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PARTEA  I 
CONTEXTUL 

 
1.1. Viziunea si misiunea  şcolii  

 
Viziunea şcolii 

               Pastrarea tradiţiei locale, adaptare la nevoile comunităţii şi la cerinţele individuale şi de grup, 
stabilirea de relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu şcoli din ţară şi din Uniunea Europeană. 
. 

Misiunea şcolii 
    Misiunea acestei organizaţii şcolare este aceea de a răspunde prompt şi calitativ nevoilor de 
formare a elevilor, de organizare permanentă şi responsabilă a demersului didactic, de asigurare pentru 
toată comunitatea a accesului la programele educaţionale in scopul formarii de competente cheie.  

Motto:  

Elevul de azi, viitorul cetătean al Europei unite de mâine, va fi unul  informat, activ si 
responsabil  ! 

 
1.2. Profilul şcolii 

 
Scurt istoric: 
Documentele vremii atesta existenta Baicoiului si a mosnenilor sai inca din 1517, la 22 

noiembrie, intr-un document semnat de Neagoe Basarab. 
 La Baicoi, scoala a luat fiinta  in perioada  1835 - 1836, fiind  una din cele 11 infiintate in 

Judetul Prahova. 
 In 1838 functionau aici ca invatatori: Nicolae Ivanovici pentru Baicoi si Diaconescu Vasile  

pentru Tintea si Dambu . 
 1876 -  se infiinteaza Scoala de baieti si de fete;  
 1921-1931 va lua denumirea de Scoala Industriala de Ucenici; 
 1945-1948   apare Gimnaziul unic – filiala a Liceului „Barbu Stirbei „Campina ; 
 1956 - Scoala de 7 ani – mixta nr.1; 
 1956 – Liceul Seral 
 1960  -ia fiinta Liceul Teoretic Baicoi  cursuri de zi si de seral ; 
 1963 - se da in folosinta cladirea liceului care functioneaza si astazi; 
 1973  - se numea Scoala Generala cu clasele I – X  Baicoi:; 
 1990 -  Liceul Teoretic Baicoi  - cu 4 clase ( real si uman ); 
 1998 - Grup Scolar „Constantin Cantacuzino” Baicoi, prin Ordinul MEN nr. 3401/ 

10.03.1998. 
Din 1999 – profilurile s-au diversificat in functie de necesitatile comunitatii locale (teoretic, 

economic). 
 Şcoala a crescut continuu, de la o modestă odăiţă (1836) pana  astazi  cand dispune de: 

16 Sali de clasa, 5 laboratoare (2 informatica, fizica, biologie, chimie), cabinete de: romana, limbi 
straine, istorie, geografie, tehnologii, biblioteca cu sala de lectura, sala de sport recent amenajata, 
cabinet medical si baza sportiva in aer liber cu teren de volei, handbal, baschet, tenis. 

Şcoala astăzi. 
 Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi este  situat în judeţul Prahova, Orasul 

Baicoi, pe strada Republicii  Nr.111 si deserveste o suprafaţă de aproximativ 68 km pătraţi.  Şcoala 
oferă instruire pentru un total de  31 clase, incluzând ca forme de învăţământ preuniversitar:  ciclul 
primar (10 clase), gimnazial ( 8 clase), liceal (12 clase) si, incepand cu anul 2016-2017, si 
postliceal (1 clasa) . În anul şcolar 2016 - 2017 sunt înscrişi 768  de  elevi la cursurile de zi.  
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Profilurile/domeniile de bază în care se asigură pregătirea sunt: real-stiintele naturii, uman-
filologie și comert-servicii (tehnician în activitati economice). 
 Dupa cum am mentionat anterior, Liceul Tehnologic „C-tin Cantacuzino” Baicoi 
coordonează activitatea din 3 școli: Școala Primară  Dâmbu – Băicoi (2 clase cu 41 elevi - predare 
simultană), Școala Gimnazială „Dumitru Ghenoiu” Băicoi (9 clase cu 161 elevi) și Școala 
Gimnazială Țintea – Băicoi (8 clase cu 148 elevi).  
   Totalizand,  unitatea noastra cu personalitate juridica are un numar de 50 clase astfel: 
      - 21clase de invatamant primar;  
      - 16 clase de invatamnt gimnazial; 
      - 12 clase de invatamant liceal din care: 
        a) 8 clase din filiera teoretica, profil real-stiinte ale naturii ( 4 clase) si profil uman- filologie (4 
clase). Una dintre clasele de filologie este cu studiul intensiv al limbii engleze. 
       b) 4 clase din filiera tehnologica, profil servicii 
    - 1 clasa de invatamant postliceal medical, specializarea Asistent medical generalist; 

Oferta educaţională, respectiv identificarea calificărilor profesionale pentru care se organizează 
şcolarizarea în invatamantul tehnic din unitatea noastră, are la bază tendinţele de dezvoltare socio-
economice şi prognoza ocupării forţei de muncă în conformitate cu Planul Regional de Acţiune 
pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PRAI) şi Planul Local de Acţiune pentru 
Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI). 

La nivel local, judeţean şi regional, se înregistrează necesitatea formării, specializării forţei 
de muncă în domeniul serviciilor, printre priorităţi înscriindu-se activităţile de comerţ, turism şi 
alimentaţie. 

Astfel, prin oferta sa educaţională, Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi, 
contribuie într-o mare măsură la asigurarea practicării unor ocupaţii (lucrător în comerţ, asistent de 
gestiune) cerute pe piaţa muncii locale (orașul Baicoi) şi judeţene (Valea Prahovei, Valea Doftanei 
etc.)si, de asemenea, in domeniul sanatatii, in care exista deficit de personal medical calificat. 

  
 

Instruirea şi educarea celor 1118 de elevi ai unităţii noastre, pe cele patru niveluri de 
învăţământ, este asigurată in anul scolar 2016-2017 de un colectiv de cadre didactice format din 76 
de profesori.  

 
 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar 2015 – 2016 
Situaţia la învăţătură  

 
Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor scolii, pentru majoritatea acestora şi pentru 

majoritatea disciplinelor se situează la nivelul performanţelor medii spre bune prevăzute de actualul 
curriculum. În intervalul 2014-2016, procentul de promovabilitate anuală s-a situat la valori peste 
95%, iar evoluţia repartiţiei elevilor pe tranşe de medii şi a promovabilităţii la încheierea cursurilor, 
este prezentată mai jos.  
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A. Liceul Tehnologic “ Constantin  Cantacuzino” Baicoi 

Invăţământ primar: 

An scolar 

 

Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 238 239 239   100% 

2013-2014 240 241 241   100% 

2014-2015 245 241 240   99.58% 

2015-2016 252 249 248   99.59% 

Invăţământ gimnazial: 

An scolar Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. 

an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 191 186 182   97,84% 

2013-2014 197 196 191   97,45% 

2014-2015 193 192 192   100 % 

2015-2016 205 206 203   98.54% 

Pe cicluri liceale situatia se prezinta astfel: 

Ciclul inferior 

al liceului 

IX-X 

Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. an 

Nr.elevi 

promovaţi 

Nr de elevi 

cu situatia 

neincheiata 

 

 

Nr de elevi 

nescolarizat

i 

Procent de 

promovare 

2012-2013 228 221 167   75,56% 

2013-2014 191 177 158   89,27% 

2014-2015 162 158 145   91.77% 
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2015-2016 139 133 127   95.48% 

 

Ciclul superior 

XI-XII 

Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf.an 

Nr.elevi 

promovaţi 

Nr de elevi 

cu situatia 

neincheiata 

Nr de elevi 

nescolarizat

i 

Procent de 

Promovare 

2012-2013 205 205 200   97,56% 

2013-2014 212 204 201   98,53% 

2014-2015 182 179 176   98.32% 

2015-2016 151 143 142   99.30% 

  
Procent de promovare pe liceu: 269/276= 97.46% 
 

SITUATIA PE TRANSE DE MEDII SPE CICLURI DE INVATAMANT AN SCOLAR 
 2015-2016 

Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” Baicoi 
Ciclu de 
invatamant 

Total 
inscrisi 

Total 
ramasi 

Total 
promovati 

Promovati pe medii 
5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

Ciclul 
primar 

252 249 248 6 15 17 31 179 

Ciclul 
gimnazial 

205 206 203 5 15 37 64 82 

Ciclul liceal         
( IX- X) 

139 133 127 26 29 33 33 6 

Ciclul liceal         
( XI- XII) 

151 143 142 9 39 44 26 24 
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B. Scoala Dambu--Invăţământ primar: 

An scolar 

 

Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 66 59 59   100% 

2013-2014 59 62 60   96,77% 

2014-2015 50 47 47   100% 

2015-2016 45 45 45   100% 

 
SITUATIA PE TRANSE DE MEDII SPE CICLURI DE INVATAMANT AN SCOLAR 

2015-2016 
Scoala Primara Dambu 
Ciclu de 
invatamant 

Total 
inscrisi 

Total 
ramasi 

Total 
promovati 

Promovati pe medii 

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 
Ciclul 
primar 

45 45 45 3 3 11 9 19 
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C. Scoala Dumitru Ghenoiu 

Invăţământ primar: 

An scolar 

 

Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 86 81 79   97,53% 

2013-2014 98 96 93   96,88% 

2014-2015 95 90 90   100% 

2015-2016 99 95 92   96.84% 

Invăţământ gimnazial: 

An scolar Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. 

an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 69 69 56   81,16% 

2013-2014 69 70 58   82,86% 

2014-2015 71 72 57   79,17% 

2015-2016 69 67 59   88.05% 

SITUATIA PE TRANSE DE MEDII SPE CICLURI DE INVATAMANT AN SCOLAR 
2015-2016 

Scoala Gimnaziala “Dumitru Ghenoiu” Baicoi 
Ciclu de 
invatamant 

Total 
inscrisi 

Total 
ramasi 

Total 
promovati 

Promovati pe medii 

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 
Ciclul 
primar 

99 95 92 9 4 12 16 51 

Ciclul 
gimnazial 

69 67 59 18 4 13 5 19 
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D. Scoala Tintea 

Invăţământ primar: 

An scolar 

 

Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 87 84 84   100% 

2013-2014 84 83 83   100% 

2014-2015 79 78 78   100% 

2015-2016 78 76 73   96.05% 

Invăţământ gimnazial: 

An scolar Elevi la 

început 

de an 

Elevi 

rămaşi 

la sf. 

an 

Nr. elevi 

promovaţi 

Nr. de 

elevi cu 

situatia 

neicheiata 

 

Nr. de elevi 

nescolarizati 

Procent 

de 

promovare 

2012-2013 77 77 70   90,91% 

2013-2014 81 78 66   84,62% 

2014-2015 75 75 63   84% 

2015-2016 78 75 65   86.66% 

 
SITUATIA PE TRANSE DE MEDII SPE CICLURI DE INVATAMANT AN SCOLAR 

2015-2016 
Scoala Gimnaziala Tintea 
Ciclu de 
invatamant 

Total 
inscrisi 

Total 
ramasi 

Total 
promovati 

Promovati pe medii 

5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 
Ciclul 
primar 

78 76 73 13 3 8 7 42 

Ciclul 
gimnazial 

78 75 65 13 10 14 10 18 

 
 

 
Rezultate la examenul de evaluare nationala 2016 
 
Examenul de Evaluare Nationala pentru abolventi clasei a VIII-a, sesiunea iunie  2016, s-a 

desfășurat la  Liceul Tehnologic „ C-tin Cantacuzino” Baicoi . La aceast examen s-au inscris 72 
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candidati astfel: 49 de la Liceul Tehnologic „ C-tin Cantacuzino” Baicoi, 12 de la Scoala „ Dumitru 
Ghenoiu si 11 de la Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi. La examen s-au prezentat 72 de candidati, 
neinregistrandu-se niciun absent.   

 
Situația pe centru de examen,  este următoarea  
 

 
Deci, procentul de promovabilitate al examenului de evaluare nationala a  fost de 82%  
La limba si literatura romana, procentul de promovabilitate a fost de 86% ,iar la matematica de 
72%. 
 

Situația pe scoli,  inainte de contestații este următoarea  
a. Situația la Liceul Tehnologic  „ C-tin Cantacuzino” Baicoi: 

 
Deci, procentul de promovabilitate al examenului de evaluare nationala a  fost de 88%  
La limba si literatura romana, procentul de promovabilitate a fost de 94% ,iar la matematica de 
73%. 
 

b.  Situația la Scoala „ Dumitru Ghenoiu „ Baicoi: 

 
Deci, procentul de promovabilitate al examenului de evaluare nationala a  fost de 75%. La limba si 
literatura romana, procentul de promovabilitate a fost de 75% ,iar la matematica de 83%. 
 

Disciplina Nr elevi 
inscrisi 

Nr elevi 
prezenti 

<5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Examen 72 72 13 12 12 9 17 9 0 
Procent (%)   18% 17% 17% 13% 24% 13% 0% 
Lb romana 72 72 10 7 9 12 16 18 0 
Procent (%)   14% 10% 12% 17% 22% 25% 0% 
Matematica 72 72 20 6 14 11 15 4 2 
Procent (%)   28% 8% 19% 15% 21% 6% 3% 

Disciplina Nr elevi 
inscrisi 

Nr elevi 
prezenti 

<5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Examen 49 49 6 8 7 6 13 9 0 
Procent (%)   12%       
Lb romana 49 49 3 3 7 9 11 16 0 
Procent (%)   6% 6% 14% 18% 22% 33% 0 

Matematica 49 49 13 3 7 7 13 4 2 
Procent (%)   17% 6% 14% 14% 27% 8% 4% 

Disciplina Nr elevi 
inscrisi 

Nr elevi 
prezenti 

<5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Examen 12 12 3 0 5 1 3 0 0 
Procent (%)   25% 0% 42% 8% 25% 0% 0% 
Lb romana 12 12 3 2 0 2 3 2 0 
Procent (%)   75% 17% 0% 17% 25% 17% 0% 

Matematica 12 12 2 1 6 2 1 0 0 
Procent (%)   17% 8% 50% 17% 8% 0% 0% 
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c.  Situația la Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi:   
 

 
Deci, procentul de promovabilitate al examenului de evaluare nationala a  fost de 64%.  
La limba si literatura romana, procentul de promovabilitate a fost de 64% ,iar la matematica de 
55%. 
 

Rezultate la examenul de bacalaureat.  
 
Modificările intervenite în metodologia şi conţinutul examenului de bacalaureat, precum şi 

importanţa acestuia pentru admiterea în învăţământul superior, au determinat o evoluţie pozitivă a 
rezultatelor obţinute de absolvenţii liceului  in ultimii trei ani.În acelaşi timp, cadrele didactice au 
acordat mai multă atenţie pregătirii elevilor pentru examenul de finalizare a studiilor liceale – fiind 
organizate frecvent şi pentru majoritatea disciplinelor activităţi suplimentare de pregătire a elevilor. 
Statistic situaţia este prezentată mai jos: 

 
 

Sesiunea iunie-iulie 2016 Sesiunea august-septembrie 2016  

Inscr Prez Elim 
Res

p 
Reu

s 
Proc 

Ins
cr 

Prez Elim Resp Reus Proc 
TOTA

L 

86 80 0 32 48 
60.00

% 
22 17 0 15 2 

11.76
% 

56.82    
% 

     
74.48

% 
2015 

     
22.58
% in 
2015 

67.23
%  
2015 

 
 

Sesiunea iunie-iulie 2015 Sesiunea august-septembrie 2015  

Inscr Prez Elim 
Res

p 
Reu

s 
Proc 

Ins
c 

Prez Elim Resp Reus Proc 
TOTA

L 

99 98 - 25 73 
74.48

% 
35 31 - 24 7 

22.58
% 

67.23   
% 

     
52.38

% 
2014 

     
19,44

% 
2014 

51% 

    
 
 

 
Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare.  
 

Disciplina Nr elevi 
inscrisi 

Nr elevi 
prezenti 

<5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Emamen  11 11 4 4 0 2 1 0 0  
Procent   36% 36% 0% 18% 9% 0% 0% 
Lb romana 11 11 4 2 2 1 2 0 0 
Procent (%)   36% 18% 18% 9% 18% 0% 0% 

Matematica 11 11 5 2 1 2 1 0 0 
Procent (%)   45% 18% 9% 18% 9% 0% 0% 
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Participarea elevilor la olimpiadele si concursurile şcolare judeţene şi naţionale a fost 
întotdeauna puternic susţinută de cadrele didactice. Majoritatea elevilor participă la disciplinele de 
cultură generală.  

Rezultatele din anul scolar 2015-2016 sunt prezentate mai jos : 
 

OLIMPIADE FAZA NATIONALA  
 

LIMBA LATINA (prof. Olteanu Raluca) 
1. PASCU REBECCA- clasa a IX-a D –  PREMIUL I -98.10 puncte  
2. DUMITRACHE MARIA-clasa a VIII-a A – Premiu special-85 puncte 
 

GEOGRAFIE 
Concursul National de geografie „Terra”  (prof. Chiutu Dan) 

1. Constantin Gabriel-clasa aVII-a A-locul 17/219 -94 puncte 

 
OLIMPIADE FAZA JUDETEANA  

 
LIMBA SI LITERATURA ROMANA  

1. PASCU REBECA- clasa a IX-a D – Premiul al III-lea- 91.25 puncte(prof. Raevschi Mihaela) 
 
Olimpiada  judeteana “Lectura ca abilitate de viata”  

1. FINICHIU MONICA - clasa a V-a A - Premiul I  (prof. Raevschi Mihaela) 
2. PODARU MIRUNA- clasa a V-a B - Premiul II (prof. Moldovan Maria) 
3. STIR ANA, Capitanu iulia-  clasa a V-a A-Mentiune  (prof. Raevschi Mihaela) 

 
LIMBA LATINA (prof. Olteanu Raluca) 

1. DUMITRACHE MARIA-clasa a VIII-a A – Premiul I- 9.70- Calificata la faza nationala 
2. PASCU REBECCA- clasa a IX-a D – Premiul I- 9.50- Calificata la faza nationala 
3. CERNICA ALEXANDRA-clasa a VIII-a A – Premiul al II-lea- 8.50 
4. BARNAU BIANCA- clasa a XI-a D- Mentiune -8.00 
5. PLONTSCH EDUARD-clasa a VIII-a A- Mentiune-8.00 

 
 MATEMATICA 

1. ALEXE ROBERT   -clasa a V-a A - PREMIUL III ( prof. Mandrican Marius) 
2. BÂRLIGEA ANDREI  -clasa a VI-a A- Mentiune ( prof. Cirjan Florian) 
3. LAZÃR SABIN-clasa a XI-a C- Premiul III ( prof. Mandrican Marius)- Concursul National de 

Matematica Aplicata” Adolf Haimovici” 
 
BIOLOGIE(prof. Ristache Dana) 

1. NICORESCU ALEXANDRU – clasa a VII-a A- Premiul II 
2. TOMA ANA MARIA – clasa a VII-a A- Mentiune 

 
ISTORIE (prof. Patrascu Dinu Madalina) 

1. PASCU REBECCA-clasa a IX-a D- Premiul al II-lea-9.00 
2. RADULESCU LEONARD- clasa a IX-a D- Premiul al III-lea 

 
 

CONCURSURI SCOLARE 
LIMBA ROMANA 
Concursul “15 pentru Eminescu” 

1. Bobeanu Daria, clasa a V-a B- Mentiune-prof. Moldovan Maria 



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII    
LICEUL TEHNOLOGIC « CONSTANTIN CANTACUZINO » BĂICOI 
 

13 

2. Smoleanu Rares, clasa a VI-a B-- Mentiune-prof. Moldovan Maria 
 
Concursul judetean de teatru “Ce lume, dom`le, ce lume!” 

1. Gligan Ioana- clasa a V-a B- Premiul II-prof. Moldovan Maria 
 
Concursul  judetean de eseuri  pentru  liceenii din scolile cu profil tehnic 
(19 aprilie 2016, Colegiul Tehnic “Elie Radu”, Ploiesti) 

1 Arama Laura IX D – Mentiune (85p)- Raevschi Mihaela 
2. Albulescu Flavius XC-Mentiune(88p)- Gora Violeta 
3. Bunghez Catalina XC-Mentiune(85p)- Gora Violeta 
4. Fenichiu Bianca XIC- Mentiune(88p)- Gora Violeta 
5. Stefan Simina XIC- Mentiune(87p)- Gora Violeta 
6. Barnau Bianca XID – Mentiune(87,5p) – Moldovan Maria 
7. Pascanu Andra XID- Mentiune(86p)-Moldovan Maria 
8. Iorga Raluca XIIC- Mentiune(85p)- Gora Violeta 

 
Concursul  judetean „VORBIŢI, SCRIEŢI ROMÂNEŞTE!” 

(28 Mai 2016, Colegiul  National „Jean Monnet”, Ploiesti) 
1. Balaj Daria, Clasa a V-a B – Premiul al III-lea (Moldovan Maria) 
2. Căpitanu Iulia, Clasa a V-a A – Mențiune (Raevschi Mihaela) 
3. Oprea Diana, Clasa a V-a A – Menține (Raevschi Mihaela) 
4. Buciumeanu Lavinia, Clasa a V-a A– Mențiune (Raevschi Mihaela) 
5. Man Alexandru, Clasa a V-a B – Mențiune (Moldovan Maria) 
6. Cocoș Mihai, Clasa a VII-a B – Premiul a III-lea (Moldovan Maria) 
7. Stroilescu Alexandra, Clasa a VIII-a B – Premiul al III-lea (Moldovan Maria) 
8. Cernica Alexandra, Clasa a VIII-a B – Mențiune (Raevschi Mihaela) 

 
 
LIMBA FRANCEZA 
Concursul : Lire en fête – organizat de Alianta Franceza Ploiesti 

1. CĂPITANU  IULIA- clasa a V-a A,  Premiul I, 90 puncte  ( sectiunea “Recitari”) 
2. FINICHIU MONICA- clasa a V-a A,  Premiul I, 90 puncte ( sectiunea “Recitari”) 
3. BUCIUMEANU LAVINIA- clasa a V-a A, Premiul al II-lea, 88 puncte ( sectiunea “Recitari”)  
4. AVRAM ALEXANDRA – clasa a VI-a A, Premiul al III-lea, 70 puncte ( sectiunea “Recitari”) 
5. COMAN LARISA – clasa a VI-a A, Premiul al III- lea, 70 puncte ( sectiunea “Recitari”) 
6. ALEXANDRESCU ANDRA- clasa a IX-a D sectiunea  “Lecture Collective” 
7. PASCU REBECA- clasa a IX-a D, sectiunea  “Lecture Collective” 
8. VIZIRU SABINA- clasa a IX-A D,  sectiunea  “Lecture Collective” 

Concursul de Traduceri pentru Liceele Tehnice- organizat de Colegiul Tehnic “Elie Radu” 
Ploiesti 

1. PASCU REBECA – clasa a IX-a D, Premiul I 
2. BARNĂU BIANCA- clasa a XI-a D, Mentiune 

MATEMATICA 
 
 
Regalul generatiei  XXI- Scoala Gimnazială “Sfânta Vineri” Ploieşti 

1. Samoilă David – cls. a IV-a A – Menţiune- Prof. înv. primar Sandu Silvia 
2. Man Alexandru  -clasa a V-a B- Mentiune- Prof. Mandrican Marius 
3. Nastase Tudor -clasa a V-a B- Mentiune- Prof. Mandrican Marius 

 
Concursul Judetean De Matematica Ion Ionescu                                           



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII    
LICEUL TEHNOLOGIC « CONSTANTIN CANTACUZINO » BĂICOI 
 

14 

1. NASTASE TUDOR   -clasa a V-a B- Premiul II- Prof. Mandrican Marius                                                 
2. URLETEANU MARIA -clasa a V-a B- Premiul III- Prof. Mandrican Marius                                                                                         
3. BÎRLIGEA ANDREI -clasa a VI-a A-Premiul II- Prof. Cirjan Florian                                          

JILÃVEANU ADRIANA -clasa a VIII-a B- Premiul II- Prof. Mandrican Marius  
    
Concursul “ Grigore Moisil” Ploiesti  

1. BÎRLIGEA ANDREI, clasa a VI-a A - Mentiune 
2. UNGUREANU DANIEL, clasa a VII-a A - Mentiune 
3. NICORESCU ALEXANDRU, clasa a VII-a A - Mentiune 

                                                                                                     
Concursul Național de Matematica - LUMINA MATH   2015 – ediția a XIX- a 

 
           Clasa a II-a A- prof. inv. primar Furtună Maria 

1. Dinu Miriam - premiul II 
2. State Miriam Elena - premiul II 
3. Comanescu David Sebastian - premiul II 
4. NicolaeDenisa Stefania - premiul II 
5. Bobescu Stefan Sebastian - premiul III 
6. Ghitun Elena Livia - premiul III 
7. Langa Gabriela Georgiana Anisia - premiul III 
8. Tiganus Catalina Corina Andreea - premiul III 
9. Samoila Diana Maria – mentiune 
10. Stan MihneaAlexandru Gabriel – mentiune 
11. UrleteanuMatei – mentiune 

 
            Clasa a III-a A- Inv. Iosif Mariana 
 

1. Sănduc David – mentiune 
2. Mocanu Bianca - mentiune 
3.  Neștian Rareș - mentiune 

  4.  Sandu Bianca- mentiune 
 
            Clasa a III-a B – Prof. inv. primar Rotaru Cristina  

1. Constantinescu Eric – Premiul II 
2. Rândunică Ana Maria – Premiul III 
3. Sandu Vladimir – Premiul III 
4. Jilăveanu Ioana – Premiul III 
5. Istrate Rebeca – Menţiune 
6. Manta Andra – Menţiune 
7. Petrec Ioana Maria – Menţiune  
8. Petrişor Miruna – Menţiune 
9. Năstase Teodora- Menţiune 
10. Schiopu Maia – Menţiune 

 
            Clasa a IV-a A – Prof. inv. Primar Sandu Silvia 

1. Samoilă David – Premiul I 
2. Antonescu Ioana – Premiul II 
3. Potecă Daria – Premiul III 
4. Ristea Alexandra – Menţiune 
5. Bălan Andrei – Menţiune 
6. Banu Andrei – Menţiune 
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7. Curăvalea David – Menţiune 
8. Avasâlci Daria - Menţiune 

 
Clasa a IV-a B, inst. Dinu Carmen 
1. Dragomirescu Andu – locul II 
2. Petre  Iulian – locul III 
3. Stere  Andrei - locul III 
 

 EDUCATIE PLASTICA 
 
CONCURSUL NATIONAL „UMBRELA VERDE”( Prof. Elena Nitu) 
1.PREMIUL I -GRAFICA (Vostinar Stefania-clasa a VIII-a B, 
2.PREMIUL II -FOTOGRAFIE(Toma Ana-Maria – clasa a VII-a A) 
3.PREMIUL SPECIAL din partea MUZEULUI JUDETEAN DE STIINTE ALE NATURII, MENTIUNE 
– PICTURA (Gutu Stefania-clasa a VIII-a A) 
Concursul International ” Afise pentru Pace” 
1. Barligea Andrei( clasa a VI-a A)- Premiul al II-lea, premiat de Fundtaia Lions cu suma de 500 lei 
2.Jaravete Maria Magdalena(clasa a VI-a A)- Mentiune speciala 
 
TEHNOLOG 
Educatie tehnlogica 
1.Finichiu Monica- clasa a V a A-Premiul I la Concursul interjudetean “Vesnicia s-a nascut la sat”- 
Buzau -creatie tehnologica-colaj 
Economic/ Administrativ/ Posta 
1.Duta Bianca, Istrate Ioana – Premiul I cu echipa -Concurs interdisciplinar judetean “Impreuna 
pentru succes”- Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești; 
2. Targul Firmelor de Exercitiu Regional a II -a editie, Campina 
Clasa a XI-a C ( prof. Vintila Anda si Moraru Ruxandra) 
 
Premiul I la sectiunea " Cel mai bun negociator" 
Premiul I la sectiunea " Cele mai bune materiale promotionale" 
Mentiune la sectiunea " Cel mai bun spot" 
INVATAMANT PRIMAR 
Concursul Judeţean „Cuvânt şi culoare”, organizat de ISJ Prahova în colaborare cu Şcoala 
Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti 

 
Creatie plastica 
 
1. State Sofia – clasa pregatitoare B– Premiul II, prof. inv. primar Ilie Gabriela 
2. Ghitun Livia –clasa a II-a A – mentiune, prof. inv. primar Furtuna Maria 
3. Voinea Cristina – clasa a II-a B - premiul III, prof. inv. primar Păun Madi 
4. Petrec Ioana – clasa a III-a B – Menţiune, prof. inv. primar Rotaru Cristina 

 
Creatie literara:   

            
            1. Dinu Miriam -  clasa a II-a A - premiul II, prof. inv. primar Furtuna Maria 
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1.4. Priorităţi la nivel national  

 
Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2016: 

1. Realizarea echităţii în educaţie; 
2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor cheie; 
3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; 
4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural; 
5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea 

permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 
6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale. 

 
 

 
1.5.  Priorităţi şi obiective la nivel  regional şi local  

Integrarea României la Uniunea Europeană impune crearea unui învăţământ profesional şi 
tehnic bazat pe transparenţă şi competenţă, care să aibă în vedere factorii de influenţă şi 
oportunităţile externe. 

Învăţământul profesional şi tehnic trebuie să se adapteze noilor cerinţe ale economiei şi să 
permită evaluarea continuă în vederea certificării. 

Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” este în Băicoi, oras  situat  in mijlocul judetului 
Prahova, zonă cu o puternică tradiţie în domeniul serviciilor, în special a celor din sfera turismului. 
 Structura educaţională în regiunea 3 Sud-Muntenia poate asigura şcolarizarea la toate 
nivelurile, realizând în acelaşi timp şi o acoperire parţială a nevoilor de instruire superioară prin cele 
4 instituţii de învăţământ superior şi 7 colegii universitare. 

Pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, în Regiunea Sud Muntenia au fost 
identificate următoarele ţinte şi acţiuni (conform PRAI şi PLAI), după cum urmează 
 
Priorităţile regionale ale regiunii Sud – Muntenia –conform PRAI 2011: 
P1 – Armonizarea sistemului TVET cu piaţa muncii, pe bază de studii şi cercetări 
P2 – Asigurarea de şanse egale prin sistemul TVET privind accesul la învăţământ şi inserţia 
profesională a tinerilor 
P3 – Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru TVET in parteneriat cu alte organizatii 
P4 - Eficientizarea relatiilor parteneriale existente si dezvoltarea de noi parteneriate pentru TVET 
P5 – Dezvoltarea sistemului TVET, prin atragerea de specialişti şi formarea continuă a cadrelor 
didactice existente 
P6 - Eficientizarea si dezvoltarea activitatilor de consiliere profesionala a tinerilor 
 
Priorităţile locale identificate la nivelul judetului Prahova, parte componenta a regiunii Sud – 
Muntenia – conform PLAI 2011: 

 P1 - Promovarea unei oferte educaţionale a învăţământului TVET, cuprinzând 
calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local şi asigurarea 
accesului la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară. 

 P2  - Îmbunătăţirea dotării şcolilor IPT cu echipamente didactice/şcolare,  IT şi a 
infrastructurii educaţionale de bază  

 P3 - Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei 
educaţionale la specificul pieţei muncii 

 P4 - Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice 
din IPT 

 P5 - Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru 
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carieră în fiecare şcoală IPT. 
 P6 - Implementarea sistemului naţional de asigurare a calităţii  în ÎPT 

 
  PRIORITATEA 1 : ARMONIZAREA SISTEMULUI  IPT CU PIAŢA MUNCII 

Obiectiv  - Promovarea unei oferte educaţionale a învăţământului TVET, cuprinzând 
calificări din domenii identificate ca fiind prioritare la nivel local şi asigurarea accesului la educaţie 
pentru populaţia de vârstă şcolară. 
             Tinte :  
          1. Includerea în oferta educaţionala a şcolilor TVET a cel puţin 75% din calificările de nivel 2 
şi 3 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 2013. 
          2. Cuprinderea absolvenţilor de nivel 1 din învăţământul TVET în proporţie de 80% pentru 
nivelul 2 de calificare şi 75%  pentru nivelul 3 de calificare 

Context:  
La nivelul judeţului se înregistrează dezechilibre  între cererea de calificare şi oferta 

educaţională a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic, ceea ce determina un grad redus de 
inserţie socio-profesionala a absolvenţilor. Accesul la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară 
este limitat, în principal, de: 
          -   constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural şi cei proveniţi din familii 
defavorizate din punct de vedere economic 
           -   dezinteres din partea absolvenţilor învăţământului obligatoriu pentru continuarea studiilor 
          Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  
1. Corelarea anuala a planului de şcolarizare pentru IPT cu studiile realizate şi prognoza pieţei 
muncii. 
2. Actualizarea anuală a PLAI pe baza informaţiilor din PRAI, cu particularităţi specifice judeţului 
Prahova 
3.Proiectarea anuală  a PAS în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI pentru toate şcolile 
IPT din judet 
4. Dezvoltarea de noi calificări şi competenţe inclusiv  pentru agricultura montană pentru nivelele 
de calificare 2 şi 3, conform studiilor realizate si dezvoltarea unor scoli pilot cu profil agromontan 
5. Iniţierea unor colaborări intre şcolile IPT din mediul rural şi şcolile IPT din mediul urban. 

  PRIORITATEA 2 : DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN JUDET 
          Obiectiv  - Îmbunătăţirea dotării şcolilor IPT cu echipamente didactice/şcolare,  IT şi a 
infrastructurii educaţionale de bază 
             Tinte : 

1. Asigurarea conditiilor corespunzatoare de invatare de catre 80% din scolile IPT din judet 
2. Dezvoltarea bazei materiale a şcolilor TVET din judeţ: 90% din şcolile IPT sa aibă dotare 

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

3. Participarea la programele de reabilitare a 60% din scolile IPT 
Context:  
Calitatea clădirilor şcolilor poate avea un impact semnificativ asupra dorinţei elevilor de a 

merge la şcoala şi asupra capacitaţii lor de a accesa tipul adecvat de formare. În acest sens toate 
clădirile trebuie parţial sau total reabilitate până în 2013 şi  dotate minimal. Şcolile nu sunt 
accesibile pentru elevii cu probleme de mobilitate, iar atelierele pentru instruirea practică a elevilor 
sunt într-un proces de degradare fizica şi morala şi nu corespund progresului tehnic şi standardelor 
actuale de formare profesionala 
          Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  
1. Demararea actiunilor de realizare a unor conditii corespunzatoare de invatare in toate scolile IPT 
2. Crearea in scolile IPT a condiţiilor de acces şi învăţare pentru elevii cu dizabilitati. 
3. Reabilitaterea, consolidarea sau extinderea unităţilor de învăţământ 
4. Dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente didactice/şcolare şi IT 
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5. Dezvoltarea bazei materiale în şcolile pilot cu profil agromontan: ferma didactică, ateliere şcoală 
şi laboratoare 

 PRIORITATEA 3 : CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR DEZVOLTATE DE SCOALA 
          Obiectiv  -  Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei 

educaţionale la specificul pieţei muncii     
         Tinte : 
1. Încheierea a cel puţin un acord de parteneriat pentru fiecare şcoală IPT, conform domeniilor 

de calificare şcolarizate 
2. Autorizarea  a 30% scoli IPT ca furnizori de formare continua, pana in 2013 
         Context : 
Parteneriatul social pentru formarea profesională poate fi eficientizat prin: implicarea activă a 

partenerilor sociali în formarea profesională iniţială şi continuă, transformarea şcolilor IPT în 
furnizori de servicii pentru comunităţile locale, dezvoltarea parteneriatelor de tip public - privat, 
implicarea reală  a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare profesională  a 
absolvenţilor IPT, autorizarea şcolilor IPT ca furnizori de formare profesională continuă          

  Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  
1. Implicarea sporită a agenţilor economici în dezvoltarea ofertelor de educaţie, relevante 

pentru nevoile de învăţare individuală şi pentru nevoile agentilor economici 
2. Încheierea de către şcolile IPT a acordurilor de parteneriat cu angajatorii pentru toate 

domeniile de  calificare, în vederea pregătirii practice şi angajării absolvenţilor 
3. Dezvoltarea parteneriatului social pentru ruralul montan 
4. Autorizarea şcolilor IPT ca furnizori de formare profesională continuă si dezvoltarea de 

programe de formare profesională continuă de către şcolile IPT autorizate. 
5. Eficientizarea parteneriatelor prin implicarea partenerilor sociali în acţiunile privind 

integrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor IPT 
6. Accesarea asistentei financiare din FSE in cadrul POS DRU pentru imbunatatirea tranzitiei 

de la scoala la locul de munca 
 PRIORITATEA 4: IMBUNATATIREA PREGATIRII PROFESIONALE CONTINUE A 

CADRELOR DIDACTICE DIN IPT 
       Obiectiv  -  Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din 

IPT   
        Tinte :  

1. Participarea tuturor cadrelor didactice la activitati metodice . 
2. Cuprinderea in procent de 100% a personalului didactic debutant din IPT, in scheme de 

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

profesionala continua 
         Context : 
Judeţul Prahova se confruntă în continuare cu o mobilitate  profesională scăzută şi fluctuaţie a  

personalului didactic din IPT; 
În general, suplinitorii necalificaţi pentru învăţământul profesional şi tehnic sunt cadre didactice 

cu studii superioare care predau alte discipline decât cea înscrisă pe diplomă (domeniul construcţii 
şi lucrări publice, fabricarea produselor din lemn, industrie textilă şi pielărie, estetica şi igiena 
corpului omenesc, agricultură etc.). Aceste cadre didactice se regăsesc în special, în mediul rural, 
la şcolile cu clase de arte şi meserii 

          Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  
1. Identificarea nevoilor de formare profesională a resurselor umane din şcolile IPT şi 

asigurarea accesului acestora la programe de formare profesională continuă. 
2. Eficientizarea centrului de resurse la nivel judeţean cu filiale specializate pe domenii. 
3. Programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate  pentru 

dezvoltarea competenţelor specifice agriculturii montane 
4. Organizarea schemelor de mentorat in scoli pentru cadre didactice debutante 
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 PRIORITATEA 5: DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE INFORMARE SI ORIENTARE 
PENTRU CARIERA         
   Obiectiv : Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în 
fiecare şcoală IPT.  

       Tinta : Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în 
fiecare şcoală IPT. 

       Context : 
  În judeţul Prahova există în continuare un număr insuficient de cabinete de orientare şi 
consiliere şi un număr mic de ore de consiliere / elev (1 oră/elev). Consilierea nu orientează şi nu 
sprijină suficient IPT. Prin urmare, se impune eficientizarea activităţii de consiliere prin creşterea 
numărului de consilieri,  a numărului de cabinete de consiliere, dotarea cabinetelor şi îmbunătăţirea 
mecanismelor de atragere a elevilor către IPT şi ocuparea unui loc de muncă. 
              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:  
1.Formarea competenţelor de orientare şi consiliere pentru cadrele didactice din IPT 
2.Creşterea numărului de posturi didactice pentru consilieri şcolari. 
3.Asigurarea unui cabinet de consiliere profesională, cu dotare minimală, în fiecare unitate 

şcolară IPT 
4. Derularea unor actiuni si programe de orientare şi consiliere profesională 
 PRIORITATEA 6: ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN SISTEMUL IPT 

             Obiectiv : Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii  în ÎPT 
       Tinta : Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi 

exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) 
        Context : 
        In ce priveşte procesul de educaţie şi formare profesională (EFP), asigurarea calităţii 

devine parte integrantă din obiectivele de modernizare a  EFP prin Declaraţia de la Copenhaga, în 
2002. S-a elaborat un Cadru Comun de Asigurare a Calităţii, un model de referinţă menit să sprijine 
dezvoltarea şi procesul de reformă a aspectelor legate de asigurarea calităţii în EFP la nivel de 
sistem şi la nivelul furnizorilor, în statele membre 

          Acţiuni pentru atingerea obiectivului:  
1.Întocmirea rapoartelor anuale de autoevaluare de catre scolile IPT din judet 
2. Actualizarea anuală şi punerea în aplicare a planurilor de măsuri privind îmbunătăţirea 

calităţii la nivelul fiecarei şcoli 
3. Monitorizarea implementarii instrumentelor de asigurare a calitatii in scolile IPT 
4. Constituirea de reţele locale pentru pentru consilierea in domeniul asigurarii calitatii 
5. Autorizarea provizorie a noilor calificari propuse de scolile IPT in planurile de invatamant 
6. Continuarea activitatilor de formare a managerilor si a coordonatorilor CEAC din scolile IPT 

 
 
 

PARTEA a II – a 
ANALIZA NEVOILOR 

 
 
 
 
 
2.1. Analiza mediului intern 
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 Comisia de Asigurare a Calităţii a Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi a 
monitorizat autoevaluarea la nivelul tuturor catedrelor şi colectivelor didactice, a întocmit raportul de 
autoevaluare şi a întocmit planuri de îmbunătăţire a calităţii pentru următoarele activităţi: 
 
2.1.1. Predarea – învăţarea 
 

La Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi se şcolarizează elevii la toate formele 
de învăţământ şi la toate nivelurile. Oferta şcolară la liceu cuprinde profilurile real (matematica-
informatica si ştiinţe ale naturii), profil uman (filologie), profil servicii/ tehnician in activitati 
economice. 

 
Situatia numerică a populatiei scolare cuprinsă în diferite forme de învătământ,la inceputul 

anului  scolar 2016-2017 (pe fiecare nivel de scolarizare) se prezenta astfel: 

Unitate de inv. Nr. elevi 

primar 

Nr. elevi 

gimnaziu 

Nr. elevi 

liceu 

Nr.elevi 

postliceal 

Total elevi 

pe unitate 

 2016-2017 

Liceul 

Tehnologic 

255 199      286 28 768 

Scoala 

Dambu 

41    41 

Scoala D. 

Ghenoiu 

93 68   161 

Scoala Tintea 69 79   148 

Total elevi pe 

cicluri 

458 346 286 28       1118 

 

Învăţarea centrată pe elev 
În urma consultărilor la nivelul diferitelor comisii existente în şcoală, s-a ajuns la următoarea 

concluzie: 85% din cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi 
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 80%. 

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

Nu toate cadrele didactice au realizat planuri individuale de învăţare. 
Din asistenţele efectuate la clasă cât şi din discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii 

rezultă următoarele: 
 În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare 
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 Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor 
materiale pentru frecventarea cursurilor 

 Unii elevi nu  învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale. 
 Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare 
 Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore; 

 
 

Din analiza activitati de predare – invatare au rezultat :  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 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; 
 Adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor; 
 Cadre didactice cu înaltă calificare  
 Planificarea materiei se face în urma unui studiu 

aprofundat al curriculei şi în urma dezbaterilor în cadrul 
colectivelor metodice  
 Parcurgerea conţinuturilor la toate disciplinele se face 

conform planificărilor, folosind activităţi de învăţare şi 
resurse didactice adecvate clasei şi temei studiate 
 Participarea elevilor  si a profesorilor la Olimpiade 
  Majoritatea orelor de specialitate se desfăşoară în 

cabinete şi laboratoare dotate corespunzător 
 Instruirea practică se desfăşoară la agenţi economici 

de profil sau în ateliere dotate cu echipamente specifice 
 Un număr mare de profesori titulari au participat la 

cursuri locale de formare privind ÎCE şi/sau privind 
aspecte ale calităţii predării- învăţării 
 Desfasurarea simularilor examenelor de certificare a 

competentelor profesionale, nivel 3 și a probelor 
examenului de bacalaureat 
 Desfăşurarea unor activităţi pentru implicarea activă a 

elevului în procesul de învăţare (lectii-vizită în 
intreprinderi, cercuri cu elevii) 
 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 
 

 
 Implicare insuficientă a unor cadre 

didactice în activitatea extracurriculară 
 
 Nu se realizează o monitorizare 

sistematică a progreselor înregistrate de 
elevi la nivel individual 

 
 Desfăşurarea unor cursuri după 

metode tradiţionale de învăţare 
 

 

 
Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii-2 

1. Cuprinderea mai multor  cadre 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. 

 
2.1.2. Resurse materiale si didactice   
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Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Baicoi are 16 săli de clasă, 5 cabinete care 
functioneaza in salile de clasa (firme de exercitiu, istorie, geografie, limba română,limbi straine, 
biologie), 4 laboratoare (fizică, chimie, informatică, multimedia). Şcoala beneficiază de bază 
sportivă compusă din: sală de gimnastică, un teren de handbal cu suprafata de asfalt, 1 terenuri de 
spaort pe iarba, 1 teren de tenis de câmp cu suprafata sintetice. 

Spaţii utilizate: total 1.504.42 m2. 
-          săli de clasă -  960 m2 
-          laborator fizică – 50  m2+ anexa 26 m2 
-          laborator chimie – 86  m2 
-          cabinet  biologie  – 48  m2 
-         cabinet informatică   -  multimedia  -  51  m2 
-         cabinetinformatică  etaj II  -  34   m2 
-          cabinet geografie –  48  m2 
-          cabinet firme de exercitiu - 48  m2 
-          cabinet limba romana - 48  m2 
-          cabinet limbi straine - 48  m2 
-          cabinet istorie - 48  m2 
-          biblioteca  – 35 , 42  m2 

 
Funcţionalitatea spaţiilor este asigurată prin dotarea acestora cu mobilier adecvat, material 

didactic, calculatoare racordate la Internet, copiatoare, faxuri, imprimante, inventar de lucru, 
echipamente necesare desfăşurării instruirii practice în domeniul comerțului etc. 

 
Echipamente IT aflate in dotarea Liceului Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi 

 
-74 calculatoare(4 secretariat, 10 in lab.fizica, 25 in cabinetl dmultimedia, 25 in cabinetul de 
informatica II, 1 la biblioteca,1 la administrator, 2 la contabilitate, 1 la  director, 4 la laboratorul de 
chimie,1 in anexa cabinetului de informatica I) 
-12 laptopuri (dir adj-2 , consilier educativ-1, 4- invatatori pentru salile de clasa de la primar, 1 –
lab.fizica, 1- biologie, 1 – geografie, 1- informatica, 1- contabilitate)   
- 10 multifunctionale, din care 2 copiatoare performante  
- 11 videoproiectoare + ecrane de proiectie 
Biblioteca şcolii numără peste 13.553 de volume, la începutul acestui an şcolar (2015–2016). 
 
Scoala cu clasele I-IV Dambu Baicoi dispune de doua sali de clasa, fiecare avand suprafata de 65 
m2 , in una dintre ele functionand un minicabinet de informatica ( 5 calculatoare) si teren de sport in 
aer liber. Clasa pregatitoare isi desfasoara activitatea in cladirea Gradinitei Dambu. 

Echipamente IT aflate in dotarea acestei scoli 
- 5calculatoare; 
- 1multifunctional; 
- 1 scanner; 
- 1 videoproiector 
- 1 ecran proiectie; 
 
Scoala cu clasele I-VIII Dumitru Ghenoiu functioneaza in doua corpuri de cladire: unul pe strada 
Viilor, nr. 16 unde invata elevii de  gimnaziu si doua clase de primar (6 Sali de clasa) si cel de-al 
doilea pe strada Unirii, nr.25 unde functioneaza cinci clase de la invatamantul primar( 5 Sali de 
clasa). In trei dintre acestea invata elevii de la 3 clase pregatitoare( 1 clasa de la Scoala D. 
Ghenoiu si 2 clase  de la Liceul Baicoi). Salile sunt dotate cu mobilier corespunzator si materiale 
didactice moderne. In acelasi corp de cladire exista un cabinet de informatica.  
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Echipamente IT aflate in dotarea acestei scoli 
- 20 calculatoare; 
- 2  imprimante; 
- 2 scannere; 
- 2 copiatoare; 
- 3 laptopuri  
-5 videoproiectoare 
 
Scoala cu clasele I-VIII Tintea Baicoi  functioneaza in doua corpuri de cladire situate e strada 
Independentei. In corpul vechi functioneaza 3  Sali de clasa si un cabinet de informatica, iar in 
corpul nou 4 Sali de clasa, 1 sala de sport si o bibilioteca cu 3106 voume. 

Echipamente IT aflate in dotarea acestei scoli 
 
-12 calculatoare; 
-1 multifunctional; 
- 1   scanner; 
- 1 laptop 
- 2 videoproiectoare 
 
Total spatii de invatamant: 
-Sali de clasa : 16+3+11 +7=37, din care in 5 din ele functioneaza cabinete( geografie, 
biologie,limbi straine, limba romana, firme de exercitiu) 
-Cabinete cu sala proprie :4 (informatica) 
-Laboratoare:2 ( fizica si chimie) 
-Sali de sport :3  
-Terenuri  de sport in aer liber: 5 ( 3 la liceu, 1 la Scoala D. Ghenoiu, 1 la Scoala Tintea, 1 la Scoala  
Dambu) 
-Biblioteci:2  
- Cabinet medical:1 
 Totalizarea echipamentelor IT: 
-calculatoare: 111 
-laptopuri:16 
-videoproiectoare:19 
-multifunctionale:12 
-scannere:4 
-imprimante:2 
-1 tabla interactiva 
 
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. 

Principalele realizări, în anul şcolar 2014 -2015, au fost: 
- realizarea de lucrări de reparații si igienizări in școala, raschetare parchet, amenajare 

sala de consiliu, reamenajare cancelarie;  
- realizarea de lucrari de deratizare, dezinsectie si dezinfectie  
- verificarea stingatoarelor; 
- dotare catedre comisii metodice si sali de clas cu calculatoare-12 calc.lab fizica, 

laptopuri( pt. toate salile de clasa in care invata ciclul primar, laborator fizica, cabinet 
geografie, cabinet biologie, cabinet informatica), videoproiectoare( fizica, bilogie, sali 
invatamant primar) 

- dotare biblioteca, secretariat cu copiatoare moderne si imprimante; 
- schimbarea tablelor din toate salile de clasa cu table magnetice; 
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 Spaţii proprii optime pentru desfăşurarea 

instruirii practice în domeniul economic, 
Tehnician in activitati economice  

 Cabinete si laboratoare moderne; 
 Şcoala dispune de soft-uri educaţionale  
 Conectare la Internet de mare viteză 24 

ore/zi cu 2 furnizori; 
 Sală de sport de dimensiuni  

corespunzătoare desfăşurării activităţii de 
educaţie fizică 

 Cabinet medical scolar, bine organizat și 
dotat  

 Spaţii suficiente pentru desfasurarea 
procesuluide invatamant (cabinete, 
laboratoare) 

 Profesorii şcolii, în proporţie de 60%, se 
implică în realizarea  şi procurarea de 
materiale didactice şi în amenajarea şi 
dotarea minimală a unor cabinete de lucru 
si laboratoare (limbi moderne, discipline 
tehnice etc.) 

 Bibliotecă şcolară foarte bine dotată 
 

 Spaţiu şcolar insuficient comparativ cu 
atractivitatea domeniului de pregătire – 
numărul mic al sălilor de clasă nu permite 
intotdeauna utilizarea cabinetelor şi 
laboratoarelor conform destinaţiei; 

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

 Lipsa cabinetului  de orientare şi consiliere 
psiho-pedagogică şi profesională; 
 

 
Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 
1.  Continuarea programelor de procurare a materialelor şi echipamentelor didactice 

moderne, pe discipline; Schimbarea calculatoarelor din cabinetul I de informatica/ achizitionarea 
unor calculatoate noi, performante. 

2.  Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente; 
3. Amenajarea unui centru de documentare electronică în biblioteca şcolii. 
4.  Dotarea cu mijloace moderne de invatamant si asigurarea bazei materiale   
necesare instruirii teoretice si practice la nivelul cerintelor actuale. 

 
2.1.3.Rezultatele elevilor   

 
 
În anul şcolar 2015 - 2016, rezultatele elevilor la sfarsit de an scolar,  la examenele de absolvire, la 
examenele nationale si la examenele de certificare a competentelor profesionale au fost prezentate 
in sectiunea anterioara si in anexa 2 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
  Realizarea planului de scolarizare la 

invatamantul primar cu efective maxime de elevi; 
 Rezultate foarte bune cu elevii de la 

invatamantul primar la concursuri si olimpiade 
scolare; 
 Rezultate foarte bune la examenele 

nationale pentru invatamantul primar (evaluare 
II, IV) 
 Rezultate foarte bune ale elevilor la 

evaluarea nationala la clasa a VIII-a( cresterea 

 Scaderea cifrei de scoalrizare la liceu, 
scaderea numarului de clase cu profil real, 
disparitia clasei cu specializare 
matematica-fizica din oferta de 
scolarizare. 

 Rezultate mai slabe la disciplinele din aria 
curriculara matematica si stiinte ale naturii 
la examenul de bacalaureat 

 Slaba participare a profesorilor si elevilor 
la olimpiadele si cocursurile pe discipline 



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII    
LICEUL TEHNOLOGIC « CONSTANTIN CANTACUZINO » BĂICOI 
 

25 

procentului de promovare pe discipline si 
examen cu aproape 20% fata de anul scolar 
precedent; 
 Rezultate bune ale elevilor la examenul de 

bacalaureat( cresterea cu 21% a procentului de 
promovabilitate fata de anul scoalr precedent, 
urcarea cu 5 pozitii in clasamentul liceeelor 
prahovene) 
 Rezultate foarte bune ale elevilor la 

olimpiadele si concursurile scoalre la gimnaziu si 
liceu( cresterea numarului de premii obtinute la 
aceste competitii) 
 Cresterea procentului de promovare la 

toate ciclurile de invatamant. 
 Colaborarea permanentă şi susţinută cu 

organisme ca: CJAP Prahova, agenti economici, 
asociatii , institutii publice, agenţii specifice 
 Rezultate bune cu elevii de la ciclul primar 

 

in cazul ariei curriculare matematica si 
stiinte ale naturii. 

 
 Masuri pentru imbunatatirea calitatii 
 
1. Implicarea dirigintilor si a tuturor cadrelor didactice in promovarea ofertei scolii in special la 

liceu prin  cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, a rezultatelor obtinute cu elevii, a 

calitatii activitatilor cu caracter educativ, prin contributia la formarea unei  imagini pozitive a  

scolii care sa le ofere elevilor si parintilor convingerea ca in scoala noastra exista un climat de 

colaborare intre cadrele didactice, un real parteneriat intre scoala, parinti si elevi; 

2. Dinamizarea activitatii comisiei pentru prevenirea absenteismului si reducerea abandonului 

scolar la nivelul unitatii noastre, dar si al structurilor; 

3.Implicarea dirigintilor in reducerea fenomenului de crestere a abandonului scolar, mai ales in 

invatamantul obligatoriu; 

4.Implicarea unui numar mare de elevi in proiecte si programe educative cu valoare formativa; 

5.Crearea in scoala a unui climat de colaborare , intelegere , lipsit de conflicte; 

6.Promovarea ofertei scolii; Diversificarea metodelor de promovare; 

7. Continuarea activitatilor de pregatire cu elevii cu ritm lent de invatare; 

8. Continuarea activitatilor de pregatire suplimentara cu elevii in vederea sustinerii examenelor 
nationale; 

9 .Pregatirea elevilor pentru a participa la olimpiade si concursuri scolare; 

10. Schimbarea metodelor de predare la disciplinele din aria curriculara matematica si stiinte ale 
naturii in vederea cresterii interesului elevilor pentru disciplinele STEM; 
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1.1.4. Activitati educative si extrascolare  
 Activitatile educative si extrascolare desfasurate cu elevii sunt foarte numeroase , vizeaza 
formarea unor competente cheie ale elevilor, se remarca prin implicarea unui mare numar de cadre 
didactice si elevi de la toate ciclurile de invatamant. Toate aceste activitati sunt cunoscute de elevi , 
de parinti si de comunitatea locala datorita publicarii lor pe site-ul liceului si pe pagina de facebook 
a acesuia.  Scoala Gimnaziala Tintea isi popularizeaza in randul  comunitatii locale propriile 
activitati pe pagina proprie de facebook. 
 De asemenea, s-au incheiat parteneriate si protocoale de colaborare cu ISJ Prahova, cu institutii 
locale si regionale , cu diferite asociatii si fundatii si cu alte institutii de invatamant prahovene in 
scopul cresterii calitatii acestor activitati. 
 Activitatile educative desfasurate in anul scolar 2015-2016 sunt enumerate mai jos: 

 
Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 
    Data 

 

Coordonator 

 

  Grup tinta 

1. Ziua Internationala a 

Educatiei  

05.10.2015 Ilie Gabriela 

Voicu Irina 

- Clasa pregatitoare B; 

- Clasa a X-a C 

2. Proiect International 

ACES – Help children to 

start all over again – 

reuniunea 

reprezentantilor scolilor 

castigatoare 

3-9.10.2015 Badea Monica 

Parteneri: 

Liceul Teoretic 

 “Gh. Asachi”, 

Chisinau; 

Scoala Bratislava 

- Elevii din clasele de gimnaziu; 

-  Elevi din clasele de liceu; 

- Cadre didactice; 

3. Concurs interliceal de 

cultura generala “The 

Best”, organizat de 

VPTV 

27.10.2015 Olteanu Raluca 

 

Elevii de liceu, reprezentati de 

 echipa formata din:  

Pascu Rebecca-IX;  

Flavius Albulescu – X;  

Bianca Barnau – XI;  

Adrian Antonescu - XII 
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4.  Activitate ecologica – 

plantare de copaci si 

arbusti ornamentali in 

curtea scolii 

18.11.2015 Ciurea Isabela - Elevii clasei a XII-a B 

5.  Proiect educational 

“Drepturile copilului – 

drepturile omului”, 

organizat pentru a 

sarbatori Ziua  

Internationala a 

Drepturilor  

Copilului 

16-20.11.2015 Olteanu Raluca 

Parteneri:  

Invatatorii; 

Dirigintii claselor 

de gimnaziu si 

liceu 

- Elevii tuturor ciclurilor 

 de invatamant, inclusive 

de la structuri: Scoala Tintea  

si Scoala D. Ghenoiu” 

6. 1 Decembrie –  

Ziua Romaniei – ziua  

Tuturor romanilor –  

Proiect educational 

pentru sarbatorirea zilei 

nationale 

27.11.2015 Olteanu Raluca 

Dinu Patrascu M 

Nitu Elena 

Parteneri: 

Buzoiu Nicoleta 

Teodoru Marian 

Casa de Cultura 

Liliesti,  

Ansamblul  

:Flori de liliac” 

- Elevii de gimnaziu si liceu 

7. Serbare de Craciun 11.12.2015 Smoleanu F. 

Rotaru Rodica 

- Elevii claselor de gimnaziu 
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8.  Proiect educational 

“O jucarie – un zambet 

de copil” – proiect 

caritabil de ajutorare a 

copiilor nevoiasi 

15-22.12 Olteanu Raluca - Elevii clasei a XI-a D 

9. Proiect caritabil “Alaturi 

de colegii nostri aflati in 

suferinta” – 

confectionare de felicitari 

si podoabe de Craciun si 

vanzarea lor, avand drept 

scop ajutorarea a 2 elevi 

ai scolii noastre cu 

probleme medicale foarte 

grave: Dures Sebastian 

(8B) si Adam Silviu 

(11D) 

11-24.12.2015 Ciurea Isabela 

Nitu Elena 

Parteneri: 

Olteanu Adrian 

Olteanu Raluca 

- Elevi voluntari de la clasele: 

8A, 8B, 9B, 11B si 12B 

10. “Colind de Craciun – 

daruind vei dobandi” – 

proiect caritabil de 

ajutorare a 15 copii 

proveniti din familii 

nevoiase 

17.12.2015 Rotaru Rodica 

Gavrila Robert 

Zarnescu Florin 

- Elevii claselor a X-a B; 

- Elevii claselor a XII-a; 

11.  Proiect educational – 

“Diversitate la varsta 

mea”, editia I 

Activitatea “Sa ne 

cunoastem mai bine” 

21.12.2015 Olteanu Raluca 

Paun Madi 

Raevschi M. 

Parteneri: 

Primaria orasului 

Baicoi, expert local 

romi, Mariana 

- Elevii clasei a II-a B; 

- Elevii clasei a VIII-a A 
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Ionita 

12. Proiect international 

ACES – deplasare la 

scoala partenera din 

Bratislava 

14-18.12.2015 Badea Monica - Elevii de gimnaziu; 

- Elevii de liceu; 

- Cadre didactice 

13. Proiect educational 

“Aproape de Eminescu” 

15.01.2016 Gora Violeta 

Profesorii de limba 

romana 

invatatorii 

- 331 de elevi de la toate 

 ciclurile de invatamant 

14. Proiect educational 

“Aproape de Caragiale”, 

activitate cu tema 

”Caragiale – 

contemporanul nostru” 

01.02.2016 Gora Violeta 

Parteneri: 

profesorii de limba 

romana 

Casa de Cultura 

“I.L.Caragiale”, 

Ploiesti 

- Elevii de gimnaziu; 

- Elevii de liceu 

15. Balul Bobocilor 04.02.2016 Olteanu Raluca 

CSE 

- Elevii claselor de liceu 



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII    
LICEUL TEHNOLOGIC « CONSTANTIN CANTACUZINO » BĂICOI 
 

30 

16. 24 Ianuarie – 

 Ziua Unirii 

 

Ziua Micii Uniri 

22.01.2016 Buzoiu Nicoleta 

Dinu Patrascu M 

Sandu Silvia 

Dinu Carmen 

- Elevii claselor de gimnaziu 

- Elevii claselor de liceu; 

- Elevii clasei a IV-a A; 

- Eleviiclasei a IV-a B; 

- Invitati: prescolarii de la 

- Gradinita Mish-Mash, Baicoi 

17. Activitati de combatere a 

consumului de droguri si 

de alcool 

Ianuarie 2016 Nitu Elena 

Raevschi M 

Politia de 

proximitate a 

orasului Baicoi, ag. 

Princ. Maracineanu 

Eugen 

- Elevii claselor a VIII-a A si B 

18. Lectorate cu parintii Septembrie 2015-  

februarie 2016 

Smoleanu Felicia 

Partener: psiholog  

- Parintii clasei a VII-a A; 

- Elevii clasei a VII-a A 

19. Activitati educationale – 

lectii de ingrijire 

personala 

18.01.2016 

 

 

27.01.2016 

Olteanu Raluca 

Partener: Avon 

Cosmetics 

Diriginti: 

Raevschi M 

Nitu Elena 

- Elevele claselor IX C si D 

 

 

- Elevele claselor VIII A si B 
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20. Cursuri de formare 

personala a tinerilor: 

“Keep calm and speak in 

public” 

“Orizont alternativ – 

ateliere de educatie 

antreprenoriala pentru 

tineri” 

Septembrie 2015 

– februarie 2016 

OMV Petrom  

Asociatia CERC 

Baicoi 

Fundatia “Curba de 

cultura” 

 

- Elevii de liceu au primit 

 burse, constand in  

participarea gratuita la 

tabere tematice de  

dezvoltare personala in 

vacant intersemestriala 

 

21. Proiect caritabil 

“Atelierul de 

martisoare”, organizat in 

3 etape, dintre care prima 

s-a realizat la finalul 

semestrului I, iar cea de-a 

doua a avut loc in 

vacanta semestriala, 

lucru inedit pentru scoala 

noastra. A treia etapa a 

proiectului va avea loc in 

semestrul al II-lea al 

acestui an scolar 

10.02- 02.03.2016 Ciurea Isabela 

Nitu Elena 

Ana Iulian 

- Elevi voluntari de la clasele 

VIII B, IX C, IX D,  

XI B, XII B  

Proiectul are ca scop 

 ajutorarea elevei  

Mares Alexandra, IX C, 

care, in urma unui incendiu,  

si-a pierdut casa. 

In prima etapa a proiectului, 

 s-a realizat strangere de 

 fonduri si de obiecte 

vestimentare. 

A doua etapa presupune 

confectionarea de martisoare, 

iar cea de-a treia etapa 

vinderea lor. 

22 Ziua Scolii si 

promovarea ofertei 

educationale a scolii 

pentru anul 2016-2017 

20.05.2016 Ciurea Isabela 

 Olteanu Raluca 

Nitu Elena 

Catedra 

invatatorilor 

 Profesori de 

diferite discipline 

 

-  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 -  Personal didactic calificat, cu competenţe 
necesare evaluării şi  valorificării valenţelor 
educative ale elevilor. 
-  Diversitatea propunerilor făcute de cadrele 
didactice şi de elevi pentru constituirea programului 
de activităţi educative. 
 - Diversificarea tematicilor orelor de consiliere şi 
orientare. 
- Activităţi educative diverse, cu puternic accent 
formativ. 
- Diversificarea modalităţilor de identificare a 
nevoilor elevilor şi atragerea lor în proiecte de 
interes  local, judeţean şi  naţional.   
 - Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 
extracurriculare în comunitate. 
 -  Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-
diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.)  
existente favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ. 
 

- Descreşterea interesului elevilor şi a familiei faţă 
de activităţile educative şi extracurriculare, precum 
şi minimalizarea importanţei acestora.  
- Netransmiterea în timp util a situaţiilor solicitate 
sau neadecvarea fondului la forma solicitată. 
- Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, 
dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 
anturajul şi preocupările copiilor lor. 
- Numărul  mic al elevilor care solicita consiliere 
individuală şi lipsa unei baze de date  cu aceştia. 
- Abordarea cu neîncredere a influenţei pozitive  a 
activităţilor educative extraşcolare asupra 
dezvoltarii personalităţii elevului. 

 
 

OPORTUNITATI AMENINTARI 
- Creşterea ofertei de cursuri pentru formarea 
continuă prin CCD. 
- Creşterea receptivităţii unor părinţi în rezolvarea 
problemelor de comportament deviant al elevilor. 
-   Realizarea parteneriatului scoală - părinţi prin 
Comitetul de părinţi pe şcoală. 
-   Implicarea elevilor în proiecte şi programe 
educative la nivel judeţean şi national şi  susţinerea 
lor de către părinţi. 
 

-  Tendinţa unor elevi de a intra în grupuri cu grad 
ridicat de risc cu consecinţe directe în înmulţirea 
cazurilor de violenţă şi scăderea interesului pentru 
învăţătură. 
- Creşterea numărului de elevi care provin din 
familii dezorganizate cu implicatii nefavorabile 
asupra evoluţiei personalităţii elevilor. 
-  Creşterea numărului de părinţi care muncesc în 
străinatate. 
-   Dezavantajul creat de programele şcolare 
încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 
educative. 

- Oferta negativă a străzii şi a mijloacelor 
mass-media reflectată în lipsa de interes 
faţă de învăţătură şi activităţile educative. 
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2.1.5. Informarea, 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 
 Se organizează acţiuni comune cu CJAP, agenţii economici, instituţiile de 

învăţământ superior. 
 Școala dispune de un grup de profesori care desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare 
profesională atât în cadrul orelor de dirigenție, dar şi  în afara acestora, prin discuţii individuale, 
chestionare, teste psihologice şi de aptitudini. 
 Activitatea de consiliere se adresează nu numai elevilor, dar şi părinţilor acestora, în cadrul 
şedinţelor de consultaţii. 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Şcoala dispune de un consilier educativ, 

de o comisie a diriginţilor, de subcomisii 
peniveluri de invatamant, de consiliul 
reprezantativ al elevilor 
 Colaborarea permanentă şi susţinută cu 

organisme ca: CJAP Prahova, agenti economici, 
asociatii , institutii publice, agenţii specifice 
 

 Şcoala nu dispune de o persoană 
specializată în psihologie şi 
psihopedagogie şcolară 

 Nu a fost realizat un sistem de consiliere 
individuală a elevilor privind orientarea 
şcolară, alta decât cea din cadrul orelor de 
dirigenţie 

 Neimplicarea unor profesori în activitatea 
de îndrumare şi consiliere a elevilor 

 Numărul mic de părinţi care menţin o 
legătură permanentă cu şcoala, mai ales 
la liceu. 

 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 scolara. 

2. Derularea unui program coerent de  consiliere individuală a elevilor; 
3. Stimularea diriginţilor de a desfăşura activităţi extracurriculare care să vizeze 

orientarea profesională, educatia pentru cariera, educatia pentru sanatate, pentru 
circulatie rutiera, cu componenta moral-civica, interculturala si de promovare a 
valorilor europene. 

4. Implicarea elevilor in activitati si dinamizarea spiritului de initiativa al elevilor prin 
intermediul Consiliului elevilor; 

5. Incheierea de parteneriate cu fundatii si asociatii furnizoare de cursuri de formare 
pentru elevi si activitati de voluntariat. 

6.  Popularizarea tuturor activitatilor scolii si a proicetelor cu valoare educativa formativa 
pe site-ul liceului si pe pagina de facebook a acestuia. 

 
2.1.6 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 
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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, dar 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 . 

În procesul  de predare – învăţare se folosesc auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de 
aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, toate aprobate de MEN. 

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, Publicații. 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.  

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.  
           În cadrul  Liceului Tehnologic  „Constantin Cantacuzino” Baicoi, în planul de învăţământ al 
anului şcolar 2015-2016  au existat prevăzute următoarele specializari si calificări: 

Nivel de 
invatamant F

ili
e

ra
 

P
ro

fil
/ 

d
om

en
i

u
 Specializare / 

calificare 

Curriculum utilizat de unitatea de 
învăţământ este cel naţional / 

alternativ aprobat     Planuri cadru 

Liceal (ciclul 
inferior) 

T
e

or
et

ic
a   OMECI nr . 3410/16.09.2009 

 
 
 
 

Real Stiinte ale naturii 

T
e

or
et

ic
a 

Uman Filologie 

OMECI nr . 3410/16.09.2009 
 
 
 
 

T
e

hn
ol

og
ic

a 
 Servicii 

Tehnician in activitati 
economice 

OMECI nr . 3411/16.09.2009 
OMECI nr . 3412/16.09.2009 

Liceal (ciclul 
superior) 

T
e

or
et

ic
a Real 
 

Matematica- 
informatica 

OMECI nr . 3410/16.09.2009 
 
 
 
 

Real Stiinte ale naturii 

T
e

or
et

ic
a 

Uman Filologie 

OMECI nr . 3410/16.09.2009 
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T
e

hn
ol

og
ic

a 
 Servicii 

Tehnician in activitati 
economice 

OMECI nr . 3411/16.09.2009 
OMECI nr . 3412/16.09.2009 

 
In colaborare cu agentii economici si cu comunitatea locala sunt elaborate CDS-uri adaptate 

la nevoile de formare pe piata muncii. 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 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.) 

 Desfăşurarea instruirii practice a elevilor 
claselor XI-XII la agentii economici 
 

 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 . 
 Desfăşurarea necorspunzatoare a  

instruirii practice a elevilor claselor XI-XII, după 
modelul de învăţare „firma de exerciţiu”. 

 
 
 
 

 
Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1.Corelarea ofertei educationale cu piata muncii 
2.Elaborare CDL adaptate cerintele agentilor economici; 
 
 
2.1.7. Resurse umane 
 

Instruirea şi educarea celor 1118 de elevi ai unităţii noastre, pe cele patru niveluri de 
învăţământ, este asigurată in anul scolar 2016-2017 de un colectiv de cadre didactice format din 76 
de profesori. Prezentam mai jos normarea personalului didactic pentru anul scoalr 2016-2017. 

 
Norme didactice: 

Indicator total primar gimnazial liceal postliceal alte 

forme 

- numar de  posturi  

didactice 

74,70 21,54 28,91 22,48 1.77  

- numar posturi 

ocupate cu cadre 

didactice titulare 

67.22 20.43 24.98 21.81   
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Având în vedere numărul total de elevi înmatriculaţi în perioada dată, se poate estima 

eficienţa încadrării cu personal ( norme cadre didactice). Media şcolii este de 14.96 elevi/cadru 
didactic, fata de 15.4 la nivelul judetului. 

Comparativ cu valorile medii pe plan judeţean (elevi/cadru didactic) valorile înregistrate pentru 
acest indicator, la  Liceul Tehnologic „ C-tin Cantacuzino” Baicoi  în intervalul analizat sunt 
aproximativ egale. Corespunzător, aceasta înseamnă o eficienţă buna  a cheltuirii fondurilor 
bugetare, judetul nostru situandu-se la acest capitol pe locul al II-lea,  dupa Bucuresti si SAI.  

Prezenţa unui număr mai mare de suplinitori si pensionari, fata de proiectul de incadrare, este 
determinată de intoducerea in oferta de scolarizare a clasei de invatamant potliceal la care 
incadrarea s-a facut si cu personal asociat. Imbucurator este faptul ca numarul suplinitorilor a 
scazut fata de ani precedenti. 
 

Calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice din  Liceul tehnologic” C-tin Cantacuzino” 
Baicoieste în primul rând dovedită de rezultatele elevilor. În acelaşi timp însă, este de remarcat 
participarea directă a cadrelor didactice din liceu la procesul de reformă a învăţământului, 
colectivul didactic cuprinzând: 

 Formatori: 5 
 Profesori metodişti :2 
 Profesori cu titlul ştiinţific de doctori sau doctoranzi :2 
 Profesori cu gradul didactic I : 32 
 Profesori cu gradul didactic II :18 
 Profesori cu definitivat :18 

 
Este de remarcat participarea unor  cadrelor didactice din liceu în diferite structuri 

instituţionale la nivel naţional, cum sunt comisiile judetene de specialitate, comisiile judetene ale 
olimpiadelor pe discipline etc. Preocuparea pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice se 
materializează prin participarea la examenele pentru obtinerea gradelor didactice, prin participarea  
la cursurile de formare profesională organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi 
naţional, dar si prin participarea la activitati organizate la CCD Prahova, la simpozioane si proiecte 
educationale in cadrul disciplinelor de specialitate. 

. 
În unitate sunt angajate un număr de 90 de salariaţi pe baza de contract de muncă, după cum 

urmează: 
 

 74.70 posturi cadre didactice   cadre calificate), din care: 
- 1 post de  director – profesor cu grad didactic I; 
- 2 posturi de director adjunct – prof. invatamant primar,cu grad didactic I; 

  20      posturi personal auxiliar şi nedidactic din care: 
- 1 post administrator financiar (contabil şef); 
- 1 post administrator patrimoniu; 
- 1 post secretar şef; 
- 2 posturi secretar; 
- 1 post laborant; 
- 1 post ajutor analist programator; 

- numar posturi 

ocupate cu cadre 

didactice 

suplinitoare 

7.48 1.11 3.93 0.67 1.77  
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- 1 post bibliotecar; 
- 8 posturi îngrijitori; 
- 2 posturi agent de paza; 
- 2 posturi muncitori ; 

 
 
 
Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 
1. Implicarea cadrelor didactice tinere in activitatile didactico-educative desfasurate in unitate 
2. Promovarea ofertei de formare a CCD la nivel de institutie Participarea unui numar mare de 
profesori debutanti la cursuri de formare continua 
3.Monitorizarea participarii cadrelor didactice la programele de formare si perfectionare prin grade 
didactice 
4.Realizarea unor activitati de diseminare a informatiilor primite la cursuri de formare, instruiri, 
intalniri organizate de inspectorul, responsabil cu dezvoltarea profesionala sau directorul CCD 
5.Formarea continua prin participarea la cursurile organizate de institutiile abilitate 
6.Sprijinirea cadrelor didactice debutante  
7.Consilierea cadrelor didactice in alegerea programelor de formare si in intocmirea dosarelor 
pentru obtinerea gradelor didactice 
8.Realizarea unui spatiu destinat informarii si documentarii pentru dezvoltarea profesionala care 
contine legislatia in vigoare privind perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice, 
calendarul activitatii de perfectionare precum si documentele transmise de ISJ si CCD cu privire la 
acest domeniu 
 
 

 
2.3. 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; 
- cǎutarea de sponsori; 
- facilitarea unor donaţii, etc. 

Existǎ o foarte bunǎ colaborare între echipa managerialǎ a şcolii şi Consiliul consultativ al 
parintilor pentru optimizarea unor aspecte specifice procesului de învǎţǎmînt, dialogul permanent 
constituind baza rezolvǎrii acestora. 
 
Parteneriat cu agenţii economici  

 Pentru  pregătirea practică  au fost încheiate convenţii de practică şi contracte de parteneriat 

cu următoarele societăţi comerciale: SC Onit Impex SRL Baicoi, SC Comfruct SRL Băicoi,Banca 

Comerciala Romana-sucursala Baicoi, S.C. Colenia Com SRL. 
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Anual se înnoiesc relaţiile de colaborare cu instituţiile din orasul Baicoi , judetul Prahova 

municipiul Ploieşti, urmărindu-se astfel la elevi: 
 fomarea culturală;    
 formarea civică; 
 formare sportivă; 
 educatie pentru sanatate; 
 circulatie rutiera; 
 sanatate si securitate 
Lista parteneriatelor este cuprinsa in anexa. 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 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 curricula în decizie locală 

    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 

3. Diversificarea ofertei educationale in vederea scolarizarii elevilor in domenii cerute pe piata 
fortei de munca, cu consultarea permanenta a  reprezentantilor comunitatii locale. 

 
2.2. Analiza SWOT 

Din analiza mediului intern (cultură organizaţională, resurse curriculare, resurse umane şi 
financiare, oferta educaţionale) şi ţinând cont de influenţa factorilor proveniţi din mediul extern, 
asupra activităţii desfăşurate în cadrul unităţii (comunitatea şi grupurile de interes, analizele  şi 
nevoile realizate de MEN şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate), se 
desprinde concluzia că este necesară realizarea unui nou program de dezvoltare instituţională, 
centrat pe nevoia principală de asumarea a unei misiuni sociale clare şi de definire a 
responsabilităţilor la nivel comunitar. 

Pornind de la situaţia concretă a mediului intern al şcolii, pentru stabilirea traseului ipotetic, 
am efectuat o analiză de nevoi, utilizând procedura SWOT. Aceasta a presupus pe lângă 
identificarea punctelor tari şi a oportunităţilor şi stabilirea ameninţărilor şi a punctelor slabe ale 
unităţii. 

Diagnosticul de tip SWOT ne conduce la concluzia că este imperios necesară 
retehnologizarea cu laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, 
funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii didactice audio-vizuale modernizate şi cuplarea cu 
nevoile de calificare, mobilitate, flexibilitate şi reconversie profesională resimţite de economie prin 
piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre. Astfel am realizat 
proiectarea activităţii immediate şi de perspectivă. Această analiză a fost realizată diagnosticând 
toate domeniile funcţionale: 

 Curriculum 
 Resurse umane 



PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII    
LICEUL TEHNOLOGIC « CONSTANTIN CANTACUZINO » BĂICOI 
 

39 

 Resurse materiale şi financiare 
 Dezvoltare şi relaţii comunitare. 

 
Analiza SWOT a dezvoltării curriculare 

Puncte tari Puncte slabe 
- Existenţa pentru fiecare formă de învăţământ 
(nivel de şcolarizare) a întregului material curricular 
(planuri cadru, planuri de învăţământ, programe 
şcolare, standarde de pregătire profesională, 
programe şcolare pentru CDS, auxiliare curriculare 
– manuale, ghiduri de aplicare, îndrumătoare, etc.) 

- Oferta curriculară nu satisface nevoile tuturor 
elevilor;  
- Insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor 
didactice în raport cu solicitările beneficiarilor 

- Profesori formaţi şi abilităţi în activităţi 
interdisciplinare și transdisciplinare; 
- Munca în echipă pentru proiectarea, 
implementarea şi evaluarea CDS, CDL 
- Respectarea normelor didacticii în proiectarea 
calendaristică, semestrială a unităţilor de învăţare 
şi a lecţiilor 

- Comoditate, lipsa de angajare şi de curaj în 
dezvoltarea de curriculum 
- Rezistenţa la schimbarea reală sau invizibilă 
- Slaba implicare a părinţilor privind opţiunile 
elevilor in alegerea CDS si CDL. 

Oportunităţi Ameninţări 
- Existenţa manualelor alternative şi a ghidurilor 
profesionale  
- Colaborarea cu alte şcoli cu experienţă în 
domeniul curricular (Colegiul Economic «Virgil 
Madgearu») 
- Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor 
didactice 
- CDS, CDL oferă posibilitatea satisfacerii de 
informare şi cunoaştere în diferite domenii de 
activitate 
- CDS, CDL permite valorificarea abilităţilor 
individuale 

- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDS, 
la cerinţele părinţilor şi elevilor poate scădea 
motivaţia acestora pentru învăţare şi interesul 
pentru unitatea de învăţământ 
- Insuficienta implicare a agenţilor economici în 
realizarea CDL  
- Comunicarea deficitară între şcoală, CCD şi 
inspectoratul şcolar poate afecta buna 
organizare a curriculumului şcolii 
 

 
Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

1. Realizarea unui sistem de monitorizare iniţială şi continuă a elevilor  
2. Realizarea unei oferte CDS şi CDL în parteneriat cu părinţii, agenţii economici, 

reprezentanţii CDLPS, Consiliul local 
 
Analiza SWOT a dezvoltării resurselor umane 

Puncte tari Puncte slabe 
- Personal didactic calificat în proporţie de 100% 
- Ponderea cadrelor didactice care deţin 
definitivatul, gradul II şi gradul I este de 94% 
- Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în 
activitatea didactică este de 60 % 
- Număr mare de cadre didactice cu abilităţi de 
utilizare a calculatorului( 85%) 
- Dezvoltarea relaţiilor interpersonale (profesor – 
elev, conducere – subalterni, profesori – 
profesori, profesori – conducerea şcolii) care 
favorizează crearea unui climat educaţional 
deschis, stimulativ 
- Ameliorarea relaţiei profesor – elev prin 

- 18 % din totalul cadrelor didactice sunt 
suplinitori, fata de 22, 22 %in anul precedent; 
- Slaba motivare datorită salariilor mici 
- Participare redusa  la cursuri de formare şi 
perfecţionare, datorită accesului la aceste 
cursuri prin achitarea de taxe; 
- Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a 
unor cadre didactice. Exista cadre didactice cu 
vechime care nu au mai uramat de mult timp 
cursuri de perfectionare. 
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intermediul Consiliului Elevilor 
Oportunităţi Ameninţări 

- Întâlnirile şi activităţile commune ale cadrelor 
didactice în afara orelor de curs, favorizează 
împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 
grupului, o comunicare mai bună 
- Varietatea cursurilor de formare şi 
perfecţionare organizate de CCD, universităţi şi 
alte instituţii abilitate 
- Posibilităţi financiare de stimulare, motivare a 
cadrelor didactice (gradaţii şi salarii de merit, 
alte beneficii) 
- Întâlniri frecvente între cadrele didactice şi 
părinţii elevilor (şedinţe cu părinţii la nivelul 
clasei/şcolii, consulataţii)  

- Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 
activităţile profesionale (colaborarea cu părinţii, 
perfecţionarea, activităţile extracurriculare, 
confecţionarea materialelor didactice, pregătirea 
cu profesionalism a lecţiilor etc.) 
- Plecarea cadrelor didactice specializate în 
domenii de lucru mai bine plătite 
- Lipsa facilităţilor oferite de comunitate cadrelor 
didactice tinere, specializate, pentru rezolvarea 
situaţiilor deosebite (copii mici, preşcolari sau 
şcolari mici) 
- Lipsa unui cadru legislativ clar care să 
stimuleze formarea. 

 
Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 
1. Cuprinderea tuturor cadrelor didactice în programe de formare pentru: 
- cunoaşterea şi implementarea Sistemului Naţional al Calităţii 
- învăţarea centrată pe elev  
- utilizarea calculatorului în procesele de instruire 
2. Implementarea unui sistem de recompensare a cadrelor didactice cu rezultate deosebite în 
activitate 
 
 
Analiza SWOT a resurselor materiale şi financiare 

Puncte tari Puncte slabe 
- Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în 
normele de igienă, PM, PSI corespunzătoare 
- Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 
funcţionale pentru diverse discipline: 
informatica, fizică, chimie, biologie, sala firmelor 
de exerciţiu, geografie, istorie, limba română  
- Existenţa fondurilor proprii 
- Dotarea bibliotecii cu un important fond de 
carte( peste 16.000 volume in ambele biblioteci) 
- Dotarea şcolii cu 111 calculatoaresi 16 
videoproiectoare ; 
- Recompensarea elevilor cu performante la 
olimpiadele naționale și a profesorilor care i-au 
coordonat prin atragerea de sponsorizări de la 
Consiliul Local și agenti economici 

- Inexistenţa unui cabinet de consiliere 
psihopedagogică 
- Fonduri băneşti insuficiente pentru pentru 
întreţinerea spaţiilor şcolare, pentru construirea 
gardului imprejmuitor, pentru renovarea salii de 
sport, pentru obtinerea autorizatiei ISU ( 
ignifugare acoperisuri) 
- Comoditate din partea unor factori de 
răspundere în valorificarea posibilităţilor de 
atragere a resurselor financiare 

Oportunităţi Ameninţări 
- Descentralizare şi autonomie instituţională 
- Parteneriat cu comunitatea locală şi agenţi 
economici de profil 
- Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în 
scopul obţinerii unor venituri proprii  
- Implicarea primăriei în identificarea 
posibilităţilor de finanţare a lucrărilor angajate 
de şcoală 

- Administrarea necorespunzătoare a resurselor 
materiale şi financiare existente 
- Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor 
băneşti limitate, allocate de la bugetul local 
pentru întreţinere 
- Conştiinţa elevilor privind păstrarea şi 
întreţinerea spaţiilor şcolare 
- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 
care conduc la uzura morală a echipamentelor 
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existente 
 
Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

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

2. Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente 
3. Implementarea unor softuri educaţionale la nivelul tuturor catedrelor; 
4. Demersuri catre consiliul local pentru obtinerea de fonduri in vederea imprejmuirii 

gardului scolii, pentru obtinerea autorizatiei ISU, pentru renovarea salii de sport( prin accesare de 
fonduri guvernamentale sau din resurse de la bugetul local) 
 
Analiza SWOT privind dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea 

Puncte tari Puncte slabe 
- Comisia diriginţilor, comisia pentru activităţi extracurriculare 
şi alte comisii cu atribuţii în dezvoltarea relaţiilor cu 
comunitatea, organizarea semestrial a unor întâlniri cu 
reprezentanţii poliţiei, în scopul prevenirii violenței și 
delicvenţei juvenile, cu reprezentanţi ai Inspectoratului de 
Protecţia Muncii, Pompierilor, Poliţia Rutieră 
- Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, 
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii 
- Stabilirea unor relaţii de durată cu autorităţile locale şi 
agenţii economici, în vederea desfăşurării instruirii practice a 
elevilor, pentru toate nivelele de învăţământ 
- Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor 
activităţi extracurriculare, recum: excursii, vizite la muzee, 
vizionări de spectacole, introduc elevii în mediul comunitar şi 
contribuie la socializarea lor 
- Incheierea unui parteneriat cu Clubul Copiilor Băicoi și 
organizarea de concursuri naționale de dans, skandenberg și 
unifight. 

- Absenţa educaţiei pentru 
colaborarea cu comunitatea 
- Lacune ale mecanismelor de 
comunicare interinstituţională 
- Insuficienta comunicare cu 
comunitatea 
 

Oportunităţi Ameninţări 
- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni 
în sprijinul şcolii (primărie, biserică, poliţie, instituţii culturale) 
- Cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor 
privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi – profesori – 
elevi 
- Interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în perspectivă 
personal specializat 
- Responsabilitatea altor şcoli şi instituţii omoloage pentru 
schimburi de experienţă 

- Organizarea defectuoasă a 
activităţilor de parteneriat poate 
conduce la diminuarea efectelor 
scontate 
- Nivelul de educaţie şi timpul 
limitat al părinţilor poate conduce la 
slaba implicare a părinţilor în viaţa 
şcolară 
- Problemele severe cu care se 
confruntă unele familii 
- Carenţele legislaţiei în vigoare 
- Particularităţile situaţiei social - 
economice 

 
Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

1. Iniţierea unor proiecte de parteneriat social cu toţi factorii implicaţi în procesul instructiv - 
educativ al elevilor: agenţi economici, instituţii de cultură, instituţiile administraţiei 
publice  

2. Eficientizarea şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 
parteneriate pentru toate tipurile de formare  



 
Partea a III-a   

PLANUL OPERAŢIONAL  
 

3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii  
3.2. Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele) 
 
 
 
 
 
 

PRIORITATI PENTRU INVATAMANTUL TEHNIC 
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 2016. 
2. Cuprinderea absolvenţilor de nivelul 4 in  învăţământul TVET  75%  
3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor 
 
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 clasa din filiera tehnologica; 
 
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 
ta:   
Ţinte: 
1. 80% din cadrele didactice debutante efectuează cursuri de formare continuă  în vederea aplicării 
metodelor de învăţare centrată pe elev 
2. 90% din cadrele didactice participă la activităţi metodice 
3. Participarea în procent de 30% a cadrelor didactice din IPT la cursuri de formare profesionala 
continua. 
 
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea bazei materiale pentru invatamantul TVET în parteneriat cu alte 
organizaţii 
 
Obiectiv:  Modernizarea infrastructurii şi dotarea cabinetului „firmelor de exercițiu” cu echipamente 
performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 
Ţinta:   
1. Amenajarea cabinetului „firmelor de exercițiu” pentru pofilul si domeniul scolarizat, in proportie de 
80%.  
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2. Realizarea de softuri educationale (AEL) pentru 75% din disciplinele tehnice. 
 
3. Participarea la programul de reabilitare POSDRU pentru amenajarea unui spatiu pentru 
desfăşurarea activitatilor extracurriculare. 
 
PRIORITATEA 5: 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 învățământul tehnic pentru a alege în cunoştinţă 
de cauză traseele de formare profesională din nivelul 4 
 
PRIORITATEA 6: 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2016. 
2. Cuprinderea absolvenţilor de nivelul 4 in  învăţământul TVET  75%  
3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor 
Context:  Pe plan local (oras Baicoi , 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/persoane 
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% 

Noiembrie 2016 
 

Director 
 

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 2017 
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 şcolarizare 

Directorul şcolii 
Consiliul de 
administraţie 

Agentii economici implicaţi în 
formare profesională a elevilor 

(SC ONIT IMPEX SRL BAICOI, 
BCR Filiala Baicoi, S.C. 

COMFRUCT H.C. S.R.L)  
 
 

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii 
a tinerilor absolvenţi de învăţământ 
secundar şi superior 

Baze de date privind 
absolvenţii IPT ale ISJ 
şi AJOFM 

Septembrie 2016 

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 clasa din filiera tehnologica; 
Context: În  orasul Baicoi, 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/persoane 

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-
octombrie 2016 

(anual) 

Director 
Responsabil arie 

curriculara tehnologii 

Agentii economici implicaţi în 
formare profesională a elevilor 

(SC ONIT IMPEX SRL 
BAICOI, BCR Filiala Baicoi, 

S.C. COMFRUCT H.C. S.R.L, 
etc)  

 

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 2017 
(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 

2016-2017 
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. 80% din cadrele didactice debutante efectuează cursuri de formare continuă  în vederea aplicării metodelor de învăţare centrată pe elev 
2. 90% 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 

Octombrie-
Noiembrie 

2016 
(anual) 

Comisia de formare 
continua a cadrelor 

didactice 

ISJ 
UPG 

Desfăşurarea unor activităţi 
demonstrative, aplicaţii (lecţii 
demonstrative, chestionare) 

40% 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 2017 
(anual) 

Comisia de formare 
continua a cadrelor 

didactice 
- 
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PRIORITATEA 4: Dezvoltarea bazei materiale pentru invatamantul TVET în parteneriat cu alte organizaţii  
Obiectiv:  Modernizarea infrastructurii şi dotarea cabinetului „firmelor de exercițiu” cu echipamente performante pentru asigurarea unei 
pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

Ţinta:   
1. Amenajarea cabinetului „firmelor de exercițiu” pentru pofilul si domeniul scolarizat, in proportie de 80%.  
2. Realizarea de softuri educationale (AEL) pentru 75% din disciplinele tehnice. 
3. Participarea la programul de reabilitare POSDRU pentru amenajarea unui spatiu pentru desfăşurarea activitatilor extracurriculare. 
Context: Pentru desfăşurarea procesului de instruire-învăţare la clasele de tehnologic, în cadrul şcolii, spaţiile de instruire existente trebuie 
reamenajate şi adaptate corespunzător noilor curricule.  
Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 
Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoane 
responsabile 

Parteneri: 

Implicarea scolii in proiecte nationale si 
internationale, pentru atragerea de 
fonduri necesare dotarii spatiilor 
scolare 

Dotarea cu materiale 
didactice a cabinetelor 
tehnice si a atelierelor 

Permanent 
Director 

Responabilul ariei  
curriculare tehnologii 

 

Realizarea de softuri educationale de 
catre cadrele didactice din aria 
curriculara tehnologii. 

   Fiecare cadru didactic 
lunar va realiza 3 aplicatii  

anual 
Director 

Responabilul ariei  
curriculare tehnologii 

 

 

 



 
PRIORITATEA 5: 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 învățământul tehnic pentru a alege în cunoştinţă de cauză traseele de formare 
profesională din nivelul 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/persoane 
responsabile 

Parteneri: 

Infiintarea si 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 unui cabinet  cu 
materiale specifice (teste de 
personalitate, aptitudini etc.)  

2017 
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 
 

95% din elevii consiliati isi continua 
studiile pentru nivel 2 si 3. 
60% dintre absolventi sunt 
angajati sau isi continua studiile in 
calificarea dobandita. 

 
Aprilie - mai 

2017 

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 2017 Dirigintii 

Agentii 
economici 
identificati 

UPG 
Ploiesti 



PRIORITATEA 6: 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 avizier, sedinte 
ale Comitetului de parinti , ale 
Consiliului elevilor si ale Consiliului 
Local Baicoi ) 

Stabilirea punctelor tari şi a 
punctelor slabe pe baza dovezilor 
identificate 

Octombrie 
2016 

- 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- Sept 
2017 

- 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 



3.2. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 2016- 2017 
  
  

Numele şcolii ÎPT  Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”  
Adresa şcolii ÎPT   

telefon – fax – email  
Prahova, Băicoi, strada Republicii nr. 111,/0244260827/0244260657, 
liceultehnologicbaicoi@gmail.com 

Perioada acestui plan  
  

de la  01.09.2016 
zi/luna/an   

până la   01.09.2017   
zi/luna/an  

Numele Directorului  CIUREA ISABELA 
Semnătura Directorului    
Data planului de 
îmbunătăţire  

  

 
Data validării     
Numele inspectorului    
Semnătura inspectorului    

  
Monitorizarea internă  
  

Prima perioadă  
15 septembrie – 15 decembrie  

Perioada a 2-a  
15 decembrie - 15 martie  

Perioada a 3-a  
15 martie - 20 iunie  

Data la care s-au adus 
modificări planului de 
îmbunătăţire:  

      

   
 

1 
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: Principiul Calităţii 1 – Managementul calităţii 
Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 

 
PUNCTUL SLAB avut în vedere:  
(din raportul de autoevaluare)       Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi monitorizarea procedurilor 

Ţinte  Acţiuni necesare  Rezultate 
măsurabile   

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor  

Prioritatea 
acţiunii   

Termene şi 
obiective 

intermediare   

Monitorizare 
şi evaluare  

Costuri şi alte 
resurse 

necesare  

 Asigurarea 
calităţii – 
continuarea 
implementării 
sistemului de 
management al 
calităţii        (ţintă  
strategică şi în 
PAS) 
 
 
 
 Formularea 
politicilor şi 
procedurilor 
pentru 
îmbunătăţirea 
procesului de 
asigurarea 
calităţii 
 
 
 
 
 

Actualizarea Comisiei 
pentru asigurarea calităţi şi 
stabilirea responsabilităţilor 
membrilor ei 
• Implicarea cadrelor 

didactice în asigurarea 
calităţii 

• Stabilirea echipei de 
observatori ai predării şi 
învăţării la nivelul 
fiecărei catedre 

 
• Elaborare procedurilor  
• Procedură adusă la 
cunoştinţa personalului 
• Monitorizarea 
procedurile  în mod regulat 
pentru a asigura 
menţinerea şi respectarea 
sistemelor şi proceselor. 
 
• Monitorizarea procesului 

de asigurare a calităţii 
• Stabilirea de măsuri 

corective 
 

Registre de evidenţă 
 
Rapoarte 
 
Procese-verbale 
 
Echipa de 
observatori ai 
predării şi învăţării la 
nivelul catedrelor 
 
 
Manualul calităţii 
 
 
Procese-verbale 
 
 
 
 
 
 Raport de 
autoevaluare 
Evaluări externe 

CEAC şi cadre 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEAC  
Echipa 
managerială 

Majoră 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majoră 
 

Septembrie 
2016 

 
 

Permanent 
 
 
 
 
 
 
 

Octombrie 2016 
 

Permanent 

Procese-
verbale 
 
Raport anual 
de 
autoevaluare 
 
 
 
 
 
 
Monitorizare 
proceduri 
 
 
 
Procese-
verbale 
 
Raport anual 
de 
autoevaluare 
 

Resurse umane: 
membrii CEAC 
şi responsabili 
arii curriculare. 
Consumabile. 
 
 
 
 
 
 
 
Resurse umane:  
Echipa 
managerială şi 
membrii CEAC 

Comentarii:         Îmbunătăţirea procesului de autoevaluare trebuie privită ca un flux continuu.  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului  
Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 

 
PUNCTUL SLAB avut în vedere:  

(din raportul de autoevaluare) Colectarea informaţiilor în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi caracteristicile tuturor factorilor interesaţi şi   
utilizarea acestora pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare . 

Ţinte  Acţiuni necesare  Rezultate 
măsurabile   

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor  

Prioritatea 
acţiunii   

Termene şi 
obiective 

intermediare   

Monitorizare 
şi evaluare  

Costuri şi alte 
resurse necesare  

 
 
 
 
• Realizarea unui 
sistem de colectare 
a feedback din 
partea tuturor 
factorilor interesaţi 
 
 
 
 
 

• Realizarea 
documentaţiei 
necesare 
pentru realizarea 
feedbackului 
 
• Implementarea 
sistemului de 
colectare de 
feedback 
 
• Realizarea 
colectării de 
feedback 
 
 

Chestionare 
 
Registre de 
evidenta 
 
Rapoarte 
 
Procese-
verbale 
 
 Raport de 
autoevaluare 
Evaluări 
externe 

 
 
 
 
CEAC  
 
 
Echipa 
managerială 

 
 
 
 
 
 
Majoră 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Analiză mai 
2017 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Procese-
verbale 
 
Raport anual 
de 
autoevaluare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Resurse umane: 
Echipa 
managerială 
membrii CEAC şi 
responsabili arii 
curriculare. 
Consumabile. 
 

Comentarii:         Realizarea feedback-ului este parte integrantă a îmbunătăţirii procesului de autoevaluare trebuie privită ca un flux continuu.  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal 
competent şi calificat. 

 
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Managementul personalului şi inexistenţa procedurii de monitorizare a progresului tehnologic şi implementare a 
inovaţiilor importante(din raportul de autoevaluare)  

Ţinte  Acţiuni necesare  Rezultate 
măsurabile   

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor  

Prioritatea 
acţiunii   

Termene şi 
obiective 

intermediare 
  

Monitorizare şi 
evaluare  

Costuri şi alte 
resurse 

necesare  

• Managementul 
personalului prin 
dezvoltarea 
profesională 
continuă 
 
 
 
 
 
 
• Editarea 
procedurii de 
monitorizare a 
progresului 
tehnologic şi  
implementare 
inovaţiile 
importante, acolo 
unde este posibil 
 

•  Formulări clare referitoare 
la conţinutul mapei 
profesorului, caietului 
dirigintelui, dosarul catedrei 
şi ariei curriculare 
 
• Utilizarea eficientă a bazei 
materiale din laboratoare, 
ateliere şi cabinetele de 
specialitate 
 
• Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 
formare continuă 

 
• Întâlnirea membrilor CEAC 
cu membrii comisiei 
Tehnologii 

 
• Elaborare procedurii de 
monitorizare a progresului 
tehnologic şi  implementare 
inovaţiile importante, acolo 
unde este posibil 
 
• Procedură adusă la 
cunoştinţa personalului 

Portofoliile 
profesorilor 
Caietul 
dirigintelui 
Dosarul 
comisiei 
metodice 
Dosarul ariei 
curriculare 
 
 
 
Editarea 
procedurii de 
monitorizare a 
progresului 
tehnologic şi  
implementare 
inovaţiile 
importante, 
acolo unde este 
posibil 

Responsabil CEAC 
Responsabili arii 
curriculare şi 
comisii metodice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsabil arie 
curriculară 
Tehnologii 

 Cu impact 
major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majoră 

 Octombrie 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 
2016 

Raportul anual 
de autoevaluare 
Portofolii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manualul calităţii 
Procedura 

 Resurse 
umane: toate 

cadrele 
didactice. 

Consumabile. 
 
 
 
 
 
 
 

 Resurse 
umane: membrii 

CEAC. 
Consumabile. 

Comentarii: Managementul resurselor reprezintă motorul organizaţiei şcolare. 
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 PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

PUNCTUL SLAB avut în vedere: PUNCTUL SLAB avut în vedere: 
Îmbunătăţirea procedurilor de revizuire a programelor de învăţare care să se reflecte în  o îmbunătăţire a procesului de predare, instruire practică, 
învăţare şi a rezultatelor învăţării    

 
Ţinte Acţiuni necesare Rezultate 

măsurabile  
Responsabil 

pentru 
îndeplinirea 
acţiunilor 

Prioritatea 
acţiunii  

Termene şi 
obiective 

intermediare  

Monitorizare 
şi evaluare 

Costuri 
şi alte 

resurse 
necesare 

 Programele de 
învăţare trebuie să 
asigure egalitatea de 
şanse pentru elevi. 
 Îmbunătăţirea 
procedurilor de revizuire 
a programelor de 
învăţare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CDŞ în 
conformitate cu 
opţiunile elevilor, 
avizate de IŞJ 
Prahova 
• CDL în 
conformitate cu 
cerinţele 
partenerilor 
economici, avizate 
de IŞJ Prahova şi 
CLDPSFP şi 
corelate cu PLAI 
• Programele de 
învăţare  revizuite 
anual pe baza 
opţiunilor elevilor şi 
cerinţelor agenţilor 
economici 
• Evaluarea şi 
modificarea 
programelor 
şcolare in funcţie 
de feedback-ul 
obţinut de la elevi 

Programe şcolare 
revizuite 
CDL-uri si CDS-
uri revizuite 
 
Proceduri de 
eleborare a CDL-
urilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabil arie 
curriculară 
tehnologii 
 
Comisia pentru 
curriculum 

Cu impact 
crescut 

Octombrie 2016 Responsabil 
arie 
curriculară 
tehnologii  
 
CDL-uri si 
CDS-uri 
revizuite şi 
procese-
verbale de 
aprobare 
 
Raport de 
autoevaluare 
anual 

 

Comentarii:  
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PRINCIPIUL CALITĂŢII: PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

 
PUNCTUL SLAB avut în vedere: Creşterea gradului de participare a elevilor la  propria educatie(combaterea absenteismului şi a abandonului 
şcolar). 
(din raportul de autoevaluare)  

Ţinte  Acţiuni necesare  Rezultate 
măsurabile   

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor  

Prioritatea 
acţiunii   

Termene şi 
obiective 

intermediare 
  

Monitorizare 
şi evaluare  

Costuri şi alte 
resurse necesare  

• Responsabiliz
area elevilor 
pentru propriul 
traseu 
educaţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Implicarea elevilor în 
evaluarea progresului 
pe care îl realizează;  
• Oferirea informaţiilor 
despre programele de 
învăţare 
• Accent pe învăţarea 
centrată pe elev 
• Gamă variată de 
strategii de predare şi 
învăţare şi gamă variată 
de resurse materiale 
• Promovarea egalităţii 
de şanse: toţi elevi au 
acces egal la baza 
materială a şcolii şi la 
locuri de practică la 
agenţi economici 
• Feedback despre 
progresul elevilor 

Portofolii : 
profesori si elevi. 
Cataloage  
Grafice ale 
progresului 
individual 
Fişe de observare 
a lecţiilor 

Toţi profesorii cu 
implicarea 
elevilor 
Responsabili 
comisii metodice 
Comisia de 
frecvenţă şi 
ritmicitate a 
notării 
 

Maximă Permanent  Procese-
verbale ale 
comisiei de 
frecvenţă şi 
ritmicitate a 
notării 
Analizele 
semestriale 
ale ratei de 
retenţie 
Şedinţe cu 
părinţii 

Toate cadrele 
didactice cu 
implicarea elevilor 

Comentarii: Responsabilizarea elevilor trebuie să devină mod de prevenire a absenteismului. 
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 PRINCIPIUL CALITĂŢII 6 – Evaluarea şi certificarea învăţării 
Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. 

 
PUNCTUL SLAB avut în vedere:  
(din raportul de autoevaluare)       Monitorizarea procedurilor 

Ţinte  Acţiuni 
necesare  

Rezultate 
măsurabile   

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor  

Prioritatea 
acţiunii   

Termene şi 
obiective 

intermediare   

Monitorizare 
şi evaluare  

Costuri şi alte 
resurse 

necesare  

 
Editarea procedurii 
pentru o nouă 
evaluare - ,,şansa a 
doua,, 

 
 
 

- Întâlnirea 
membrilor CEAC 
cu responsabilii 
comisilor 
metodice  
-Elaborare 
procedurii pentru 
o nouă evaluare  
-Procedură dusă 
la cunoştinţa 
personalului 

 Editarea 
procedurii  

 

 Responsabil 
CEAC 

 Majoră  Noiembrie 2016  Manualul 
calităţii 
Procedura 

 Resurse umane: 
membrii CEAC, 

responsabilii 
comisiilor 
metodice. 

Consumabile. 

Comentarii:  Completarea procedurilor este permanentă. 
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PLANUL OPERTIONAL pentru ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

 
 PRINCIPIUL CALITĂŢII 7 –– Evaluarea şi Îmbunătăţirea calităţii 
Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de îmbunătăţire; îmbunătăţirile sunt implementate şi 
monitorizate 

  
PUNCTUL SLAB avut în vedere:  
(din raportul de autoevaluare)       Îmbunătăţirea performanţei organizaţiei prin acţiuni prevăzute în planuri de îmbunătăţire a calităţii 

Ţinte  Acţiuni necesare  Rezultate 
măsurabile   

Responsabil 
pentru 

îndeplinirea 
acţiunilor  

Prioritatea 
acţiunii   

Termene şi 
obiective 

intermediare 
  

Monitorizare şi 
evaluare  

Costuri şi alte 
resurse necesare  

 
• Elaborarea 
planurilor de 
îmbunătăţire cu 
ţinte, sarcini şi 
termen 
 
 
 
• Completarea 
procedurilor 
pentru 
îmbunătăţirea 
calităţii 

• Îmbunătăţirea 
microclimatului din 
spaţiile de instruire 
• Creşterea implicării 
elevilor şi părinţilor în 
asigurarea calităţii 
• Îmbunătăţirea 
comunicării profesor - 
elev 
•  Elaborarea 

procedurii de 
dezvoltare a punctelor  
tari şi de rezolvare a 
punctelor slabe 

Planuri de 
îmbunătăţire ale 
tuturor 
compartimentel
or şi comisiilor 
 
 
 
 
 
Proceduri 
elaborate 
 

 Responsabil 
CEAC 
 
Responsabili 
comisii metodice 
şi compartimente 
 
 
 
 
 
CEAC  
Responsabili 
comisii metodice 
şi compartimente 

 Majoră 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majoră 

 
Octombrie 
anual 
 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
 
 
Decembrie 
2016 
 
 
 

 Raport de 
autoevaluare 
 
Manualul calităţii 
 
Proceduri 
 
 
 
 
 
Manualul calităţii 
 
Proceduri 

 Resurse umane: 
membrii CEAC, 

responsabilii 
comisiilor metodice 
şi compartimente 

Consumabile. 
 
 
 

 Resurse umane:  
CEAC, responsabilii 
comisiilor metodice 
şi compartimente 

Consumabile. 
 

Comentarii: 
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DOMENIUL: CURRICULUM 
 

Nr. 
crt 

FUNCŢII 
MANAGERIALE 

 

Obiective specifice ACTIVITĂŢI TERMEN MONITORIZARE/ 
RESPONSABILI 

Indicatori  

0  1 2 3 6 7 

1. 

 
 
PROIECTARE 
 

 
 
Elaborarea documentelor 
de proiectare şi planificare: 
-planificări calendaristice 
anuale şi semestriale 
-teste de evaluare, matrici 
de specificaţie, bareme de  
corectare şi evaluare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creşterea ponderii 
activităţilor educative 
curriculare şi 
extracurriculare la nivel 
național și internațional 

1.1 Întocmirea rapoartelor 
de analiză pentru anul școlar  
2015-2016 
Raport general: calitatea 
educaţiei la sfârşitul anului 
şcolar 2015-2016 
1.2. Elaborarea planurilor 
manageriale. 
(directori, responsabili   
comisii metodice, 
coordonator comisie pentru 
evaluarea şi asigurarea 
calităţii în educaţie, 
responsabilul  cu formarea şi 
dezvoltarea profesională, 
consilier educativ) 
1.4.Elaborarea graficului si a 
tematicii Consiliului  
Profesoral şi a Consiliului de 
Administraţie 

Oct 
2016 

Director; 
Director adjunct; 
Resposabilii 
comisiilor  
metodice; 
Responsabil/ 
coordonator CEAC; 
Consilier 
Educativ 
 
 

Existena raportului general privind 
calitatea educaţiei în anul şcolar 
2015-2016 
 
Existenţa planurilor operationale 
pentru anul şcolar 2015-2016. 
Existenţa planurilor operaţionale 
semestriale 
Existența portofoliilor de testare 
iniţială 
 
Grafic şedinţe CA 
Grafic şedinţe CP 
 

1.4. Elaborarea programului 
de activităţi educative şi 
extracurriculare la nivel de 
şcoală si planul managerial 
al comisiei de programe și 
proiecte internaţionale 
Proiectarea activităţii 
educative, vizând: 
- asigurarea siguranţei 
elevilor 
- reducerea absenteismului, 
abandonului 
- reducerea şi combaterea 

 
Octombrie 

2016 
 

 
Consilier educativ 
Diriginți 

 
Programul de activităţilor educative la 
nivelul şcolii. 
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violenţei 
-combaterea utilizării subst. 
etnobotanice, alcool, fumat 
- combaterea traficului de 
persoane 

 
 
 
 
 

Creşterea calităţii activităţii 
instructiv-educative 

1.4. Elaborarea planului de 
formare a cadrelor 
didactice şi didactice 
auxiliare din unitate  

Octombrie 
2016 

 

Responsabilul cu 
formarea continuă 

Planul de formare al personalului din 
unitatea şcolară 

1.4.Elaborarea planificărilor 
şi proiectarea unităţilor de 
învăţare 
 

1 Octombrie 
2016 

Toate cadrele 
didactice din 
unitatea şcolară 

Planificările şi unităţile de învăţare ale 
cadrelor didactice 

Fundamentarea ofertei 
educaţionale pentru anul 
şcolar 2017-2018 

1.5.Elaborarea proiectului 
planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar  
2017/2018 

Noiembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 
Consiliul 
Profesoral; 
Consiliul de 
Administraţie; 

Proiectul planului de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2017-2018 

 Mentinerea procentului de 
promovabilitate  la 
examenele naţionale şi 
cresterea rezultatelor 
obţinute de elevii şcolii la 
diferite olimpiade şi 
concursuri; valorificarea 
experiențelor pozitive 
dobandite în urma 
desfășurării proiectelor 
comunitare la nivel național 
și european 

1.6.Întocmirea  graficului de 
desfăşurare a pregătirii 
pentru examenele naţionale 
şi concursuri şcolare 
naţionale si internaţionale 
 
1.7.Intocmirea programelor 
de pregătire diferențiată pe 
nivele de competențe/tipuri 
de activități 

 

Septembrie- 
octombrie 

2016 
 
 
 
 
 
Septembrie- 
octombrie 

2016 
 

Responsabili 
comisii 
 metodice. 
 
 
 
 
 
 
 

Graficul orelor de pregătire pentru 
olimpiade şi examene; 
Graficul simulărilor la disciplinele la 
care se susţine examenul  de 
bacalaureat. 
 
 
 
Programe  de menţinere/ remediere a 
rezultatelor la examenele naţionale. 
Programe de desfășurare a 
concursurilor/activităților 
naţionale/internaţionale 
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 Creşterea atractivităţii 
ofertei de CDŞ-uri prin 
diversificarea conţinuturilor 
prevăzute prin curriculum 
opţional 

1.7.Elaborarea ofertei de 
C.D.Ş.-uri ţinând cont de 

opţiunile elevilor, de nevoia 
lor de dezvoltare personală 
dar şi de resursa umană şi 

baza materială a unităţii 
şcolare 

Ianuarie- Mai 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabili 
comisiilor 
metodice  

Oferta de CDŞ-uri la nivelul şcolii şi a 
fiecărei comisii metodice  
Corespondenţa dintre opţiunile 
elevilor şi CDŞ-urile    propuse spre 
avizare  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZARE 
 
 

Organizarea activităţii  
manageriale  la toate 
nivelurile în vederea 
atingerii finalităţilor 
(directori, responsabili de  
comisii metodice, consilier 
educativ, responsabil cu 
formarea, cadre didactice) 

2.1.Intocmirea orarului Septembrie 
2016 

Director; 
Comisia pentru 
întocmirea orarului 

Orarul şcolii 

2.2.Organizarea comisiilor 
metodice, a comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea 
calităţii şi a comisiei 
diriginţilor. Organizarea 
colectivelor de elevi 

Septembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie 

Portofoliul responsabilului 
comisiei metodice. 
Portofoliul cadrului didactic. 
Portofoliul dirigintelui 

2.3. Stabilirea 
responsabilităţilor şi a 
termenelor  în vederea 
realizării planurilor 
manageriale şi a programelor 
de activităţi 

 Sept.-
Octombrie 

2016 

Consiliul de 
administraţie; 
Responsabili  
comisii 
 metodice 

Planurile manageriale aprobate în CA 
şi prezentate în CP şi comisiile 
metodice 

 Asigurarea documentelor 
curriculare şi a celor 
auxiliare 
Completarea cataloagelor 
şcolare, carnetelor, vizarea  

2.4.Procurarea programelor 
şcolare la toate disciplinele, 
a cataloagelor școlare, 
carnetelor de note 

Septembrie 
2016 

Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
 metodice; 
Bibliotecar 

Programele valabile, aprobate de 
MEN  
Existența cataloagelor completate, 
carnetelor de elev vizate 
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pentru 2016-2017 2.5.Asigurarea cu manuale 
şcolare a  elevilor, după 
selectarea  şi comandarea 
acestora 
 
Identificarea şi procurarea 
manualelor după care 
studiază elevii claselor a XI-a 
şi a XII-a. 

Septembrie- 
Octombrie 

2016 
 
 
 
 
 
 

Iunie 2015-
Octombrie 

2016 

Director; 
Bibliotecar; 
Cadre didactice 
 
 
 
 
 
Cadrele didactice; 
Bibliotecar.  

Numărul de manuale asigurate gratuit 
pentru fiecare clasă de elevi 
 
 
Numărul de elevi care au achiziţionat 
manualele şcolare  

2.6. Popularizarea planului 
de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2017-2018  

 Noiembrie 
2016-Mai 

2017 

Comisia de 
promovare a 
imaginii scolii 

Pliante de popularizare a ofertei 
educaţionale; 
Prezentări ale instituţiei; 
 

2.7. Informarea 
elevilor/parintilor din clasele 
a XII-a cu privire la  
metodologia MECS pentru 
susţinerea examenului de 
bacalaureat şi  
prezentarea calendarului 
olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare 
naţionale tuturor elevilor 

Septembrie 
2016 

 
 Martie-Iunie 

2017 

Director adjunct; 
Responsabili 
comisii metodice; 
Prof. diriginţi 

Programele aprobate de MECT 
pentru bacalaureat, 
bibliografia 
şi programele pentru olimpiade şi 
concursuri scolare 

2.8. Repartizarea orelor de 
CDŞ pentru anul şcolar 
2017-2018  în conformitate 
cu solicitările elevilor, 
parintilor, agentilor econmici 
şi cu planurile cadru 

 Ianuarie2017 Directori; 
Consiliul  
profesoral; 
Consiliul de 
Administrație 

Oferta de CDŞ -uri pentru  anul şcolar 
2017/2018 
 

  2.9. Intocmirea planului 
operational 
al CEAC 

 Octombrie 
2016 

membrii Comisiei 
CEAC 

Existenta planului operational 

3. CONDUCEREA 
OPERAŢIONALĂ 
 
 

Operaţionalizarea şi 
eficientizarea activităţii  
manageriale 

3.1.Coordonarea şi 
monitorizarea activităţii 
tuturor comisiilor de lucru  
din unitatea şcolară 

Permanent Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
 metodice 

Rapoartele de activitate ale comisiilor 
metodice. 
Rapoarte CEAC 
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3.2. Monitorizarea parcurgerii 
materiei din TC şi  CDŞ 

Lunar Director; 
Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
metodice. 

Planul de asistenţe şi interasistenţe; 
Fişe de asistenţe la lecţie 

3.3.Monitorizarea 
activitatilor destinate 
incheierii de 
proiecte/parteneriate 
comunitare la nivel 
national si european 

Lunar  Director adjunct; 
 

Nr. de parteneriate 
Nr. de proiecte europene ( în 
desfășurare 

 Creşterea calităţii în 
educaţie prin promovarea 
unui demers didactic 
bazat pe formarea de 
competenţe,  valori şi 
atitudini pentru atingerea 
dimensiunii europene in 
educatie  
 

3.3.Monitorizarea progresului 
şcolar 

Lunar Director adjunct; 
Membrii CEAC; 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice. 

Rapoarte ale comisiilor metodice şi 
ale membrilor CEAC privind progresul 
şcolar. 
Fişe de progres. 

3.4. Încurajarea cadrelor 
didactice care promovează 
cele mai variate metode şi 
tehnici de învăţare care  
dezvoltă la elevi  
creativitatea, adaptabilitatea 
şi transferabilitatea 
cunoştinţelor  

Semestrial Director; 
Director adjunct; 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice. 

Schimburi de experieţă la nivelul 
comisiilor metodice din şcoală,  al 
cercurilor metodice  şi  al activităţilor 
derulate de ISJ şi CCD, al activitatilor 
din proiectele internaţionale 
 

3.5. Analiza ritmicităţii notării 
şi a frecvenţei elevilor. 

Lunar Director adjunct; 
Comisia de 
frecventa si notare 
ritmica 

Numărul de note din catalog conform 
cu numărul de ore alocate la fiecare 
disciplină 

3.5. Monitorizarea  
activităţilor de pregătire a 
elevilor în vederea participării 
la concursuri şcolare, 
olimpiade  şi examene 
naţionale, internaţionale, 
conform calendarului ISJ, 
MEN. 

Lunar Director adjunct; 
Responsabili 
comisii metodice. 

Participarea unui număr cât mai mare 
de elevi la aceste concursuri 
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3.5. Monitorizarea  
activităţilor de pregătire a 
elevilor în vederea participării 
la programe/proiecte 
comunitare derulate de 
şcoala prin programele 
Comisiei Europene 
Erasmus+ (2014-2020), 
eTwinning, Euroscola, 
Earth Hour , Europa-casa 
noastră, etc 
 

Lunar   
Resposabilii 
comisiilor  
metodice; 
Consilier 
educativ. 
 

Rezultatele obținute 
Nr. de diplome, produse ale 
proiectelor/programelor 

Sprijin, consiliere pentru 
elevii din grupurile 
defavorizate pentru 
asigurarea egalității de 
șanse în educație 

Programe/ proiecte 
specifice 
naţionale/internaţionale  

Semestrul I, II Comisie diriginţi 
Consilier şcolar 

Existenta proiectelor si programelor 
Nr de elevi  din categoriile sociale 
dezavantajate participanti la proiecte 
naţionale/internaţionale 

4. CONTROL / 
EVALUARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificarea punctelor 
slabe şi a punctelor tari în 
activitatea desfăşurată şi 
elaborarea procedurilor de 
ameliorare/ îmbunătăţire a  
calităţii în educaţie.   
 

4.1.Analiza şi evaluarea 
semestrială şi  anuală a 
întregii activităţi a unităţii 
şcolare. 

Începutul 
anului şcolar 
şi al 
semestrului al 
II-lea  . 

Director; 
Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
metodice. 

Materiale de analiză a întregii 
activităţii, prezentate şi aprobate  în 
CA şi CP. 

4.2. Realizarea 
aistenţelor/interasistenţelor la 
ore/ aplicarea de măsuri pt. 
eficientizarea activităţii: 
transdiciplinaritate, centrare 
pe competenţe 

Conform 
graficului 

Director; 
Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
metodice. 

Grafic asistenţe 
Fişe de observare 
/ evaluare 

4.3.Verificarea prelucrării 
metodologiilor pentru  
bacalaureat şi evaluarea 
naţională la clasele terminale 

Semestrial Diriginţi  
Elevi, părinţi 

Procese-verbale 
Nr. activităţi 

4.4. Avizarea programelor 
elaborate pentru CDS in 
2016-2017 
Aprobarea ofertei 
educaţionale 2017-2018 

Conform 
procedurii 

Comisia de  
curriculum 
CP, CA 

Oferta școlii 

4.4. Verificarea ritmicităţii lunar CEAC Rapoarte lunare 
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notării 
 
4.2.Evaluarea performanţelor 
elevilor. 

Semestrial Director adjunct. Rapoarte ale CEAC. 
 

4.3.Evaluarea activităţii 
desfăşurate de cadrele 
didactice. 

Anual Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie. 

Fişe de autoevaluare / evaluare a 
activităţii desfăşurate. 

4.4. Analiza şi evaluarea 
activităţilor desfăşurate în 
cadrul 
proiectelor/programelor/ 
concursurilor 
naţionale/internaţionale 
(eTwining, Erasmus+, etc.) 

Semestrial  Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie 

Materiale de analiză 

4.5. Întocmirea tuturor 
documentelor de analiză şi 
evaluare a activităţii unităţii 
şcolare,  cerute de ISJ MEN, 
autorităţile locale şi alţi 
parteneri educaţionali. 

Permanent Director; 
Director adjunct. 

Rapoarte sintetice privind activitatea 
desfăşurată pe parcursul anului. 

4.6. Arhivarea şi păstrarea 
tuturor documentelor şcolare 

Permanent Director; 
Secretariat. 

Conform cu nomenclatorul arhivistic. 

     
5.  

 
 
MOTIVARE 
 
 

Stimularea şi motivarea 
materială şi morală a 
cadrelor didactice şi a 
elevilor pentru 
performanţă, prin 
participarea la programe 
de formare internaţionale 
Erasmus+ (2014-2020), 
eTwinning etc.  

5.1.Adaptarea CDS la 
particularităţile individuale 
ale elevilor şi  la nevoile lor 
de dezvoltare profesională şi 
personală. 

Permanent Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
 metodice; 
Cadrele didactice. 

Proiectele de CDS avizate de ISJ. 

5.2. Identificarea metodelor 
de motivare a cadrelor 
didactice pentru o implicare 
mai activă în viaţa şcolii 

Lunar Director; 
Director adjunct 

Numărul de gradaţii de merit şi 
distincţii acordate. 
 

5.3.Valorificarea şi 
valorizarea tuturor cadrelor 
didactice din şcoală  

Lunar Director; 
Director adjunct; 
Responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională 

Numărul de c.d.  din unitate care sunt 
folosite ca resursă (formatori, 
consilieri pentru debutanţi, metodisti, 
etc.) 
Numărul de c.d.  din unitate care 
participa la proiecte europene 
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6. IMPLICARE / 
PARTICIPARE 
 

Creşterea gradului de 
implicare a tuturor 
partenerilor în   educarea şi 
formarea tinerilor. 

6.1.Participarea tuturor 
cadrelor  didactice la 
realizarea unui  management 
participativ şi la creşterea 
prestigiului unităţii şcolare 

Permanent 
 

Director 
Director adjunct 

Numărul de cadre didactice implicate 
activ în viaţa şcolii şi în diferite echipe 
de lucru 

6.2.Participarea cadrelor 
didactice la activităţile 
derulate de ISJ, MECS, CCD 
şi alţi parteneri educaţionali 
(metodişti ISJ, formatori 
locali, regionali,  evaluatori 
manuale, responsabili de 
cerc pedagogic, etc.) 

Semestrial Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
metodice; 
Responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională 

Numărul de cadre didactice care fac 
parte din diferite comisii de lucru ale 
ISJ, CCD, MEN 
  

6.3.Participarea părinţilor la 
viaţa şcolii şi  la luarea 
deciziilor privid dezvoltarea 
instituţională. 

Lunar Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie. 
 

Propuneri  ale comitetului 
reprezentativ al părinţilor. 

6.4.Participarea elevilor la 
luarea deciziilor.   

Lunar Director adjunct; 
Consilierul 
educativ. 

Programe şi proiecte iniţiate de  elevi 
pentru elevi. 

  6.5. Realizarea de activitati 
didactice utilizand TIC la 
toate disciplinele 
 
 

1.10.2016- 
10.06.2017 

toti profesorii Completarea portofoliului fiecarui 
profesor cu cel putin doua proiecte 
didactice 
continand activitati ce utilizeaza TIC 
Completarea portofoliului fiecarui elev 
cu cel putin un produs bazat pe 
utilizarea TIC 

 Creşterea gradului de 
implicare a tuturor 
partenerilor în   derularea 
proiectelor/programelor 
la nivel european 

Participarea cadrelor 
didactice si a beneficiarilor 
directi si indirecti ai 
educatiei la  activitatile 
derulate in cadrul 

Semestrial Director adjunct; 
Consilierul 
educativ. 

Numărul de cadre 
didactice/elevi/parinti/reprezentanti ai 
comunitatii locale care participa la 
proiecte europene 
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proiectelor naţionale/ 
europene 

7. FORMARE/ 
DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ 
ŞI PERSONALĂ 
 

 7.1. Participarea tuturor 
cadrelor didactice din unitate 
la activităţile de formare 
curentă în cadrul comisiilor 
metodice din şcoală şi a 
cercurilor pedagogice la nivel 
judeţean. 

Permanent Director adjunct; 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice; 
Responsabilul cu 
formarea continuă. 

Referate prezentate, activităţi 
educative susţinute. 

7.2. Identificarea  nevoilor de 
formare/ dezvoltare 
profesională a cadrelor 
didactice din unitate prin 
aplicarea  chestionarelor  
transmise de CCD sau 
elaborate de  responsabilul 
cu formarea şi dezvoltarea 
profesională. 

Semestrial Director adjunct; 
Responsabilul cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională. 

Numărul de cadre didactice înscrise 
la diferite stagii de formare organizate 
de CCD sau alţi furnizori de formare. 

7.3.Consiliere şi sprijin 
pentru cadrele didactice 
debutante, realizată  de către 
responsabilii comisiilor 
metodice, profesorii 
metodişti, profesori cu 
experienţă la clasă, formatori 
din unitate. 

Conform 
graficului 

Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
 metodice; 
Responsabil cu 
formarea continuă. 

Fişe de asistenţă la ore. 
Numărul de asistenţe şi interasistenţe 
efectuate la orele cadrelor didactice 
debutante. 
 

  7.4. Înscrierea cadrelor 
didactice şi promovarea 
examenelor  pentru 
obţinerea  gradelor didactice. 

Conform 
calendarului. 

Director adjunct; 
Responsabil cu 
formarea continuă. 

Dosarele de înscriere la examenele 
de obţinere a gradelor didactice. 

7.5.Monitorizarea 
valorificării şi valorizării  
formării / perfecţionării   
cadrelor didactice din 
unitate prin realizarea unor 
proiecte comune si a 
schimburilor de experienta 
cu scoli din spatiul 
european 

Permanent Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
metodice. 

Cresterea cu 10% a elevilor implicati 
in schimburi de experienta 
internaţionale 
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8. FORMAREA 
GRUPURILOR/ 
DEZVOLTAREA 
ECHIPELOR 

Dezvoltarea spiritului de 
echipă 

8.1.Formarea comisiilor de 
lucru din unitatea şcolară 

Septembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Componenţa comisiilor metodice, 
comisia diriginţilor, 
CEAC, 
comisiile de acordare a burselor, 
echipelor de proiect, 
alte comisii 

8.2 Identificarea nevoilor 
de formare ale 
adolescenților privind 
deprinderile sociale și 
tehnice, de promovare a 
dimensiunii europene și a 
multiculturalismului 

Lunar  Consilier educativ Formarea unui grup de 10 elevi 
pentru promovarea dimensiunii 
europene si a multiculturalismului 

9. NEGOCIEREA / 
REZOLVAREA 
CONFLICTELOR 
 
. 

Utilizarea negocierii ca 
mijloc de optimizare a 
activităţii manageriale 

9.1.Aplicarea corectă a 
planurilor cadru şi a 

curriculumului la decizia 
şcolii pentru rezolvarea  

conflictelor între 
reprezentanţii diferitelor 

discipline 

Permanent Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie. 

Proceduri de identificare şi negociere 
a conflictelor între diferiţi 
reprezentanţi ai  ariilor curriculare  
 

10. COMUNICARE ŞI 
INFORMARE 
 
. 
 
 

Asigurarea fluxului  
Informaţional 
 
 
 
 

10.1. Informarea periodică şi 
ritmică a tuturor cadrelor 
didactice din unitate 

Permanent Director; 
Director adjunct 

Registrul de comunicări 

10.2.Menţinerea canalelor de 
comunicare cu toţi partenerii 
educaţionali 

Permanent Director; 
Director adjunct; 
Consilierul de 

Circulaţia corectă a informaţiei pe 
orizontală şi verticală  
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Eficientizarea  
comunicării 
 

imagine. 
10.3.Editarea de pliante, 
realizarea de prezentări ale 
unităţii şcolare sau alte 
materiale  pentru 
popularizare si promovare 
a valorilor europene 

Semestrul II Director; 
Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 
 metodice 

Pliante de popularizare a ofertei 
educaţionale. 
Zilele porţilor deschise 
 

10.4.Colaborarea cu 
mijloacele mass-media 
locale în vederea informării 
opiniei publice şi atragerii 
sprijinului posibililor sponsori. 

Permanent Director; 
Director adjunct; 
Consilierul de 
imagine. 

Articole apărute în presa locală. 

10.5. Crearea unei noi pagini 
WEB a a scolii si 
administrarea ei pentru 
informarea părinţilor, elevilor 
şi a altor parteneri 
educaţionali despre oferta 
educaţională. 
 Popularizarea tuturor 
activitatilor pe pagina de 
facebook a liceului 

Lunar 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director; 
Responsabilul 
comisiei pentru 
promovarea 
imagiinii scolii 
 Cadre didactice. 

Pagina WEB a şcolii. 

11. PARTENERIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Extinderea şi realizarea de 
noi parteneriate. 
 

11.1.Relaţionarea  cu ISJ şi 
MEN 

Permanent Director; 
Director Adjunct 
 

Acţiuni comune ISJ unitatea şcolară 

11.2.Colaborarea 
permanentă cu organele de 
poliţie, sanitare, gardieni 
publici, pompieri etc 

Permanent Director; 
Director Adjunct; 
Consilierul de 
imagine; 
Consilierul 
educativ; 

Realizarea de parteneriate şi acţiuni 
comune 

11.3.Colaborarea cu O.N.G. 
– uri, asociaţii, fundaţii, 
instituţii de cultură şi artă 

Permanent Director; 
Director Adjunct; 
Consilierul de 
imagine; 
Consilierul 
educativ; 

Realizarea de parteneriate şi acţiuni 
comune 

11.4.Implicarea federaţiilor Permanent Director; Realizarea de parteneriate şi acţiuni 
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sindicale în procesul 
decizional şi în rezolvarea 
unor probleme 

Director adjunct; 
Reprezentant 
sindicat 

comune 

11.5. Iniţierea de noi 
proiecte de parteneriat la 
nivel local, naţional şi 
internaţional 

Permanent Director; 
Director Adjunct; 
Consilierul de 
imagine; 
Consilierul educativ 

Realizarea de parteneriate şi acţiuni 
comune. 
Mobilităţi de elevi şi cadre didactice 

   Identificarea organizațiilor 
cu care se pot desfășura 
activități de promovare a 
valorilor europene și 
multiculturalismului și 
realizarea de parteneriate 
cu organizațiile identificate 

Permanent  Director; 
Director Adjunct; 
Consilierul de 
imagine; 
Consilierul educativ 

Existența unei baze de resurse 
informaționale 

 
 
 

          DOMENIUL: RESURSE UMANE 
 

Nr. 
crt 

FUNCŢII 
MANAGERIALE 

 

Obiective specifice ACTIVITATI TERMEN MONITORIZARE/ 
RESPONSABILI 

Indicatori 

1. PROIECTARE 
 
 

   Dezvoltarea 
resurselor umane la 
toate nivelurile 

1.1.Elaborarea 
planului de 
şcolarizare 
 

Conform 
termenului 
stabilit de 
ISJ/MECT 

Directori; 
Consiliul profesoral; 
Consiliul de 
administraţie 

Proiectul planului 
de şcolarizare 

1.2.Elaborarea 
proiectului de 
încadrare 

Conform 
termenului 
stabilit de 
ISJ/MEN 

Directori; 
Consiliul de 
administraţie; 
Responsabili comisii 
metodice 

Proiectul de 
încadrare 

1.3.Dimensionarea / 
redimensionarea 
compartimentului 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 

Periodic Director; 
Consiliul de 
administraţie; 
Compartimentul 
administrativ 
 

Organigrama 
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1.4.Propuneri de 
continuare a 
activităţii didactice 
pentru profesorii cu 
gradul didactic I 
aflaţi la limită de 
vârstă 

Conform 
termenului 
stabilit de 
ISJ/MEN 

Directori; 
Consiliul profesoral; 
Serviciul secretariat 
 

Adresă către ISJ. 

 . Profesionalizarea 
continuă a 
personalului 
angajat, prin 
participarea la 
diferite forme de 
perfecţionare şi 
formare continuă. 
 
 
 
 
Profesionalizarea 
managementului 
unităţii şcolare 

1.5. Elaborarea 
planului de 
perfecţionare şi 
formare continuă 
pentru  cadrele 
didactice din 
unitate 

Octombrie 
2016 

Director adjunct; 
Responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională; 
Responsabili 
comiisii metodice 

Planul de formare 
pentru cadrele 
didactice din 
unitate 

1.6.Elaborarea 
planului de 
perfecţionare 
pentru personalul 
didactic auxiliar si 
nedidactic 

Octombrie 
2016 

Director; 
Serviciul 
administrativ 

Planul de 
perfecţionare 
pentru personalul 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 

1.7.Elaborarea 
instrumentelor de 
evaluare a 
performanţelor  
cadrelor didactice. 
Elaborarea  
instrumentelor de 
evaluare a 
personalului 
didactic auxiliar şi 
nedidactic 

Septembrie- 
Octombrie 

2016 
 

Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie. 

Fişe de evaluare 
a personalului din 
unitate 

2. ORGANIZARE 
 

 2.1.Constituirea 
colectivelor de elevi  
la clasele 
pregatitoare, la 
clasele a IX-a si la 
invatamantul 
postliceal; 

Septembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 

Clasele  de elevi 
constituite în 
funcţie de optiuni; 
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  2.2. Repartizarea pe 
clase a elevilor 
transferaţi din alte 
unităţi de 
învăţămant 

Septembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 
administraţie; 

Colectivele de 
elevi; 

2.4. Organizarea 
comisiilor metodice  
şi repartizarea 
responsabilităţilor  în 
cadrul acestora 

Septembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 
Consiliul profesoral; 

Comisiile 
metodice 

3. CONDUCEREA 
OPERAŢIONALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea 
încadrării cu 
personal didactic 
calificat. 
 

3.1. Încadrarea 
personalului didactic 
conform planului 
cadru 

Septembrie 
2016 

Director; 
Consiliu de 
administratie; 

Documente 
oficiale în 
conformitate cu 
metodologia 
MECS 

 
Profesionalizarea 
managementului 
unităţii şcolare. 
 
 

3.2. Distribuirea 
orelor suplimentare 
cadrelor didactice 
calificate din unitate, 
din alte unităţi 
şcolare, pensionari 
si asociati; 

Septembrie 
2016 

Director; 
 Consiliu de 
administratie; 

Documente 
oficiale în 
conformitate cu 
metodologia 
MECS 

3.3.Repartizarea 
profesorilor diriginţi 
la clasele  de 
postliceal, a IX-a, a 
V-a si a invatatorilor; 

Septembrie 
2016 

Director; 
Consiliul de 
administratie cu 
avizul Consiliului 
Profesoaral si cu 
respectarea 
procedurii; 

Comisia 
diriginţilor si a 
invatatorilor; 

3.4.Realizarea 
fişelor de post 
pentru întregul 

personal al unităţii 
şcolare 

 Septembrie- 
Octombrie 

2016 

Director; 
Serviciul 
Secretariat; 

Fişele de post ale 
personalului 
unităţii şcolare. 
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3.5.Organizarea 
comitetelor de 
părinţi pe clase 

 Septembrie-
Octombrie 

2016 
 

Director; 
Consilier educativ 

Procesele verbale 
ale şedinţelor cu 
părinţii şi 
comitetele de 
părinţi constituite. 

3.6.Constituirea 
Consiliului 
reprezentativ al 
părinţilor pe liceu. 

Octombrie 
2016 

Director Procesul verbal al 
şedinţei 
Consiliului 
reprezentativ al 
părinţilor în 
vederea stabilirii 
responsabilităţilor. 

 3.7.Constituirea 
consiliului 
consultativ al 
elevilor si alegerea 
presedintelui si 
areprezentantului 
elevilor in CA 

 Sept-Oct. 
2016 

Consilier educativ 
 Olteanu Raluca 

Proces verbal de 
constituire a CSE. 

3.8.Organizarea 
serviciului pe şcoală 
al cadrelor didactice 

Octombrie 
2016 

Responsabil,  
Prof. Olteanu 
Raluca 

Graficul efectuării 
serviciului pe 
şcoală de către 
cadrele didactice. 

3.9.Actualizarea 
ROF 

Octombrie 
2016 si la 

schimbarea 
legislatiei 

Director; 
Director adjunct; 
Colectivul de 
elaborare a ROF 
Consiliul de 
administraţie. 

ROF în corelaţie 
cu ROFUIP şi cu 
hotărîrile CP şi 
CA 

   3.10. Instruirea 
personalului cu 
privire la procedurile 
CEAC 

 Semestrul I 
si II 

Responsabilul 
CEAC 

Prezentarea 
procedurilor de 
sistem si a celor 
operationale 
Postarea unor 
proceduri pe site-
ul scolii 
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4. CONTROL / 
EVALUARE 
 
Întreţinerea mediului 
concurenţial. 

 4.1.Evaluarea 
anuală a 
personalului 
didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic 
in anul 2015-2016 

Septembrie 
2016; 
Decembrie 
2016; 

Responsabili 
comisii; 
CA 
Directori 

Fişe de 
evaluare+rapoarte 
justificative; 
Calificative 
acordate. 

 4.2.Intocmirea 
documentelor  de 
analiză şi a 
rapoartelor cu privire 
la managementul 
resurselor umane: 
cataloage, registre 
matricole, foi 
matricole, condici de 
prezenţă, registrul 
electronic REVISAL 

Septembrie- 
octombrie 
2016 

Directori; 
Serviciu secretariat 

Documentele 
şcolare 
completate şi 
verificate în 
conformitate cu 
legislaţia în 
vigoare 

   4.3.Arhivarea şi 
păstrarea 
documentelor 
oficiale privind elevii 
şi personalul unităţii 
şcolare 

Conform 
termenelor 
legale. 

Directori; 
Secretar șef 
Statescu Daniela  
 Secretar Balan 
Steluta 

Registrul de 
arhivarea 
documentelor 
produse de 
diferite 
compartimente 

   4.4. Dezvoltarea 
capacitatii de 
autoevaluare a 
elevilor si a 
cadrelor didactice 

30.11.2016- 
19.06.2017 

Director, director 
adjunct, responsabili 
catedre, cadre 
didactice 

Aplicarea a cel 
putin unui test pe 
semestru, la 
fiecare disciplina, 
in care elevii sa 
se 
autoevalueze 
Completarea a cel 
putin unei fise de 
asistenta la lectie, 
in fiecare 
semestru, pentru 
fiecare cadru 
didactic, care sa 
contina si rubrica 
de autoevaluare a 
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lectiei de catre 
profesorul care 
sustine lectia 

5. MOTIVARE 
 
 

Stimularea şi 
motivarea materială 
şi morală a cadrelor 
didactice şi a 
elevilor. 

5.1.Repartizarea 
corectă a 
stimulentelor 
materiale pentru 
elevi: burse, premii, 
ajutoare etc.  

Lunar Directori; 
Consiliul de 
administraţie; 
Comisia de 
acordare a burselor 
si altor ajutoare 
sociale. 

Registrul de 
procese verbale 
în care este  
consemnată 
atribuirea 
burselor; 
Dosarul comisiei; 
Registrul CA si 
anexe; 

5.2. Repartizarea 
echitabilă a 
stimulentelor 
materiale pentru 
personalul didactic, 
didactic auxiliar şi 
nedidactic (gradaţie 
de merit, diplome, 
alte premii) 

 
Lunar 
  
 
La datele 
stabilite 
conform 
metodologiei 
de acordare. 

 

Director; 
Consiliul profesoral; 
Consiliul de 
administraţie; 

Registrele de 
procese verbale 
ale CP, CA 

5.3.Promovarea 
cadrelor didactice, 
în funcţie de 
rezultatele obţinute, 
în diferite formaţiuni 
de lucru la nivel de 
instituţie; 

Permanent Directori; 
Consiliul de 
administraţie; 
Responsabili ai 
comisiilor metodice; 

Propuneri de 
cadre didactice 
care să facă  
parte din diferite 
formaţiuni de 
lucru 

6. IMPLICARE / 
PARTICIPARE 
 
. 

Realizarea unui 
management 
participativ 

6.1. Asigurarea 
cadrului instituţional 
pentru participarea 
întregului personal 
la procesul 
decizional 

Permanent Directori. Participarea 
personalului la 
sedinţele 
comisiilor 
metodice, CP, 
CA, alte comisii 

6.2.Organizarea de 
întalniri periodice ale 
elevilor cu 
consilierul educativ, 

Periodic Directori: 
Consilierul educativ 

Procese verbale 
ale întîlnirilor 
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cadre didactice şi 
conducerea liceului 

6.3.Încurajarea 
realizării unei culturi 
organizaţionale care 
să stimuleze o 
comunicare 
deschisă şi 
constructivă 

Permanent Directori. 
 

Transparenţa 
deciziilor şi 
comunicare 
eficientă la toate 
nivelurile în 
unitatea şcolară. 

6.4.Realizarea de 
întâlniri ale cadrelor 
didactice  şi ale 
conducerii unităţii 
şcolare cu părinţii 
pentru implicarea 
acestora în viaţa 
şcolii  

Periodic Directori; 
Profesori diriginţi. 

Participarea 
părinţilor la 
diferite activităţi 
ale şcolii:serbări, 
concursuri, 
festivităţi de 
premiere etc. 
 

7. FORMARE / 
DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ 
 

Creşterea calităţii în 
educaţie prin 
aplicarea la clasă a 
competenţelor 
dobândite în urma 
parcurgerii unor 
stagii de formare. 

7.1.Participarea 
cadrelor didactice şi 
didactice auxiliare 
precum şi a 
personalului 
nedidactic la diferite 
stagii de 
perfecţionare/ 
formare continuă 
sau reconversie 
profesională 

Semestrial Directori; 
Responsabil 
formare continua. 

Adeverinţe/ 
certificate de 
participare  la 
diferite stagii de 
formare 

7.2. Consilierea 
elevilor privind 
orientarea şcolară şi 
profesională 

Periodic Director adjunct; 
Consilier educativ; 
Profesori diriginţi 

 

7.3.Participarea la 
programe de 
formare continuă în 
management 
educaţional a 
directorilor 

Periodic Directori; 
Responsabili comisii 
metodice; 
Consilierul educativ. 

Atestarea 
directorilor în 
management 
educaţional 
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8. FORMAREA 
GRUPURILOR 
DEZVOLTAREA 
ECHIPELOR 
Dezvoltarea spiritului 
de echipă 

 8.1.Organizarea de 
activităţi de „TEAM 
BUILDING” 

Periodic Directori; 
Consilier educativ; 
 Cadre didactice; 

Consolidarea şi 
formarea echipei  

8.2. Organizarea de 
activităţi de team 
buiding 

Periodic Consilierul educativ; 
Cadrele didactice 

Ziua Şcolii 
 Activitati comune 
ale c.d. 

9. NEGOCIEREA / 
REZOLVAREA 
CONFLICTELOR 
Utilizarea negocierii 
ca mijloc de 
optimizare a 
activităţii. 

 9.1.Identificarea şi 
soluţionarea 
conflictelor care 
apar înte: elevi-
elevi; elevi-profesori, 
profesori-profesori, 
părinţi -cadre 
didactice 

Permanent Directori; 
Profesori diriginţi; 
Cadre didactice 

Respectare legilor 
şi regulamentelor 
în vigoare 

10. COMUNICARE ŞI 
INFORMARE 

 
 

 
Eficientizarea  
comunicării 
 

10.1. Informarea 
periodică şi ritmică a 
tuturor cadrelor 
didactice din unitate. 

Saptamanal Director; 
Director adjunct. 

Registrul de 
comunicări; 

10.2.Informarea 
permanentă  a 
părinţilor cu privire 
la acţiunile derulate 
de şcoală în 
vederea creşterii 
prestigiului acesteia, 
a dezvoltării 
instituţionale şi a 
evaluarii 
performanţelor 
elevilor 

Lunar Directori; 
cadre didactice. 
 

Şedinţele cu 
părinţii. 
Scrisori de 
mulţumire, 
avertismente, 
înştiinţări cu 
privire la 
activitatea 
desfăşurată de 
elevi 

   10.3. Realizarea si 
aplicarea unor 
proceduri de 
evaluare sistematica 
a satisfactiei 
personalului unitatii 

 Semestrul I 
Semestrul II 

comisia CEAC 75% din 
personalul scolii a 
raspuns la 
chestionar 

 
DOMENIUL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 
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Nr. 
crt 

FUNCŢII MANAGERIALE 
 

OBIECTIVE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI TERMEN Monitorizare/ 
responsabili 

Indicatori  

1. PROIECTARE 
 
 

Creşterea 
eficienţei în 
alocarea şi 
exploatarea 
resurselor 

1.1.Elaborarea 
proiectului de 
buget 

Decembrie 
2016 

Director; 
 Consiliul de 
administratie 
Contabil şef 

Proiectul de 
buget 

1.2. Elaborarea 
proiectului de 
achiziţii pentru anul 
2017 

Decembrie 
2016 

Director; 
Administrator de 
patrimoniu 
Consiliul de 
administratie 
Contabil şef 

Proiectul planului 
de achiziţii 

1.3.Identificarea 
tuturor surselor 
extrabugetare de 
finanţare (donaţii, 
sponsorizări, 
închirieri de spaţii, 
proiecte, etc)  

Permanent Directori; 
Consiliul de 
administratie; 
Părinţi; 
Contabil şef 

Contracte de 
sponsorizări, 
închirieri 

2. ORGANIZARE 
 
 

Încurajarea 
mecanismelor de 
atragere de fonduri 
extrabugetare, în 
special prin 
îmbogăţirea culturii 
proiectelor 

2.1.Repartizarea 
bugetului primit 
conform legii, pe 
capitole şi articole 
bugetare 

După 
aprobarea 
bugetului. 

Director; 
Contabil şef 

Bugetul aprobat 

2.2.Realizarea de 
fonduri 
extrabugetare şi 
repartizarea lor 
conform listei de 
priorităţi 

Permanent Director; 
Consiliul de 
administratie 
Contabil şef 

Fondurile 
extrabugetare 
realizate şi 
alocarea acestora 

2.3.Repartizarea 
mijloacelor fixe şi a 
fondurilor de 
inventar 

Semestrial Director; 
Contabil şef; 
Administrator de 
patrimoniu 

Înregistrarea 
materialelor şi a 
mijloacelor fixe 
achiziţionate 

3. 
 
 

CONDUCERE OPERAŢIONALĂ 
 
 

Modernizarea 
infrastructurii şi a 
bazei  materiale 

3.1.Pregătirea 
sălilor de clasă în 
vederea defăşurării 

Septembrie 
2016 

Februarie 

Directori; 
Administrator de 
patrimoniu 

Sălile de clasă 
pregătite conform 
cerinţelor unui 
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 procesului 
instructiv-educativ 
în condiţii optime 

2017 învăţământ 
modern 

3.2.Aprovizionarea 
cu materiale 
consumabile 
necesare 
desfăşurării în 
condiţii optime a 
întregii activităţi a 
unităţii şcolare 

Lunar Directori; 
Administrator de 
patrimoniu 

Aprovizionarea 
corectă a tuturor 
compartimentelor 

Îmbunătăţirea 
comunicării  
interinstituţionale,  
dezvoltarea 

utilizării 
tehnologiilor  

 

3.3.Asigurarea 
funcţionării 
internetului şi a 
platformei AEL 

Lunar Directori; 
Administrator de 
patrimoniu 
Analist 
programator; 

Contract de 
servicii de 
intreţinere a 
calculatoarelor şi 
a reţelei de 
internet 

3.4. Monitorizarea 
execuţiei bugetare 
şi a planului de 
achiziţii 

Permanent Director; 
Contabil şef; 
Administrator de 
patrimoniu 

Achiziţionarea de 
bunuri  conform 
proiectului 
planului de 
achiziţii. 
 

Creşterea 
eficienţei în  

alocarea şi 
exploatarea  

resurselor. 
 

3.5.Monitorizarea 
modului de 
utilizarea a 
fondurilor 
extrabugetare 

Lunar Director; 
Contabil şef 

Achiziţiile corelate 
cu nevoile reale 
ale unităţii şcolare 

3.6.Realizarea 
execuţiei bugetare 

Trimestrial Director; 
Contabil şef 

Darea de seamă 
a contabilului 
privind execuţia 
bugetară 

3.7.Realizarea 
planului de achiziţii 

Decembrie 
2016 

Director; 
Contabil şef; 
Administrator 

 Achiziţionarea de 
bunuri  conform 
proiectului 
planului de 
achiziţii 
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3.8. Alocarea 
burselor 

Semestrial Comisia pentru 
acordarea 
burselor; 
Contabil şef 

Procesul verbal al 
comisiei de 
stabilire a  
burselor  

3.8. Utilizarea 
fondurilor 
extrabugetare 
conform priorităţilor 
stabilite prin planul 
de dezvoltare 
instituţională și 
planul de 
imbunătățire CEAC 

Lunar Directori; 
Responsabili 
comisii metodice. 
Administrator  
Contabil sef 

Cheltuirea 
eficientă a 
fondurilor cu 
respectarea 
legislaţiei în 
vigoare 

4. CONTROL / EVALUARE 
 

 4.1.Încheierea 
exerciţiului 
financiar 

Anual Contabil şef Dare de seamă 
contabilă 

4.2. Evaluarea 
gradului de 
realizare a planului  
de achiziţii 

Permanent Director; 
Contabil şef; 
Administrator 

Evaluarea 
obiectivă a 
achiziţiilor făcute 

4.3.Întocmirea 
documentelor şi a 
rapoartelor privind 
managementul 
financiar.Legea 
82/1994 cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare 

La termenul 
solicitat de 

forurile 
superioare.  

Director; 
Contabil şef 

Situaţiile 
raportate la 
termenele 
solicitate 

 4.4.Arhivarea şi 
păstrarea 
documentelor 
financiare oficiale. 

Lunar Contabil şef. Dosarele cu 
actele financiar 
contabile 

5. MOTIVARE 
 
 

Dezvoltarea 
marketingului  

educaţional la 
nivelul  

instituţiei. 

5.1. Stimularea 
materială a 
cadrelor didactice 
care sunt implicate 
în diferite 

Iunie 2017 Contabil şef Acordarea 
stimulentelor 
materiale din 
venituri 
extrabugetare. 
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programe 

5.2. Obţinerea unor 
surse pentru 
recompensarea 
performanţelor 
elevilor 

 
Septembrie- 
Octombrie 
2016 
Iunie 2017 

Contabil şef; 
Profesori; 
Părinţi 

Obţinerea unor 
sponsorizări 
pentru 
recompensarea 
elevilor cu 
rezultate 
deosebite în 
diferite domenii 

6. IMPLICARE / PARTICIPARE  6.1. Asigurarea 
transparenţei 
elaborării şi 
execuţiei bugetare. 

Lunar Director; 
Contabil şef 

Darea de seamă 
trimestrială şi 
anuală 

7. FORMARE/DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ  

 7.1. Asigurarea 
formării / 
perfecţionării 
pentru personalul 
din sectorul 
financiar contabil şi 
administrativ 

Periodic Director; 
Responsabilul cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională 

Stagiile de 
formare parcurse 

8. FORMAREA GRUPURILOR/  
DEZVOLTAREA ECHIPELOR 

 8.1. Formarea 
echipei de lucru 
pentru realizarea 
achizitiilor, 
constituirea 
comisiei de 
achizitii publice 

 Sept-
Octombrie 

2016 

Director; 
Contabil şef; 
Administrator de 
patrimoniu 

Echipa care 
realizează 
achizitiile publice 

9. NEGOCIEREA  
CONFLICTELOR 
 

 9.1. Realizarea 
climatului optim 
pentru realizarea 
achiziţiilor publice 
şi a execuţiei 
financiare 

Lunar Director; 
Contabil şef 

Selectarea celor 
mai bune oferte 

9.2. Negocierea 
avantajoasă a unor 
contracte de 
sponsorizare 

 Director; 
Contabil şef. 

Obţinerea unor 
contracte de 
sponsorizare 
avantajoase 
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pentru şcoală 

 
 

DOMENIUL: DEZVOLTARE ȘI RELATII COMUNITARE 
 

Nr. 
crt 

 

FUNCŢII 
MANAGERIALE 

Obiective specifice 
 

ACTIVITĂŢI 
 

TERMEN MONITORIZARE/RESPONSABILI Materiale / documente 
elaborate 

1. PROIECTARE 
 
 
 
 
Dezvoltarea  
relațiilor școală -

comunitate 
 

1.1.Identificarea 
potențialelor instituții 
partenere 

La începutul 
fiecărui 

semestru 

 
Directori; 
Comisia pentru relații cu comunitatea 
locală 

Întruniri ale Comisiei pentru 
relații cu comunitatea. 
Centralizarea potențialilor 
parteneri 

1.2. Elaborarea 
/revizuirea procedurilor 
de realizare a 
parteneriatelor pentru 
creșterea calității în 
educație 

Noiembrie 
2017 

 
Membrii CEAC 

 Parteneriate menite să` 
crească nivelul calitaţii în 
educaţie 

1.3. Intocmirea listei cu 
potențialii furnizori de 
servicii necesare 
dezvoltării instituționale 

Semestrul al 
II-lea 

 
Director; 
Administrator financiar  
Administrator de patrimoniu 

Ofertele firmelor  prestatoare 
de servicii  

2. ORGANIZARE 
 
Diseminarea 
experiențelor pozitive 
și a bunelor practici 

2.1 Organizarea 
licitațiilor și încheierea 
contractelor de lucrări 

Semestrul al 
II-lea 

 
Director; 
Administrator financiar; 
Administrator de patrimoniu. 

Contractele încheiate. 
Caiete de sarcini 
 

2.2.Organizarea 
activităților comune cu 
instituțiile partenere 

Conform 
programelor 

 
 

Programele activităților 
derulate 

3. CONDUCERE 
OPERAȚIONALĂ 
 
Dezvoltarea  

3.1.Elaborarea planurilor 
strategice privind 
îmbunătățirea calității în 
educație 

Semestrul I  
Coordonator CEAC; 
Membrii CEAC 

Planuri anuale operaționale. 
Raport de autoevaluare 
instituțională 
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relațiilor de  
colaborare cu  
autoritățile locale și  
alte instituții  
descentralizate 
 
 
 
Diseminarea  
experiențelor  
pozitive și a  
bunelor practici 

3.2.Protocoale și 
convenții încheiate cu 
diferiți parteneri (poliția, 
pompierii, jandarmeria, 
alți parteneri)  

Semestrul I  
Director 

Procese verbale încheiate cu 
partenerii 

3.3.Organizarea 
promovarii ofertei scolii 
pentru toate ciclurile de 
invatamant 

Semestrul al 
II-lea 

 
Director; 
Director adjunct; 
Responsabili comisii metodice 
Alte cadre didactice . 

Programul acțiunii 

3.4. Imbunătățirea 
fondului de carte al 
bibliotecii 

Periodic Director; 
Contabil șef; 
Bibliotecar 

Planul de achiziție de carte 
școlară 

3.5. Elaborarea   revistei 
școlii 

Semestrul al 
II-lea 

 BIBLIOTECAR 
Responsabili comisii metodice. 
Profesori 

Reviste școlare elaborate și 
editate de cadrele didactice 
șii elevii  școlii 

  3.6.Organizare de 
lectorate cu părinții 
pentru prezentarea RI, 
ROFUIP, regulamente 
de organizare a 
concursurilor și 
examenelor,  oferta de 
CDȘ, oferta 
educațională 

Lunar  Director; 
Profesorii diriginți 

Diseminarea informațiilor 
privind legislația școlară 

3.7. Popularizarea 
rezultatelor obținute de 
elevi la examene și 
concursuri în diferite 
domenii și în cadrul 
programelor/proiectelor 
comunitare naționale/ 
europene 

Lunar Director;  
CEAC. 

Articole în presă. 
Pagina WEB. 
Raportul de evaluare anuală 
al  CEAC 

4. CONTROL/ 
EVALUARE 
 
 
Întărirea mediului 

4.1.Analiza activității 
desfașurate în școală 

Periodic Directori; 
Responsabili comisii metodice; 
Consiliul de administra\ie. 

Diagnoza corectă a situației 
din unitatea școlară 
Planuri de măsuri pentru 
eficientizarea activității 
școlare 
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concurențial 4.2.Elaborarea criteriilor 
de evaluare pentru 
cadre didactice, 
didactice auxiliare și 
pentru personalul 
nedidactic 

Semestrul  I  Directori; 
Coordonator CEAC; 
Responsabili comisii metodice; 

Criterii de evaluare adaptate 
specificului unițății școlare 

5. MOTIVARE 
 
Întărirea mediului 

concurențial 

5.1.Asigurarea condițiilor 
optime pentru toate 
cadrele didactice pentru 
participarea la diferite 
stagii de formare la nivel 
național și internațional 

În funcție de  
solicitările 
cadrelor 
didactice 

Directori; 
Responsabilul cu formarea și dezvoltarea 
profesională 

Baza de date privind 
formarea continuă 

  5.2.Valorificarea și 
valorizarea tuturor 
cadrelor didactice 

Permanent Directori Cadrele didactice din unitate 
folosite ca resurse  

6. IMPLICARE  / 
PARTICIPARE 

 
 
Dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu 
autoritățile locale și 
alte instituții 
descentralizate 

6.1.Invitarea 
reprezentanților 
comunității locale la 
diferite activități 
organizate de școală 
(deschiderea anului 
școlar, ziua școlii, 
serbări școlare, vizite ale 
partenerilor externi, alte 
evenimente.) 

Permanent Director; 
Comisia pentru promovarea imaginii 
scolii. 

Invitații pentru reprezentanții 
comunității locale 

6.2. Participarea 
cadrelor didactice din 
unitate la diferite 
activități organizare de 
ISJ, CCD, MECTS, alte 
unități școlare 

Permanent Director; 
Responsabili comisii metodice. 
 Responsabil formare continua; 

Adeverințe, atestate ale 
participării la diferite 
activități. 

6.3. Participarea tuturor 
cadrelor didactice la 
manifestarea  „Zilele  
porților deschise”atat 
pentru ciclul primar, cat 
si pentru admiterea in 
liceu 

Semestrul al 
II-lea 

Directori; 
Responsabili comisii metodice. 

Prezentarea parintilor 
copiilor care vor intra in 
clasa pregatitoare , respectiv 
a parintilor si elevilor din 
unitățile gimnaziale cu ocazia 
prezentării ofertei 
educaționalela liceu 
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7. FORMARE/ 
DEZVOLTARE 
PROFESIONALĂ 
ȘI PERSONALĂ 

 
Profesionalizarea 

continuă a 
personalului 
angajat 

7.1. Organizarea de 
cercuri cu elevii pe 
discipline, ansambluri 
corale, sportive, formatii 
sportive. 

Permanent Responsabilii comisiilor metodice; 
Profesori diriginți. 

Programul de activitate al 
cercurilor. 

7.2. Participarea 
cadrelor didactice la 
activitățile metodice din 
școală, la consiliile 
profesorale cu temă.  

Permanent Director adjunct; 
Responsabili comisii metodice. 

Procese verbale ale 
comisiilor metodice. 
Materialele elaborate 

8. FORMAREA 
GRUPURILOR/ 
DEZVOLTAREA 
ECHIPELOR 

8.1.Constituirea comisiei 
pentru evaluarea și 
asigurarea calității 

Sept-Oct 
2016 

Directori Proces verbal de constituire 
a CEAC 

9. NEGOCIEREA 
REZOLVAREA 
CONFLICTELOR 

9.1.Identificarea și 
rezolvarea conflictelor cu 
reprezentanții 
autorităților locale și cu 
cei ai furnizorilor de 
servicii 

Permanent Director; 
Contabil șef; 
Administrator de patrimoniu 

Comunicare eficientă cu 
autoritățile locale și furnizorii 
de servicii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2015-2016. 

 
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: 

 Cuprinderea absolvenţilor de nivel 4 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:  

 Cel puţin un acord de parteneriat cu un agent economic pentru fiecare clasa 
 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:  
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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 60% 

 
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 
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