

An şcolar 

2019 – 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 

2019 - 

2020 

- echipa 

manageria

lă; 

 

-

responsabi

lul şi 

membrii 

Comisiei 

de 

perfecţion

are şi 

formare 

continuă; 

- lista cadrelor didactice 

care îşi manifestă 

interesul de a participa 

la perfecţionare; 

 

- minimum 20 de ore de 

formare anual pentru 

fiecare cadru didactic, 

didactic auxiliar şi 

nedidactic; 

 

- fişe de asistenţe; 

- creşterea participării 

cadrelor didactice la 

proiecte de mobilităţi 

individuale cu 30%; 

 

- toate cadrele înscrise 

vor absolvi stagiile de 

formare; 

 

- cel puţin 3 

activităţi/arie 

curriculară; 

 

-creşterea cu 10% a 

rezultatelor bune şi 

foarte bune la 

evaluările naţionale; 

DOMENIU: RESURSE UMANE 

ȚINTA STRATEGICĂ:Dezvoltarea personală şi profesională a personalului didactic, stimulând receptivitatea la nou, interesul pentru 

perfecţionare şi formare continuă. 

 



 

 

 

 

DOMENIU: RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

ȚINTA STRATEGICĂ: Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare. 

 

Obiective Acţiuni Resurse Termen Responsabili Indicatori de realizare 

Materiale Umane Financiare 

O1. Reamenajarea 

și modernizarea 

spaţiului şcolar; 

 

 

 

 

O2.îmbunătăţirea 

bazei materiale şi 

a condiţiilor de 

studiu în şcoală; 

 

 

 

 

 

O3. identificarea 

unor resurse 

financiare 

extrabugetare. 

- gestionarea şi întreţinerea 

patrimoniului din clase; 

 

- zugrăvirea sălilor de 

clasă, a holurilor şi 

grupurilor sanitare; 

 

-modernizarea holurilor. 

 

- elaborarea unor proceduri 

pentru a stabili necesarul 

de mijloace didactice; 

 

- identificarea unor 

modalităţi de achiziţionare; 

 

- achiziţionarea de 

mijloace didactice 

performante; 

 

- atragerea de fonduri 

extrabugetare şi de la 

sponsori; 

 

- amenajări 

interioare; 

 

- mobilier 

şcolar; 

 

-material 

didactic de 

ultima 

generație; 

 

- cataloage, 

oferte ale 

furnizorilor. 

- 

personalul 

nedidactic 

-

personalul 

didactic 

auxiliar; 

 

-cadre 

didactice 

-diriginţi 

-părinţi 

-agenţi 

economici 

 

Buget local 

200.000 lei 

 

Sponsorizări 

 

Donaţii  

 

Sept.-

oct.2019 

 

 

 

 

 

An şcolar 

2019-2020 

 

 

 

- director; 

 

- Consiliul de 

administraţie 

- administrator 

de patrimoniu; 

 

-contabilul-şef. 

 

- mediu ambiant igienic 

şi estetic; 

 

- reamenajare și 

modernizare clădire 

liceu și Grădinița Nr.3; 

 

-  6 video- 

proiectoare; 

 

-45 de bănci şi 90 de 

scaune; 

 

 

 

- stimularea și premierea 

învățământului de 

performanță; 



- susţinerea unor elevi cu 

situaţii financiar-materiale 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   DOMENIU: RELAȚII COMUNITARE 

ȚINTA STRATEGICĂ: Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie 

instituţională. 

 

Obiective Acţiuni Resurse Termen Responsabili Indicatori de realizare 

Materiale Umane Financiare 

O1. implicarea 

în mai mare 

măsură a şcolii 

în dezvoltarea 

comunităţii 

locale. 

 

 

O2. realizarea 

parteneriatului 

educaţional 

şcoală – 

comunitate. 

 

 

O3. lărgirea 

colaborării cu 

instituţii de 

învăţământ 

superior, 

instituţii de 

consultanţă, în 

vederea 

asigurării 

educaţiei 

continue a 

- elaborarea ofertei 

educaţionale pentru 

anul şcolar 2017-

2018 şi în 

perspectivă, 

adecvată cererii şi în 

concordanţă cu 

resursele şcolii; 

 

 

- realizarea de alte 

materiale 

informative şi 

promoţionale şi 

distribuirea lor în 

şcoli generale 

(ecusoane, semne de 

carte, postere, 

pliante, revista 

şcolii, platforme 

online etc.); 

 

- participarea la 

târguri de oferte 

educaţionale; 

 

- oferta 

educaţională; 

 

- materiale 

promoţionale; 

 

- revista 

şcolii; 

 

- site-ul 

şcolii; 

 

- pagina de 

facebook a 

Centrului de 

documentare 

şi informare; 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Informatician 

 

C.E.E. 

 

C.R.P. 

 

Cadre 

didactice 

 

Agenţi 

economici 

 

Bugetul 

local 

5.000 lei 

 

Sponsorizări 

 

ianuarie - 

iunie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai-iunie 

2020 

 

 

 

- echipa 

managerială şi 

Consiliul de 

administraţie; 

 

- coordonator 

de proiecte şi 

programe 

educative; 

 

- coordonatorul 

Comisiei 

diriginţilor; 

 

- coordonatorul 

Comisiei de 

promovare a 

imaginii şcolii; 

- corelarea planului de 

şcolarizare cu priorităţile 

de formare şi continuare 

a studiilor; 

 

- distribuirea unui număr 

de 200 exemplare de 

fiecare tip de materiale 

promoţionale; 

 

- creşterea cu 25% a 

numărului de proiecte 

şcoală 

- comunitate; 

 

 

-cel puţin 200 de 

vizitatori pe site-ul 

şcolii; 

 

 

-cel puţin 250 de like-uri 

pe pagina de facebook a 

şcolii; 

 

 



absolvenţilor 

şcolii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4.creşterea 

prestigiului 

şcolii în cadrul 

comunităţii. 

- identificarea şi 

selecţia potenţialilor 

parteneri 

educaţionali; 

- conceperea şi 

redactarea de 

proiecte 

educaţionale şi 

încheierea de 

acorduri de 

parteneriat; 

 

-derularea 

proiectelor 

încheiate. 

 

- participarea 

elevilor 

la competiţii, 

concursuri; 

 

- organizarea unor 

activităţi pentru a 

promova imaginea 

şcolii. 

sept.2019 

 

 

 

 

oct.2019 

 

 

 

 

 

conform 

proiectelor 

 

 

 

 

 

 

conform 

calendarului 

 

 

 

 

 

-participarea la  

Concursul The Best;  

 

 

 

-participarea unui nunăr 

de 150 de persoane din 

comunitatea locală la 

Ziua şcolii, Ziua 

porţilor deschise, 
festivitatea de absolvire 

Ultimul clopoţel. 

 

 

 

 

 

 

 



MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNEA RESPONSA

BIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUME

NTE 

INDICATORI 

1. Elaborarea şi afişarea 

Proiectului de 

dezvoltare instituţională 

Director - şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

- Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

sept./oct. 

2019 

- produsul final - fişă de 

apreciere 

- criteriile de 

realizare a PDI 

2. Curriculum la Decizia 

Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

Director adj. - şefii comisiilor de 

curriculum şi ai 

catedrelor, pe discipline 

2019/2020 - proiect CDŞ - fişă de 

evaluare 

- standardele de 

evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director - responsabil şi membri 

ai comisiei de formare 

continuă 

Pe parcursul 

derulării 

proiectului 

- în baza de date a 

şcolii 

- statistica 

prezenţei şi 

absolvirii 

cursurilor 

- număr de cadre 

didactice înscrise 

4. Starea de 

funcţionalitate a clădirii 

Director - diriginţi, elevi, 

personal administrativ 

săptămânal - registrul de evidenţă 

a reparaţiilor 

- analize, 

rapoarte 

- volumul 

cheltuielilor pentru 

reparaţii curente 

5. Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

Director adj. - responsabil cu proiecte 

şi programe educaţionale 

şi cadrele didactice 

lunar - în baza de date a 

şcolii 

- analize, fişe 

de evaluare 

- număr proiecte 

6

. 

Imaginea şcolii 

reflectată în mass-

media 

Director adj.  - responsabil şi membri 

ai comisiei de 

promovare a imaginii 

şcolii 

săptămânal - în baza de date a 

şcolii 

- situaţii 

statistice 

 

        

 

 

MONITORIZAREA EXTERNĂ – Va fi realizată de reprezentanţii I.S.J. Prahova, Ministerului Educaţiei Naţionale, ARACIP. 

 



 

2. EVALUARE INTERNĂ 

Nr. 

crt. 

ACŢIUNEA RESPONSABI

L 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENT

E 

INDICATORI 

1. Disciplinele opţionale 

realizate în urma 

chestionării elevilor şi 

părinţilor 

Director adj. - C.E.A.C., şefii 

comisiilor de arii 

curriculare, Comisia 

de curriculum 

La finalul 

acţiunii 

- la nivelul comisiilor 

pe arii curriculare 

- chestionare, 

fişe de apreciere, 

fişe de analiză a 

documentelor 

- fişe de 

aprobare a 

C.D.S. propuse 

- descriptori de 

performanţă, 

număr persoane 

chestionate, 

număr discipline 

opţionale realizate 

2. Creşterea calităţii 

procesului de 

predareînvăţare 

reflectată în rezultatele 

elevilor 

Director - C.E.A.C., şefii 

comisiilor şi ai 

catedrelor 

- comisia de 

disciplină 

Semestrial - în rapoartele 

semestriale şi anuale 

- analize, 

statistici 

- numărul 

cadrelor didactice 

formate, numărul 

elevilor 

promovaţi, 

mediocri şi cu 

rezultate de 

performanţă 

3. Situaţia spaţiilor de 

învăţământ şi a 

clădirilor şcolare 

Director - C.E.A.C. 

- comisia pentru 

gestionarea 

patrimoniului 

Semestrial - în baza de date a 

şcolii 

- analize, 

rapoarte 

- creşterea / 

scăderea 

cheltuielilor de 

întreţinere 

4. Proiecte de parteneriat 

realizate 

Director - responsabil cu 

proiecte şi programe 

educaţionale 

Semestrial - în baza de date a 

şcolii 

- analize - numărul de 

proiecte de 

parteneriat 

aprobate 

5. Realizări ale şcolii 

reflectate în mass-

media locală şi 

naţională 

Director adj. -responsabilul şi 

membri comisiei de 

promovare a şcolii 

Semestrial - în baza de date a 

şcolii 

- statistici, 

rapoarte 

- numărul de 

apariţii pozitive în 

mass-media 

 

 



3. EVALUAREA EXTERNĂ: va fi realizată de reprezentanţii I.S.J. Prahova, Ministerul Educaţiei Naţionale, ARACIP. 

 

 

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea  de pe piaţa muncii pe plan local 

Obiectiv: Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii, prin includerea calificărilor şi specializarilor identificate ca  

priorităţi la nivel local  

Ţinta:  1. Includerea în oferta educaţionala a cel puţin 75% din calificările de nivel 4 din domeniile identificate ca prioritare la nivel local si 

judeţean, astfel încât să se înregistreze o creştere cu 5 % a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor TVET, până în 2019 

2.Cuprinderea absolvenţilor de nivelul 4 in  învăţământul TVET  75%  

 3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor 

Context:  Pe plan local (oras Slanic , Ploiesti si zonele limitrofe) s-a constatat existenţa unor dezechilibre între cererea de calificare şi oferta 

educaţională a şcolii, ceea ce determină un grad redus  de integrare profesională a absolvenţilor 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoan

e responsabile  

Parteneri 

Analiza mediului extern (piata muncii) 

în procesul de fundamentare a planului 

de şcolarizare pentru  învăţământul 

profesional şi tehnic 

Plan de scolarizare 

realizat 100% 

Decembrie 2019 

 

Director 

Consilier educativ 

ISJ 

Agenti economici 

Consiliul Local 

Consiliul Profesoral 

Realizarea unei oferte educationale 

adaptata cerintelor comunitatii locale si 

bazei materiale de care dispune scoala 

Promovarea ofertei educationale 

Brosuri, Pliante, C.D.-

uri cu oferta scolii pt. a 

fi distribuite elevilor de 

gimnaziu 

Aprilie - Mai 

2020 

Director 

Consilier educativ 

Scolile generale din zona 

Actualizarea anuala a PAS PAS revizuit anual  Comisia de 

elaborare si 

monitorizare PAS 

ISJ,  

CLDPS 

Dezvoltarea de noi calificări şi 

specializări pentru nivelul  de calificare 

3, identificate ca priorităţi  

 

Oferta educaţională a 

şcolii cuprinde în 

proporţie de cel  puţin 

60% din  calificările 

identificate la nivel 

local ca priorităţi 

Anual – 

decembrie 

pentru 

introducerea în 

proiectul 

planului de 

Directorul şcolii 

Consiliul de 

administraţie 

Agentii economici implicaţi în 

formare profesională a elevilor  

 



şcolarizare  

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii 

a tinerilor absolvenţi de învăţământ 

secundar şi superior 

Baze de date privind 

absolvenţii IPT ale ISJ 

şi AJOFM  

Septembrie 

2019 

Directorul scolii 

Secretariatul scolii 

Dirigintii claselor 

terminale 

ISJ 

AJOFM 



PRIORITATEA 2: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru formare profesională în IPT şi pentru 

tranziţia elevilor de la şcoală la locul de muncă 

Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională pe bază de acorduri de colaborare pentru toate calificările şi 

specializările existente în planul de şcolarizare al şcolii 

Ţinta:  1. Încheierea cel puţin a unui acord de parteneriat pentru fiecare calificare/specializare 

Context: În  orasul Slanic, pentru anumite calificări/specializări s-a constatat o implicare redusă a partenerilor sociali în formarea profesională a 

elevilor. Se impune o participare mai activă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor în perspectiva integrării profesionale a 

absolvenţilor, în condiţiile în care şcoala devine furnizor de forţă de muncă pentru comunitatea locală. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/pers

oane 

responsabile  

Parteneri: 

Incheierea de acorduri de colaborare 

şcoală - agenţi economici, privind 

instruirea practică a elevilor; 

Incheierea a cel puţin unui 

contract de colaborare între 

şcoală şi agentii economici in 

vederea efectuarii stagiilor de 

instruire practica pentru fiecare 

calificare/specializare. 

septembrie 2019 

(anual) 

Director 

Responsabil 

arie curriculara 

tehnologii 

Agentii economici implicaţi 

în formare profesională a 

elevilor  

Cooptarea agenţilor economici ca 

membri ai comisiilor de examinare în 

cadrul examenelor de certificare a 

competentrlor profesionale si la 

elaborarea de CDL-uri. 

Participarea agentilor 

economici la examenele de 

certificare a competentelor 

profesionale. 

Numar de CDL-uri elaborate.  

Mai – iunie 2020 

(anual) 

Director 

Responsabil 

arie curriculara 

tehnologii 

Eficientizarea parteneriatelor prin 

implicarea partenerilor sociali în 

acţiunile privind integrarea pe piaţa 

muncii a absolvenţilor IPT. 

Acţiuni de orientare şi 

consiliere profesională a 

elevilor 

Nr. de contracte de angajare a 

absolvenţilor 

2019– 2020 Director 

Responsabil 

arie curriculara 

tehnologii 

 
 



PRIORITATEA 3: Creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin formarea continuă  a  cadrelor didactice  

Obiectiv:  Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare centrată pe elev pentru creşterea calităţii procesului 

instructiv educativ 

Ţinta:  1. 100% din cadrele didactice debutante efectuează cursuri de formare continuă  în vederea aplicării metodelor de învăţare centrată pe 

elev 

2.100% din cadrele didactice participă la activităţi metodice 

3. Participarea în procent de 30% a cadrelor didactice din IPT la cursuri de formare profesionala continua. 

Context:  În metodele de instruire tradiţionale elevul are un rol pasiv fiind un receptor al informaţiei.  Elevul trebuie determinat să participe 

activ la procesul de instruire – învaţare, să înveţe să înveţe. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: 

Inscrierea la cursuri de formare  a 

cadrelor didactice din şcoală  cu scopul 

de a creste  calitatea  demersului 

didactic. 

Numar de persoane formate 

prin cursuri organizate de 

ISJ sau UPG Ploiesti 

Noiembrie 

2019 

(anual) 

Comisia de formare 

continua a cadrelor 

didactice 

ISJ 

UPG 

Desfăşurarea unor activităţi 

demonstrative, aplicaţii (lecţii 

demonstrative, chestionare) 

30% din cadrele didactice 

care urmează cursurile de 

formare prezintă activităţi 

demonstrative 

semestrul II Cadrele didactice 

care au efectuat 

cursuri 

- 

Monitorizarea activităţii 

de formare  

Raportul comisiei de 

formare continua a cadrelor 

didactice 

Mai 2020 

(anual) 

 Comisia de 

formare continua a 

cadrelor didactice 

- 



PRIORITATEA 4: Dezvoltarea activitatii de informare si orientare profesionala pentru cariera 

Obiectiv:  Eficientizarea şi optimizarea comunicării consilier de informare si orientare profesionala/diriginte - elev 

Ţinta:  Consilierea profesională a elevilor cuprinşi în clasa a VIII pentru a alege în cunoştinţă de cauză traseele de formare profesională din 

nivelul  3 si 4 

Context:   În condiţiile  schimbării permanente a raportului cerere-ofertă există necesitatea unei informări optime şi coerente asupra tuturor 

aspectelor pe care le implică alegera corectă a carierei. Procesul de consiliere trebuie să asigure creşterea interesului elevilor pentru 

finalităţile vizate prin promovarea fiecărui nivel. 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului 

 
Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/pers

oane 

responsabile  

Parteneri: 

Dotarea cabinetului de Consiliere si orientare 

(dirigentie) cu material informativ cu privire la 

modalitatile de continuare a studiilor si de alegere a 

unei profesii dupa terminarea studiilor 

Existenţa în cabinet a unor 

materiale specifice (teste de 

personalitate, aptitudini etc.)  

2019 Director 

Consilierul 

educativ 

Comisia 

dirigintilor 

CJAP 

CCD 

Comitetul de 

părinţi 

Lucrul cu elevii în mai multe etape, pe bază de 

chestionare la orele de orientare şi 

consiliere/dirigentie 

 

60% dintre absolventi sunt 

angajati sau isi continua studiile 

in calificarea dobandita. 

 

Aprilie - mai 

2020 

Consilierul 

educativ 

Comisia 

diriginţilor 

CJAP 

 

Vizite tematice la agenti economici si la universitatile 

din zona pentru familiarizarea elevilor cu privire la 

profesia aleasa  

Realizarea a cel putin 2 activitati 

tematice la agentii economici si 

la UPG Ploiesti 

Mai 2020 Dirigintii Agentii 

economici 

identificati 

UPG Ploiesti 



PRIORITATEA 5: Asigurarea calităţii în sistemul TVET 

 

Obiectiv:  Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii  în ÎPT 

Ţinta:   Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, 

părinţi, profesori, angajatori) 

Context: Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, 

planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaza încrederea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie 

îndeplineste standardele de calitate. Asigurarea calitatii exprima capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi programe de educatie în 

conformitate cu standardele anuntate. Aceasta este astfel promovata încât sa conduca la îmbunatatirea continua a calitatii educatiei. ( Legea Nr. 

87 /13 aprilie 2006) 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate (măsurabile) Termen Persoana/persoane 

responsabile  

Parteneri: 

  1. Realizarea anuala a raportului de 

evaluare interna referitor la calitatea 

educatiei in scoala si identificarea 

metodelor prin care va fi facut public 

(sedinta CP, afisare la Gazeta CEAC, 

sedinte ale Comitetului de parinti , ale 

Consiliului elevilor si ale Consiliului 

Local Slanic) 

    Stabilirea punctelor tari şi a 

punctelor slabe pe baza dovezilor 

identificate 

Octombrie 

2019 

- Comisia de 

Evaluare si 

Asigurare a Calităţii 

ISJ 

Consiliul local 

 

 2.  Realizarea raportului anual de 

autoevaluare si  punerea în aplicare a 

planurilor de măsuri privind 

îmbunătăţirea calităţii la nivelul unitatii 

scolare 

    Valorificarea punctelor tari şi 

remedierea punctelor slabe 

    Validarea prin inspecţie a 

concluziilor formulate în urma 

autoevaluării 

Iunie 2020 - Comisia de 

Evaluare si 

Asigurare a Calităţii 

- Coordonatorul 

Comisiei 

ISJ 

Consiliul local 

CLDPS  

agenţi economici 

comitetele de părinţi 

elevi 

3. Masurarea gradului de satisfactie  al 

actorilor dar si al beneficiarilor 

activitatilor educationale 

Rezultate si interpretari ale  gradului 

de satisfactie al actorilor dar si al 

beneficiarilor actului educational 

Permanent - Comisia de 

Evaluare si 

Asigurare a Calităţii 

- Consiliul profesoral 

Consiliul local 

agenţi economici 

comitetele de părinţi 

elevi 



 

 

Partea a IV-a  CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului  

Comisia de elaborare-reviziure a PAS a consultat PRAI şi PLAI reactualizate şi a organizat ateliere de lucru pe catedre pentru  a discuta 

aspectele nou apărute în şcoală vizând implementarea calităţii în procesul de învăţământ. În cadrul întâlnirii comisiei cu reprezentanţii 

catedrelor au fost sintetizate concluziile pentru fiecare arie curriculară. 

Comisia de elaborare-revizuire a purtat discuţii cu membrii tuturor comisiilor metodice, în special cu Comisia de Asigurare a Calităţii în 

vederea reliefării tuturor aspectelor importante pentru şcoală. 

Au fost chestionaţi elevii precum şi părinţii acestora privind aspectele legate de procesul de instruire, de condiţiile de desfăşurare a 

activităţilor didactice în vederea soluţionării problemelor identificate. S-a acordat o deosebită atenţie problemelor legate de elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale. 

S-au organizat mese rotunde cu partenerii sociali în vederea identificării şi dezbaterii problemelor legate de: 

- procesul de educaţie şi instruire; 

- inserţia socială şi profesională a absolvenţilor; 

- cererile de calificări pe piaţa muncii; 

- formarea continuă a cadrelor didactice; 

- identificarea de noi proiecte pentru formarea complexă (culturală, civică, sportivă etc.) a elevilor. 

4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului 

După elaborarea PAS în faza iniţială, membrii comisiei de elaborare-revizuire, împreună cu membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii au 

monitorizat şi evaluat conform cu metodologia din manualul calităţii si cu manualul de monitorizare PAS, pe întreg parcursul anului şcolar 

trecut, modul cum au fost atinse obiectivele şi ţintele propuse.  



Pe baza acestei evaluări şi în conformitate cu PRAI şi PLAI reactualizate comisia de elaborare-revizuire a PAS a stabilit noile strategii 

privind indicatorii si rezultatele masurabile ale prioritatilor/obiectivelor propuse pentru anul şcolar 2019-2020 

Obiectivul 1: 

Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii, prin includerea calificărilor şi specializarilor identificate ca  

priorităţi la nivel local 

Indicatori, rezultate măsurabile: 

 Includerea în oferta educaţionala a şcolilor TVET a cel puţin 75% din calificările de nivel  4 din domeniile identificate ca prioritare la 

nivel judeţean, astfel încât să se înregistreze o creştere cu 5 % a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor TVET, până în 2019. 

 Cuprinderea absolvenţilor de nivel 3 din învăţământul TVET în proporţie 75%  

 Plan de şcolarizare adaptat nevoilor pieţei muncii 

Obiectivul 2: 

Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională pe bază de acorduri de colaborare pentru toate calificările şi 

specializările existente în planul de şcolarizare al şcolii 

Indicatori, rezultate măsurabile: 

 Fiecare şcoala are cel puţin un acord de parteneriat cu un agent economic 

 Toate şcolile au in CA reprezentanţi ai agenţilor economici 

 80% elevi  din IPT fac instruire practica la agenţi economici  

Obiectivul 3: 

Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri 

teoretice şi practice de calitate. 

Indicatori, rezultate măsurabile: 

 80% dintre şcolile IPT asigura condiţii corespunzătoare de învăţare 



 90% dintre şcolile IPT sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi 50% dintre acestea sa aibă dotare conform standardelor 

 60% dintre şcolile IPT participa la programe de reabilitare 

Obiectivul 4: 

Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare centrată pe elev 

Indicatori, rezultate măsurabile: 

 Procent de participare la activităţi metodice cel puţin 90% 

 Procent de participare la cursuri de formare – cel puţin 30% 

Obiectivul 5: 

Eficientizarea şi optimizarea comunicării consilier de informare si orientare profesionala/diriginte - elev 

Indicatori, rezultate măsurabile: 

Nr. de cadre didactice formate 

Nr. de posturi didactice pentru consilieri şcolari la nivel de judeţ 

Nr. de cabinete de consiliere profesională 

Nr. de scoli care derulează acţiuni si programe de consiliere pentru cariera 

Nr. absolvenţi  IPT angajaţi sau cuprinşi intr-o forma superioara de învăţământ 

Obiectivul 6: 

Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii  în ÎPT 

Indicatori, rezultate măsurabile: 

Număr de rapoarte de autoevaluare realizate;  

Număr de rapoarte de inspecţie realizate; 

 Număr de reţele tematice AQ;  

Număr de scoli implicate in reţele 



 

 HARTA PARTENERIATULUI ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE INIŢIALE A ELEVILOR,  

anul şcolar 2019-2020 

 

LiceulTeoretic Șerban Vodă Slănic PARTENERII ECONOMICI LA CARE S-A DESFASURAT PRACTICA Aprecierea procentuala a 

gr.de asig. a formarii 

competentelor la elevi  

 

Denumirea 

scolii, adresa, 

tel, fax, e-mail 

Profil  Domeniile 

pregatirii  

de baza  

Clasa  Calificarea 

profesionala 

Denumirea agentilor 

economici la care se 

desfasoara practica 

Domeniul de 

activitate al 

agentului 

economic 

Date de contact privind agentul economic 

adresa; telefon;fax,e-

mail 

Persoana de contact 

 ( numele si functia) 
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Servicii  Economic  

 

Clasa 

a XI-a 

 

Tehnician in 

activitati 

economice 

.C. PRAM MAYA SRL 

SLĂNIC 

comert Str Slanicului nr 10 Nastase I 100% 

Clasa 

a XII-a 

 

Tehnician in 

activitati 

economice 

S.C. VALDOR SRL Servicii 

turistice / 

comert 

Str Carol Caracioni nr 1 Manolescu Liliana 100% 
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   Responsabil arie curriculară Tehnologii 
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