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IINNTTRROODDUUCCEERREE  
  

Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane 
deoarece prin aceasta societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie 
în generaţie tot ceea ce umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la 
şcoala contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o 
cunoaştere acumulată de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitatea în 
continuă transformare şi să-i pregătească pentru un viitor imprevizibil. Considerată un 
factor-cheie în dezvoltarea societăţii, ea asigură forţa de muncă calificată pentru toate 
sectoarele de activitate, favorizează progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, 
capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului, educaţia este unul dintre 
instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul. Soluţia 
tuturor problemelor grave şi cronice cu care se confruntă societatea contemporană este 
căutată în educaţie şi şcoală. 
 Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, 
pe de o parte, şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie 
să-i ajute pe tineri să se cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le 
interiorizeze în identitatea lor, să-i ajute să conştientizeze şi să-şi asume 
responsabilitatea pentru a se implica în dezvoltarea societăţii. Educaţia şi şcoala 
contemporană suportă presiuni tot mai mari din partea celorlalte subsisteme ale 
societăţii. Aceste presiuni vin dinspre toate sectoarele de activitate, cărora şcoala le 
livrează forţa de muncă, dar vin şi din partea elevilor şi a părinţilor; aceştia aşteaptă de 
la şcoală garanţia succesului social, ceea ce înseamnă concomitent prosperitate 
materială, dezinvoltură în relaţiile sociale, contribuţia activă la construirea societăţii. 
 Toate presiunile exercitate asupra sistemului educativ contribuie la modificarea 
rolului şcolii: dintr-o instituţie autonomă, relativ izolată, specializată exclusiv în 
transmiterea ştiinţei de carte, şcoala a devenit interfaţa în relaţia individ – societate, 
spaţiul social specific în care se manifestă disfuncţiile şi tensiunile societăţii şi, prin 
aceasta prevenţia şi terapia acestora. Şcoala este prima instituţie care îi confruntă pe 
elevi cu exigenţele integrării în societate şi toate cercetările demonstrează că modul în 
care se adaptează un copil la şcoală reprezintă principalul indicator predictiv cu privire 
la calitatea conduitei sale socioprofesionale ca adult. Toate marile teorii sociologice 
subliniază importanţa calităţii experienţelor şcolare în integrarea socială a indivizilor, 
ceea ce argumentează interpretarea: şcoala şi problemele sociale reprezintă cele două 
feţe ale aceleiaşi monede. Din punctul de vedere al politicilor sociale, consecinţa 
acestei viziuni este una extrem de importantă: la ora actuală se preferă investirea 
resurselor în şcoală, în scopul creşterii calităţii actului educativ, decât în sistemele de 
control social sau în sistemele de susţinere socială. Această strategie corespunde 
principiului intervenţiei timpurii, este mai bine să previi, decât să vindeci, şi principiului 
intervenţiei eficiente: investiţia în şcoală se finalizează în calitatea intelectuală, morală, 
profesională şi socială a absolvenţilor. 

 Absolvenţii care probează autonomie intelectuală şi morală, capacitate de 
adaptare la schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare sunt 
mai apţi să-şi rezolve singuri şi corect problemele existenţiale şi vor da dovadă de o 
conduită dezirabilă social, deci nu vor contribui la creşterea disfuncţionalităţilor sociale. 

Documentele de proiectare managerială au avut ca bază analiza nevoilor, care 
vizează pe de-o parte analiza mediului extern şi pe de altă parte a celui intern.  

Orice organizaţie ca să se dezvolte trebuie să ţină seama de contextul economic, 
demografic, de evoluţia pieţei muncii şi de cerinţele ce se impun pentru ocuparea unui 
loc de muncă. Toate acestea constituie variabile de care trebuie să se ţină seama in 
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proiectarea obiectivelor. Şcoala se adresează unor nevoi de calificare profesională , 
cerute pe actuala piaţă a muncii, care se referă la piaţa naţională dar şi la cea 
europeană.  

Analiza internă este cea prin care sunt evaluate resursele organizaţiei precum şi  
rezultatul folosirii optime a acestora.  

Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2016-2017 s-a realizat pornindu-se de 
la această analiză, dar şi de la obiectivele şi ţintele fixate la nivel regional şi local.  

Astfel în  planul managerial au fost  stabilite acţiunile pe care trebuie să le 
intreprindă toţi factorii implicaţi in succesul organizaţiei. Prin disciplinele propuse la 
CDŞ, CDL s-a urmărit pe de-o parte atragerea elevilor spre discipline utile în pregătirea 
lor profesională, iar pe de altă parte s-a ţinut seama de cerinţele de pe piaţa muncii. 

Totuşi există şi domenii noi, care probabil ar atrage tinerii, dar care necesită în 
prealabil o analiză aprofundată şi pregătirea unei documentaţii specifice, necesară 
autorizării. Şcoala şi-a propus ca priorităţi, pe termen mediu şi lung, dezvoltarea 
capacităţii de informare şi consiliere privind cariera, corelarea ofertei educaţionale  cu 
nevoile de calificare ale pieţei muncii din sectorul servicii, reabilitarea infrastructurii şi 
achiziţionarea de mijloace de învăţământ şi a echipamentelor didactice aferente 
demersului didactic, dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din 
şcoală, dezvoltarea de parteneriate eficiente pentru o formare profesională de calitate şi 
oferirea de şanse egale de realizare personală a tuturor elevilor care îşi fac studiile în 
şcoala noastră, urmărind ca obiective extinderea şi diversificarea activităţii de informare 
şi consiliere privind cariera, raţionalizarea ofertei şcolare, adaptarea bazei materiale la 
cerinţele noului curriculum, aplicarea metodelor didactice  moderne , activ- participative, 
centrate pe elev, pe nevoile personale de formare profesională în vederea oferirii de 
şanse egale elevilor noştri. 

 
 
 
 

 

  
  
  

  
11..PPLLAANNIIFFIICCAARREE  SSTTRRAATTEEGGIICCĂĂ  
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1.1 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. 
. 

 
 

1.2 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  ! 

 

 
 

1.3 ANALIZA DE NEVOI 
 
Această analiză se bazează pe diagnoza internă şi externă a şcolii noastre. 

 

1.3.1 ANALIZA MEDIULUI INTERN 
 

1.3.1.1 Prezentare generală a şcolii 
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Scurt istoric: 
Documentele vremii atesta existenta Baicoiului si a mosnenilor sai inca din 1517, 

la 22 noiembrie, intr-un document semnat de Neagoe Basarab. 
o La Baicoi, scoala a luat fiinta  in perioada  1835 - 1836, fiind  una din cele 11 

infiintate in Judetul Prahova. 
o In 1838 functionau aici ca invatatori: Nicolae Ivanovici pentru Baicoi si 

Diaconescu Vasile  pentru Tintea si Dambu . 
o 1876 -  se infiinteaza Scoala de baieti si de fete;  
o 1921-1931 - va lua denumirea de Scoala Industriala de Ucenici; 
o 1945-1948 -  apare Gimnaziul unic – filiala a Liceului „Barbu Stirbei „Campina ; 
o 1956 - Scoala de 7 ani – mixta nr.1; 
o 1956 - Liceul Seral 
o 1960 - ia fiinta Liceul Teoretic Baicoi  cursuri de zi si de seral ; 
o 1965 - se da in folosinta cladirea liceului care functioneaza si astazi; 
o 1973 - se numea Scoala Generala cu clasele I – X  Baicoi:; 
o 1990 -  Liceul Teoretic Baicoi  - cu 4 clase (  3 real si 1 uman ); 
o 1998 - Grup Scolar „Constantin Cantacuzino” Baicoi, prin Ordinul MEN nr. 3401/ 

10.03.1998. 
o Din 1999 - profilurile s-au diversificat in functie de necesitatile comunitatii locale 

(teoretic, economic). 

o Din 2009, liceul nostru coordoneaza si activitatea altor scoli fara personalitate 
juridica: 

- Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi;  

- Scoala cu clasele I-VIII „Dumitru Ghenoiu”; 

- Scoala cu clasele I-IV Dambu Baicoi; 
 

o Din toamna anului  2012, Grupul Scolar „C-tin Cantacuzino” Baicoi si-a schimbat 
denumirea in Liceul Tehnologic „C-tin Cantacuzino”. 

 
In decursul anilor, de la infiintare si pana in prezent,  liceul a crescut continuu, de 

la o modestă odăiţă (1836) pana  astazi  cand dispune de sali de clasa dotate cu 
mobilier modular, ergonomic, de cea mai buna calitate, laboratoare de informatica, 
fizica, biologie, chimie, cabinete de limba romana, limbi straine, istorie, geografie. In 
apropape toate  salile de clasa exista videoproiectoare, calculatoare si, de asemenea, 
laptop-uri in dotarea  sefilor de catedra si a invatatorilor. Scoala dispune de o biblioteca 
cu un important fond de carte, de cabinet medical si de o sala de sport moderna si bine 
intretinuta. Baza sportiva in aer liber dispune de trei terenuri cu suprafete din asfalt, 
iarba si  sintetica pe care elevii pot practica handbal, baschet, fotbal si tenis de camp. 

 
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.  
 

Finanţarea este asigurată din: 
 bugetul naţional pe baza costurilor/ elev; 
 bugetul local, prin  Consiliul Local; 
 venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, sponsorizări, donaţii ; 

 
1.3.1.2 Resurse umane 

 
A. ELEVI 
 
A.1.Planul de şcolarizare 
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Invatamant primar-clasa pregatitoare 

In anul scolar 2016-2017 s-a realizat planul de scolarizare in invatamantul primar, 
toate unitatile de invatamant  reusind sa isi constituie clasele pregatitoare astfel: 

 
- Liceul Tehnologic ”Constantin Cantacuzino” Baicoi- 2 clase  (51 elevi/ 55 elevi 

in anul 2015-2016) 
- Scoala Dumitru Ghenoiu- 1 clasa (14 elevi/ 22 elevi in anul 2015-2016) 
- Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi- 1 clasa( 7 elevi/ 19 elevi in 2015-2016) 
- Scoala Dambu- 1/2 clasa (6 elevi/12 elevi in anul scoalr 2015-2016) 
 
 Invatamant liceal-clasa a IX-a 

Rezultatele admiterii in licee 2016-2017 - clasele a IX a – dupa ultima etapa: 
 

 Pofilul Nr 
clase/ 
locuri 

Nr clase realizate/ loc ocup Ultima medie 
de admitere 

Uman Filologie 1/28 1/27 in et. I /30 la final 4.52 
Servicii Economic 1/28 1/28 in et I/ 30 la final 4.29 

Real Ştiinţe ale Naturii 1/28 1/19 in et. I/ 26 la final 4.07 
 
Pentru comparatie, prezentam si rezultatele admiterii in licee 2015-2016: 
 

 Pofilul Nr 
clase/ 
locuri 

Nr clase realizate/ loc ocup Ultima medie 
de admitere 

Uman Filologie 1/28 1/15 in et. I /21 la final 4.14 
Servicii Economic 1/28 1/20 in et I/ 25 la final 4.45 

Real Ştiinţe ale Naturii 1/28 1/19 in et. I/ 23 la final 5.01 
 

 

Nr.
crt. 

Profil/specializare Forma 
de înv. 

Nr.clase
/locuri 
conf 
plan 

Nr.loc ocup. 
prima etapa/ 
nr. total elevi  

Distrib 
med. 
2016-
2017 

Distrib 
med. 
2015-
2016 

Distrib 
med. 
2014-
2015 

1. Real/stiinte ale 
naturii 

zi 1/28 15/26 9.69-
4.07 

9.71-
5.01 

9.16-
4.00 

2. Uman / filologie zi 1/28 27/30 8.94-
4.52 

9.67-
4.14 

8.64-
3.67 

3. Economic/servicii zi 1/28 28/30 8.90-
4.29 

8.38-
4.45 

8.83-
5.70 
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Invatamant postliceal medical- Anul I (Asistent medical generalist) 

In urma inscrierilor, deoarece numarul de candidati a fost de 48 pentru cele 28 de 
locuri aprobate prin planul de scolarizare, s-a sustinut examen de admitere, dupa o 
metodologie aprobata la nivelul scolii. In urma examenului s-au ocupat toate locurile, 
ultima medie de admitere fiind 7( sapte) 
 

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: 

Ciclul primar:  

A. Liceul Tehnologic “ Constantin  Cantacuzino” Baicoi 

Clasa preg. - 51elevi  

Clasa I – 55 elevi; 

Clasa a II-a - 52  elevi; 

Clasa a III-a – 45 elevi; 

Clasa a IV-a -  52 elevi 

 Total elevi primar: 255 elevi 

B. Scoala cu clasele I-IV Dambu 

Clasa preg. - 6 elevi  

Clasa I – 10 elevi; 

Clasa a II-a - 5  elevi; 

Clasa a III-a – 10 elevi; 

Clasa a IV-a -  10 elevi 

 Total elevi primar: 41 elevi 

C. Scoala  Dumitru Ghenoiu  

Clasa preg. - 14 elevi  

Clasa I – 20 elevi; 

Clasa a II-a - 20 elevi; 

Clasa a III-a -22 elevi; 

Clasa a IV-a - 17  elevi 

 Total elevi primar: 93 elevi 

D. Scoala  Tintea 

Clasa preg. – 7 elevi  

Clasa I – 19 elevi; 

Clasa a II-a - 16 elevi; 

Clasa a III-a – 14 elevi; 
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Clasa a IV-a -  13 elevi 

 Total elevi primar:69 elevi 

 Ciclul primar- situatie centralizata 

Clasa preg. -  105 elevi  

Clasa I – 92 elevi; 

Clasa a II-a - 91 elevi; 

Clasa a III-a – 90 elevi; 

Clasa a IV-a -  96 elevi 

 Total elevi primar: 458 elevi 

 

Ciclul gimnazial:  

A. Liceul Tehnologic “ Constantin  Cantacuzino” Baicoi  

Clasa a V-a – 50 elevi; 

Clasa a VI-a -52 elevi; 

Clasa a VII-a -  50 elevi; 

Clasa a VIII-a –  47 elevi 

Total elevi gimnaziu: 199 elevi. 

B. Scoala  Dumitru Ghenoiu  

Clasa a V-a – 18 elevi; 

Clasa a VI-a - 17 elevi; 

Clasa a VII-a -  14 elevi; 

Clasa a VIII-a – 19 elevi 

Total elevi gimnaziu:68 elevi 

C. Scoala  Tintea 

Clasa a V-a – 20 elevi; 

Clasa a VI-a – 18 elevi; 

Clasa a VII-a -  25 elevi; 

Clasa a VIII-a – 16 elevi 

Total elevi gimnaziu: 79 elevi 

Ciclul gimnazial- situatie centralizata 

Clasa a V-a –88 elevi; 

Clasa a VI-a – 87 elevi; 

Clasa a VII-a -  89 elevi; 

Clasa a VIII-a – 82 elevi. 

Total elevi gimnaziu: 346 elevi. 



 11 

 

Ciclul liceal zi:  

Clasa a IX-a -  86 elevi; 

Clasa a X-a -  64 elevi;  

Clasa aXI-a -  64 elevi; 

Clasa a XII-a – 72 elevi. 

Total elevi liceu: 286 elevi. 

 

Invatamant postliceal: 

1 clasa- 28 elevi 

 Situatia este centralizata in urmatorul tabel: 

 

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 

 
Sub aspectul numărului de elevi, acesta ramane relativ constant, fiind respectate 

prevederile legale în vigoare referitoare la numărul de elevi pe clasă. 
  In ultimii ani se remarca: 
 
- cresterea numarului de elevi inscrisi la invatamantul primar la Liceul 

Baicoi; 
-scaderea numarului de elevi inscrisi la invatamantul primar la scolile 

structuri, in special la Scoala cu clasel I-IV Dambu Baicoi (unde numarul de clase 
a scazut la 2(doua), cu invatamant simultan si la Scoala Gimnaziala Tintea Baicoi, 
doua scoli situate in zone in care populati scolara este in  scadere sau elevii 
provin din familii aflate in situtii de risc. 

-scaderea treptata a interesului absolventilor de clasa a VIII-a de pe raza 
orasului pentru profilul real, specializarea:matematica-informatica , clasa pe care 
incepand cu anul 2012 nu am mai reusit sa o constituim, in ultimii trei ani, ea 
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disparand din oferta noastra de scolarizare.In acest fel, numarul de clase de liceu 
pe nivel a scazut de la 4 la 3. 

- clasele de liceu din cadrul filierei teoretice, profil real, stiinte ale naturii se 
constituie cu elevi cu medii foarte mici de admitere, cu note sub 5 la evaluarea 
nationala sau cu elevi corigenti repartizati in etapa a III-a, in urma sustinerii 
examenelor de corigenta. Un exemplu concludent in acest sens este rezultatul 
admiterii la aceasta clasa in anul scolar 2016-2017.In prima etapa au fost admisi 
15 elevi, restul de 12 elevi fiind repartizati in aceasta clasa in etapa a III-a, fara a 
sustine examenul de evaluare nationala. S-a inregistrat o exceptie in anul scoalr 
2015-2016. 

- exista un interes foarte mare al populatiei orasului Baicoi pentru a urma 
cursuri postliceale in specializari cerute pe piata muncii: in domeniul sanatate si 
asistenta medicala sau servicii. 
 

 
A.2.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 

nescolarizati 

Procent de 

promovare 

2012-2013 228 221 167   75,56% 

2013-2014 191 177 158   89,27% 

2014-2015 162 158 145   91.77% 

2015-2016 139 133 127   95.48% 



 14 

 

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 

nescolarizati 

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 

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 
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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 

 
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 

 
Distributia mediilor in cazul ciclului gimnazial demonstreza o mai buna 

pregatire si un nvel mai ridicat al elevilor care invata in liceu, comparativ cu cei 
de la scolaile structuri. 

La liceu, distributia mediilor respecta curba lui Gauss, majoritatea mediilor 
generale fiind situate intre 6-8, dar se inregistreaza un procent important si in 
intervalul 8-10, in special in cazul elevilor de la profilul uman/filologie si servicii, 
economic. Acest lucru se datoreaza, pe de o parte, nivelului scazut al elevilor de 
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la profilul real, dificultatii sporite a cntinuturilor, dar si exigentei unor profesori 
incadrati la clasele respective, in special la disciplina matematica. 
 

 
A.3 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 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: 

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 
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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%. 
 

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%. 

La nivelul unitatii noastre procentul de promovabilitate a acestui examen 
(82%) a fost mai mic cu 12 procente fata de anul 2014-2015 ( 94%), dar mai mare 
cu 5 procente fata de anul scolar 2013-2014 (77.78%). 
 

A.4.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 Resp Reus Proc 
Ins
cr 

Prez Elim Resp Reus Proc TOTAL 

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 

 
 

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% 

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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Sesiunea iunie-iulie 2015 Sesiunea august-septembrie 2015  

Inscr Prez Elim Resp Reus Proc 
Ins
c 

Prez Elim Resp Reus Proc TOTAL 

99 98 - 25 73 
74.48

% 
35 31 - 24 7 

22.58
% 

67.23   
% 

     
52.38

% 
2014 

     
19,44

% 
2014 

51% 

    
In urma celor doua sesiuni, rezultatele au fost  cumulate , luandu-se in 

considerare numai candidatii unici, procentul de promovabilitate la nivelul unitatii 
noastre  a fost de 56.82%, fata de 67.23% in 2015 si de 51% in 2014.  
 

 
A.5. Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare.  
 
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 
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 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 
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!” 

(28Mai 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”) 
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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                                           

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 
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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 
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 
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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 

                                   
Este important de menţionat faptul că pregătirea elevilor pentru olimpiade si 

concursuri şcolare se realizează în mod curent, atât la clasă cât şi în cadrul 
activităţilor de pregatire suplimentara pentru performanta. Fata de anii 
precedenti, se remarca o crestere a calitatii pregatirii pentru performanta, o 
alegere mai riguroasa a concursurilor la care se participa, primand calitatea si nu 
cantitatea. 

Aceasta dovedeşte existenţa unei motivaţii puternice pentru dobândirea de 
competenţe specifice de nivel înalt.        

 
A.6. Situaţia la disciplină 
  
Situatia disciplinara la nivelul Liceului Tehnologic „ C-tin Cantacuzino”, inclusiv la 

scolile structuri, este satisfacatoare. 
La acest capitol se poate evidenţia doar  o eficienţă medie a  si măsurilor de 

combatere a absenteismului si in unele cazuri, a abandonului scolar. Identificarea 
cauzelor reale şi a unor strategii eficiente de diminuare a fenomenului 
absenteismului devine un imperativ necesar.  

Cele mai frecvente abateri de comportament sunt absenţele nemotivate de la ore, 
fumatul în afara spatiului scolii, dar in apropierea acesteia , cateva violenţe verbale  
intre colegi (fără urmări grave), fenomenul hartuirii intre colegi prin intermediul retelelor 
sociale si deteriorarea bunurilor scolii (jaluzele rupte, banci deteriorate, etc) .  

 Aceste abateri nu pot fi considerate importante, dar se impune luarea unor masuri 
pentru  imbunatatirea disciplinei in scoala si in afara ei. 
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În ultimii doi ani au fost înregistrate relativ puţine abateri disciplinare, iar acestea 
au fost sancţionate în mod corespunzător. Exmatriculările din această perioadă s-au 
datorat doar acumulării de absenţe nemotivate.  
 
                   

A.7. Orientarea şcolară şi profesională  
 
În ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională se poate constata că în 

fiecare in jur de 60% dintre absolvenţi urmează cursuri universitare. Analizând repartiţia 
absolvenţilor pe tipurile de studii universitare urmate, se constată  procente ridicate 
pentru specializările inginerie, ştiinţe economice si universitate-specializari umaniste. Se 
constată, de asemenea ca, incepand cu acest an, 7 dintre absolventii nostri s-au inscris 
la cursurile postliceale sanitare. Pentru perioada analizată (2016 – 2017) situaţia 
opţiunii profesionale a absolvenţilor este prezentata  în tabelul următor: Din pacate, din 
cei 72 de absolventi, 15 inca nu au loc de munca, dar situatia este schimbatoare, avand 
in vedere experienta anilor precedenti. 
 

Nr.crt. Specializarea academică Absolvenţi Procent 
 Total absolventi 72 56.94%(Inscrisi 

la invatamantul 
superior) 

 Inginerie 17 23.61% 
 Informatică  3 4.17% 
 Universitate- stiinte umaniste 8 11.12% 
 Ştiinţe economice 8 11.12% 
 Management    
 Drept  1 1.38% 
 Ecologie    
 Jurnalistică    
 Ştiinţe politice / Relaţii internaţionale 4 5.56% 
 Medicină   
 Istorie    
 Academia de poliţie / Scoala de Politie   
 Incadrati in munca 9 12.5% 

 Fara ocupatie/ Someri 15 20.84% 
 Scoala Postliceala 7 9.73% 
 

 
B. PERSONAL 
 
B.1 Organigrama şcolii 
  
Organigrama  Liceului Tehnologic” C-tin Cantacuzino” este prezentata in figura: 
Organigrama şcolii a fost concepută în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor învăţământului preuniversitar, cu regulamentul de 
organizare si functionare al unitatii de invatamant. 

Mediul extern este în principal reprezentat prin M.E.C.S., I.S.J. Prahova, Primăria 
Baicoi, Consiliul Local Baicoi, Agenţii economici, Parteneriatele educaţionale cu diferite 
instituţii din ţară şi din Europa. 
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B.2 Evoluţia personalului angajat în instituţie este prezentată în tabelul următor: 
 

Anul 
Cadre didactice Personal 

didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic Total  Titulari  Suplinitori 

Asociati si 
pensionari 

2014/2015 81 63 18  8 12 
2015/2016 77 63 12 2 8 13 
2016/2017 76 67 3 6 8 13 
 

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: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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   

- numar posturi 

ocupate cu cadre 

didactice 

suplinitoare 

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

 
 

1.3.1.3 Curriculum 
 
Începând cu anul şcolar 2006 - 2007 a început aplicarea noului curriculum pentru 

forma de învăţământ liceal. Elaborat într-o concepţie relativ diferită de cel anterior, 
curriculumul actual a determinat o serie de mutaţii în abordarea procesului educaţional 
la clasă. Dintre acestea, cele mai importante prin efectele produse asupra 
demersului didactic sunt, probabil, următoarele: 

 Fundamentarea curriculumului în mare parte pe dezvoltarea de competenţe; 
 Prezentarea conţinuturilor într-o formă sintetică; 
 Aplicarea la clasă pe baza manualelor alternative; 
 Evaluarea elevilor pe bază de standarde conforme competenţelor propuse. 

Dificultăţile inerente ridicate de aplicarea la clasă a noului curriculum au fost 
rezolvate partial pe parcurs. 

Printre cele mai grave dificultati intampinate se numara: 
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 Abordarea la clasă strict din perspectiva conţinuturilor şi nu a competenţelor 
urmărite, se numără: 

 Utilizarea excesivă a manualului ca sursă de aplicare a curriculumului, 
concomitent cu incapacitatea de a selecta manualul adecvat nivelului elevilor; 

 Insistenţa asupra informaţiei şi nu asupra formării de competenţe; 
 Evaluare vizând preponderent capacitatea de memorare a elevilor, afectată de 

subiectivism şi neîncredere datorită absenţei standardelor de evaluare; 
 Orientarea curriculumului la decizia şcolii spre „suplimentarea” numărului de ore 

datorită dezechilibrelor evidente existente atât între diferitele discipline din planul 
de învăţământ cât şi rezolvarii unor eventuale situatii de completati de catedra si 
restrangeri pentru personalul titular ; 

Corectarea acestor efecte nedorite va solicita eforturi susţinute din partea cadrelor 
didactice si a tuturor factorilor implicati. 
. 

 
1.3.1.4 Resurse materiale 

 
 

EVALUARE 
Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” funcţionează într-o clădiri construita în 

anul 1962, amplasata în orasul Baicoi, str. Republicii nr. 111. 
Structura - Scoala Gimnaziala “Dumitru Ghenoiu” functioneaza in doua cladiri 

amplasate in str. Unirii nr.19, construita in anul 1898 si in str.Viilor nr.16, construita in 
anul 1952. 

Structura - Scoala Gimnaziala Tintea functioneaza in doua cladiri amplasate in str. 
Independentei nr.188, construite in anul 1921 si 1953. 

Structura - Scoala Primara Dambu functioneaza intr-o cladire amplasata in str. 
Dumbrava Rosie nr.17, construita in anul 1934. 

În scopul menţinerii imobilelor la standardele corespunzătoare activităţilor de 
învăţământ, în fiecare an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor 
şcolare, în limita fondurilor alocate prin buget, fiind adesea utilizate în acest scop şi 
parte din veniturile extrabugetare realizate de instituţie. Clădirile sunt racordate la: 

 Reţeaua publică de apă – canal; 
 Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice; 
 Reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale; 
 Reţeaua publică de telecomunicaţii.     

 
BAZA MATERIALĂ  
Şcolile dispun de dotări şi amenajări destinate înzestrării elevilor cu cunoştinţe 

necesare formării culturii generale, constând din cabinete şi laboratoare. 
Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino”: 

 16 săli de clasă ; 
 Bibliotecă proprie, video, televizor, casetofon, manuale; 
 Laboratoare de fizică dotate cu materiale şi echipamente moderne ; 
 Laborator de chimie dotat cu materiale şi echipamente moderne ; 
 2 laboratoare informatică dotate cu calculatoare de ultima generatie, servere, 

internet, etc ; 
 Bibliotecă cu 25.000 volume ; 
 Sala de sport în curs de reabilitare ; 
 Terenuri de sport ; 
 Teren de tenis modern . 
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Scoala Gimnaziala « Dumitru Ghenoiu » 
 

 11 săli de clasă ; 
 1 laboratoar informatică dotat cu calculatoare de ultima generatie, servere, 

internet, etc ; 
 Bibliotecă cu 3.500 volume ; 
 Sala de sport dotata cu mese ping-pong performante 
 Teren de sport ; 

 
Scoala Gimnaziala Tintea 
 

 6 săli de clasă ; 
 Bibliotecă proprie; 
 1 laboratoare informatică dotate cu calculatoare de ultima generatie, servere, 

internet, etc ; 
 Bibliotecă cu 4.000 volume ; 
 Sala de sport amenajata intr-o sala de clasa; 
 Terenuri de sport ; 

 
Scoala Primara Dambu 

 2 săli de clasă ; 
 1 laborator de informatica. 

 
Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci şcolare, mese, scaune, rafturi, 

dulapuri etc.), sala de sport este utilată cu echipamentele sportive fixe necesare, iar 
cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu aparatură şi material didactic corespunzător. 

Mobilierul şcolar precum şi celelalte dotări corespund în general standardelor 
naţionale. Calitatea dotărilor este ridicata, iar  echipamentele şi materialele didactice 
necesare desfăşurării activităţilor instructiv-educative corespund cerintelor moderne.  

În perioada 01.09.2014-31.08.2016, reparaţiile curente şi de întreţinere, au fost 
următoarele: 

 
Anul Lucrarea efectuată 
01.09.2014 – 
31.12.2015 

Reparatii curente centrala termica proprie 

01.01.2015 – 
31.08.2015 

Raşchetat si lacuit parchet în doua săli de clasă, laborator fizica, 
biblioteca 
Raşchetat si lacuit parchet în doua săli de clasă Scoala “Dumitru 
Ghenoiu”                                       
Reabilitare sali de clasa (laborator informatica si sala de festivitati) 
Reabilitare sala de sport de la Scoala Gimnaziala “Dumitru Ghenoiu” 
Montat paratraznet cladire Liceu                                                            

2015 - 2016 

Lucrari de refacere (vopsitorii exterioare) a fatadei Liceului 
Raşchetat si lacuit parchet în 7 săli de clasă Liceu 
Inlocuit parchet doua săli de clasă Scoala “Dumitru Ghenoiu”  
 Raşchetat si lacuit parchet in doua săli de clasă Scoala Tintea     
Inlocuit parchet la o clasă la Scoala Tintea                             

 
În ceea ce priveşte achiziţiile făcute pentru îmbunătăţirea activităţii, situaţia se 

prezintă astfel: 
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Anul Achiziţia făcută 

01.09.2014 – 
31.12.2015 

Achiziţionat table scolare in toate salile de clasa                                              
Achiziţionat  4 laptop-uri                                           
Achiziţionat 2 videoproiectoare cu ecran de proiectie                                                  
Achiziţionat 3 calculatoare cu licenta Windows 
Achizitionat 3 multifunctionale 
Achizitionat copiator color performant                
Achiziţionat aparat foto performant       

01.01.2015 – 
31.08.2015 

Dotare cu scaune sala de festivitati       
Achiziţionat 7 calculatoare, 7 monitoare, licenţă Windows 8        
Achiziţionat un 8 laptop-uri (6 pentru Liceu; 2 pentru Scoala Ghenoiu)                                                               
Achiziţionare 3 videoproiectoare cu ecran si suport (1 pentru Liceu; 2 
pentru Scoala Ghenoiu)                                                                                
Achiziţionare multifunctional                
Achiziţionat echipament sportiv                                               

 
 
 
 
2015 – 2016 

Achiziţionat videoproiectoare cu ecrane de proiectie (1pentru Scoala 
Tintea; 5 pentru Liceu)  
Achiziţionat multifunctional (1pentru Scoala Tintea; 1 pentru Liceu)  
Achiziţionat 10 calculatoare  licenţă Windows 8 pentru laboratorul de 
informatica 
Achiziţionat un 14 laptop-uri (11 pentru Liceu; 2 pentru Scoala 
Ghenoiu;1 pentru Scoala Dambu) 
Achizitionat mobilier scolar pentru 2 sala de clasa Liceu; 2 Sali de clasa 
Scoala “Dumitru Ghenoiu”; 2 pentru Scoala Gimnaziala Tintea 
Achizitionat perdele si draperii pentru 7 sali de clasa Liceu si 2 sali de 
clasa  la Scoala “Dumitru Ghenoiu” 
Achizitionat mobilier modern pentru 3 sali de clasa la Liceu                                                           

 
1.3.1.5 Evoluţia finanţării unităţii în perioada 2013-2014 

 
Proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli al şcolii, aprobarea şi execuţia lui, 

precum si raportarea acestuia, s-a făcut conform legislaţiei în vigoare, pe cele trei surse 
de finanţare, respectiv buget local, buget de stat si venituri extrabugetare. 

S-a urmărit atragerea de surse financiare importante, altele decât cele de la buget, 
prin valorificarea bazei materiale disponibile şi închiriere unui suprafete de teren in 
incinta curtii scolii pentru amplarea unui spatiu comercial si a unor sali de clasa, care au 
suplimentat fondurile şcolii noastre. 

În colaborare cu Primăria Baicoi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova s-au 
aplicat măsurile de descentralizare în domeniul economico-financiar, conform 
HG.2192/2004. 

Ca unitate de învăţamânt cu personalitate juridică, organizarea managementului 
economico-financiar se face prin îndeplinirea şi exercitarea de către director a 
atribuţiilor de ordonator terţiar de credite, conform legislaţiei in vigoare. 

Evidenţa contabilă se realizează în cadrul compartimentului de contabilitate pe 
baza unui soft de contabilitate. 

Colaborarea cu administraţia locală pentru atragerea şi utilizarea resurselor 
financiare se face în bune condiţii prin serviciile din cadrul Primariei Baicoi şi se 
realizează atât în fazele de proiectare şi fundamentare a bugetului, de aprobare a 
acestuia pentru resursele de la buget ( în funcţie de numărul de elevi şi de necesitaţile 
concrete din unitate ) cât şi pentru cele din venituri extrabugetare, precum şi în etapa de 
execuţie a bugetului ( prin deschiderea de credite bugetare şi urmărirea ritmică a 
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utilizării eficiente a acestora ) şi în cea de raportare trimestrială şi anuală a situaţiilor 
financiare. 
 

A. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli planificate 

În tabelul următor şi în figura 1.1, sunt prezentate bugetele total de venituri şi 
cheltuieli planificate, defalcate pe categorii, pentru anii 2014, 2015 şi 2016. 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea indicator Cod Bugetul  de venituri şi cheltuieli planificate 
2014 2015 2016 

1 Bugetul  stat 65.01 53.093 39.869 31.943 
2 Bugetul local 65.02 4.090.760 4.598.640 4.031.300 
3 Bugetul din venituri   

extrabugetare 
65.10 20.000 12.000 9.000 

4 Bugetul total  4.163.853 4.620.509 4.072.243 

 

 
 

 

 Figura 1.1 

 
 

B. Evoluţia cheltuielilor de la bugetul de stat 

 

În tabelul următor şi în figurile 1.2 şi 1.3, sunt prezentate bugetele de venituri şi 
cheltuieli planificate şi realizate, de la bugetul de stat, defalcate pe categorii, pentru anii 
2014, 2015 şi planificate pentru 2016. 

                
Nr. 

crt. 

Denumire 
cheltuieli 

Cod Bugetul de stat 2014 Bugetul de stat 2015 Bugetul 
2016 

Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat 

 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.01 53.093 52.389 39.869 37.821 31.943 
1 Cheltuieli de 

personal 
10 13.160 12.755 15.000 14.600 14.300 

2 Asistenta 57 17.141 17.124 9.724 9.718 13.224 
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sociala 
3 Alte cheltuieli 59 22.792 22.510 15.145 13.503 4.419 

 
 

 
Figura 1.2 

 

 
Figura 1.3 

 

C. Evoluţia cheltuielilor de la bugetul local 
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În tabelul următor şi în figurile 1.4 şi 1.5, sunt prezentate bugetele de venituri şi 
cheltuieli planificate şi realizate, de la bugetul local, defalcate pe categorii, pentru anii 
2014, 2015 şi planificate pentru 2016. 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 
cheltuieli 

Cod Bugetul local 2014 Bugetul local 2015 Bugetul 
2016 

Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat 

 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02 4.090.760 4.074.855 4.586.640 4.566.851 4.026.000 
1 Cheltuieli de 

personal 
10 3.529.760 3.523.526 3.840.840 3.832.152 3.205.000 

2 Cheltuieli 
materiale şi 
servicii 

20 475.600 474.889 642.800 641.069 733.000 

3 Asistenta sociala 57 0  0 0 0 5.300 
4 Alte cheltuieli 59 85.600 76.440 103.000 93.630 88.000 

                                                            

 

            

 

 
 

Figura 1.4 
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Figura 1.5 

  
D. Evoluţia cheltuielilor din surse extrabugetare 

 

 În tabelul următor şi în figurile 1.6 şi 1.7, sunt prezentate bugetele de venituri şi 
cheltuieli planificate şi realizate, din surse extrabugetare, defalcate pe categorii, pentru 
anii 2014, 2015 şi planificate pentru 2016. 

 
Nr. 

crt. 

Denumire 
cheltuieli 

Cod Bugetul local 2006 Bugetul local 2007 Bugetul 
2008 

Planificat Realizat Planificat Realizat Planificat 

 ÎNVĂŢĂMÂNT 65.10 20.000 19.757 12.000 2.035 9.000 
2 Cheltuieli 

materiale şi 
servicii 

20 20.000 19.757 12.000 2.035 9.000 
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Figura 

1.6

 
Figura 1.7 

 
 

1.3.1.6 Activităţi extracurriculare şi extraşcolare 
 



 36 

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă atât completări aduse 
educaţiei oferită în cadrul activităţilor şcolare curente, cât şi modalitatea concretă de a 
interveni în organizarea şi ocuparea timpului liber al elevilor. 

 Activitatile educative si extrascolare reprezinta una dintre prioritatile cadrelor 
didactice ale liceului nostru. Exista o reala competitie intre profesorii de la toate ciclurile 
de invatamant pentru propunerea si desfasurarea   de activitati, de proiecte educative, 
caritabile, de voluntariat, etc care vizeaza mai multe aspecte: educatia  moral-civica, 
educatia artistica, educatia stiintifica , culturala si sportiva. Toate acestea sunt 
popularizate pe site-ul scolii si pe pagina de facebook a acesteia, demers prin care am 
reusit sa crestem prestigiul scolii si interesul parintilor si elevilor  pentru unitatea noastra 
de invatamant. 

 In tabelul de mai jos, prezentam  cele mai importante activitati educative pe care 
le-am desfasurat in anul scoalr 2015-2016. 

 
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 

 

4.  Activitate ecologica – 

plantare de copaci si 

arbusti ornamentali in 

curtea scolii 

18.11.2015 Ciurea Isabela - Elevii clasei a XII-a B 
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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 

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 
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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 

Ionita 

- Elevii clasei a II-a B; 

- Elevii clasei a VIII-a A 

12. Proiect international 

ACES – deplasare la 

scoala partenera din 

Bratislava 

14-18.12.2015 Badea Monica - Elevii de gimnaziu; 

- Elevii de liceu; 

- Cadre didactice 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

 

 

-  

 
 

1.3.1.7 Integrarea europeană 
 

Consiliul European de la Lisabona a definit ca principale instrumente pentru 
dezvoltarea mobilităţii europene a studenţilor, cadrelor didactice şi a cercetătorilor 
participarea la programele europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, 
Socrates,Comenius , Erasmus etc.           

Având în vedere acestea, conducerea, elevii şi cadrele didactice de la Liceul 
Tehnologic” C-tin Cantacuzino” Baicoi  s-au implicat activ în organizarea şi 
desfăşurarea de proiecte.    

Astfel în perioada analizată au fost realizate sau sunt în derulare următoarele 
proiecte: 

 2005-2010  Participarea cadrelor didactice ale scolii in proiecte de mobilitati 
individuale in cadrul proiectelor Comenius, Grundtvig, Programul 
transversal-vizite de studiu, Programul Pestalozzi al Consiliului Europei, 
astfel: 
 

 2009-2011 Derularea, in parteneriat cu alte trei scoli din Europa a unui 
proiect de dezvoltare scolara Comenius 1- „Friends in Europe”. 

 Proiecte  ACES ( Academy of Central European Schools) in urmatori ani: 
- 2008-2009 : Europe -closer to our hearts!   Ungaria (Zirc) 
- 2009-2010 : We have a lot to say about our future. Let’s learn how!  Croatia 

(Zagreb), Republica Moldova (Chisinau) 
- 2010-2011: Communication, the key of solving conflicts. Slovacia (Bratislava) 
- 2012-2013: Media – The power to change young people’s destinies! Albania 

(Tirana) 
- 2015-2016:”Help Children to start all over again”(Parteneri Liceul Teoretic 

„Gheorghe Asachi” din Chisinau si # ZakladnaSkolaPavlaMarcelyho  din 
Bratislava) 

 Proiecte Youth in Action 
- 2010: Mediation and debate against violence- Croatia( Zagreb) 
- 2015: ENTREPRENEURSHIP FOR YOUTH EMPLOYABILITY(Edirne , Turcia), 

in cadrul protocolului de colaborare cu Asociatia „Un strop de fericire” 
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 Proiecte eTwinning 
 

- Proiectul ” Eratosthenes 2015 „ 
- Proiectul Ulysse 2015- La Toile de la Penelope 
- Proiectul ” Eratosthenes 2014 „ 

 

 Proiecte internationale in care scoala noastra este partenera  
- Proiectul  JoYNeeT coordonat de Primaria Baicoi , in parteneriat cu orase si 

organizatii din 11 tari europene , in cadrul PROGRAMULUI “EUROPA PENTRU 
CETATENI” AL COMISIEI 
EUROPENE. http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure
1_en.php 

 
- Proiectul Ne.Mo. Network for Mobility al Orasului Baicoi in parteneriat cu 11 

localitati din Europa 
 

Activităţile derulate până în prezent în cadrul acestor proiecte au fost susţinute de 
conducerea instituţiei, cu exceptia perioadei 2012-1014, precum şi de cadre didactice şi 
elevi, partenerii fiind foarte mulţumiţi de rezultatele colaborării, respectiv de beneficiile 
de tip educaţional obţinute. Deschiderea si implicarea tuturor factorilor implicati in 
derularea unor astfel de proiecte este confirmata de castigarea de ori consecutiv a 
titlului de Scoala Europeana in anii 2008 si 2011. 
 

1.3.1.8 Relaţiile de parteneriat educaţional şi relaţiile comunitare 

Colaborarea cu părinţii s-a realizat în principal prin intermediul Comitetelor de 
părinţi pe clase şi al Consiliului  reprezentativ al părinţilor pe şcoală. Cadrele didactice şi 
diriginţii şi-au manifestat disponibilitatea unor discuţii cu părinţii pentru soluţionarea 
favorabilă a problemelor apărute. 

De asemenea prin acordul de parteneriat semnat la începutul anului şcolar între 
şcoală, elevi şi părinţi, au fost stabilite responsabilităţile reciproce în educaţia copiilor.  

Legătura cu părinţii a fost menţinută prin intermediul şedinţelor cu părinţii pe clasă 
şi a lectoratelor pe şcoală. 

La nivelul şcolii au fost desfăşurate activităţi în colaborare cu Consiliul  
reprezentativ al părinţilor pe şcoală care au vizat în principal sprijinirea şcolii în 
soluţionarea problemelor apărute. 

 Colaborarea foarte buna cu autorităţile locale: Primăria Baicoi ,Consiliul Local 
Baicoi;.  

 Încheierea contractelor – cadru de colaborare cu institutii partenere si cu agentii 
economicila care elevii nostri desfasoara orele de practica comasata sau cu 
Spitalul Orasenesc Baicoi pentru desfasurarea oreler de invatamant clinic. 

 Proiectarea programelor de dezvoltare a unităţii şcolare astfel încât să existe o 
armonizare a intereselor elevilor, părinţilor, şcolii, comunităţii locale; 

 Promovarea agresivă a şcolii prin mass-media ( pagina de facebook a scolii, 
presa locala), realizarea si actualizarea permanenta a  site-ului scolii; 

 Realizarea unei publicităţi adecvate în şcolile de pe raza localitatii si din 
localitatile invecinate; 

 Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, cu Casa Corpului 
Didactic,  
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 Colaborarea cu Biserica si alte instituţii de cultură; 
 Colaboare cu Politia Baicoi, cu Jandarmeria pentru realizarea pazei scolii, zilnic 

in intervalul orar 12-20. 
 

1.3.1.9 Dezvoltarea de strategii de poziţionare 
 

Realizarea strategiei de piaţă a politicii de marketing educaţional necesită un 
complex de activităţi concentrate în jurul elementelor de bază: produsul, preţul, plasarea 
şi promovarea, cunoscute sub denumirea de marketing-mix (mix = mixture (engl.) = 
amestec, îmbinare, combinare). Adică, combinarea elementelor care compun politica de 
marketing educaţional.            

Un rol important îl are promovarea scolii prin toate mijloacele. 
Organizarea judicioasă a acesteia poate să se soldeze cu succes în ceea ce 

priveşte înscrierea mai multor adolescenţi la o formă sau alta de educaţie. 
Şcoala noastră a acordat o atenţie deosebită acestui aspect in ultimii doi ani. În 

acest cadru au fost oferite celor interesaţi foarte multe informaţii despre şcoală, despre 
un profil sau altul prin fotografii, grafice, pliante, ghiduri etc, distriduite direct in cadrul 
Caravanei Scolii, la sedintele cu parintii, la Ziua Scolii sau publicate pe pagina de 
facebook si pe site-ul scolii. Astfel, doritorii au putut afla toate elementele necesare care 
pot contribui la luarea unei hotărâri corecte: numărul de locuri la un profil sau la o 
specializare, programul săptămânal, disciplinele de învăţământ, profesorii care vor 
preda etc.         

Un alt mijloc de a face marketing educaţional folosit de şcoala noastră a fost 
contactul direct cu viitorii elevi. E vorba aici de un caracter interactiv: contactarea 
„consumatorilor” prin vizite în şcoală prin invitaţii făcute elevilor din gimnaziu de a vizita 
şcoala, de a participa la activitati comune cu actualii elevi etc.  

 
1.3.2 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 
 

1.3.2.1 Analiza mediului economic 
 

Obiectivul global al Strategiei de Dezvoltare a Regiunii  Sud-Muntenia este 

utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, în corelaţie cu conservarea 

mediului şi a patrimoniului, în scopul dezvoltării unei economii performante care să ducă 

pe termen lung la armonizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul regiunii. 

Priorităţile stabilite la nivel local urmăresc realizarea acestui obiectiv. 

Studiile statistice arată că valoarea PIB şi a PIB/locuitor plasează Regiunea printre 

primele regiuni dezvoltate ale ţării. 

Se constată: 

 o tendinţă de scădere a ponderii industriei şi a agriculturii în formarea PIB 

regional în paralel cu creşterea ponderii serviciilor şi construcţiilor; 

 a crescut numărul intreprinderilor mici şi mijlocii care absorb aproximativ o mare 

parte din totalul salariaţilor din regiune; 
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 se constată o creştere încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilor străine în 

special în industria prelucrătoare, transport, depozitare, comunicaţii, comerţ; 

 o diversitate de activităţi economice, cum sunt: 

 serviciile; 

 industria ce imprimă zonei un profil industrial pronunţat prin înfiinţarea unor 

parcuri industriale la nivelul regiunii si judetului; 

 construcţiile, sector în creştere explozivă, lucru demonstrat de un număr 

mare de firme specializate în construcţii la nivel judetean; 

 agricultura; 

 mediul, cu nevoi de adaptare la standardele Uniunii Europene. 

Poziţia strategică a judetului, situat imediat la nord de capitala, a dus la o creştere 

substanţială a investiţiilor în servicii, transporturi, comunicaţii şi mediu. 

1.3.2.2 Analiza demografică 
 In ceea ce priveste evolutia demografica a judetului Prahova, cele mai severe 

concluzii rezultate din prognozele INS pentru orizontul de planificare 2025 sunt în 

legătură cu declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri 

semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei. 

Tendinţele evidenţiate în structura pe vârstă a populaţiei necesită o analiză 

diferenţiată pentru fiecare categorie: 

 Pentru grupa 0-14 ani, tendinţa 2010 - 2025 este de scădere cu 27,11% (-29,8 

mii persoane).  

 Pentru grupa 15-64 ani scăderea este de 13,75% (-78,2 mii persoane).  

Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 

2005 – 2025  

 Pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, tendinţa este de scădere cu 

35,53% 

 Pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani, , tendinţa este de scădere cu 

30,9% 

 Pentru populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, , tendinţa este de scădere cu 

42,8% 

 Se poate aprecia că reducerea din ultimii ani a populaţiei şcolare din 

învăţământul gimnazial s-a repercutat direct în scăderea intrărilor în ÎPT. 

Fig. 1.1 Evolutia populatiei scolare  

României în profil teritorial până în anul 2025 
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Evoluţia populaţiei şcolare - Jud Prahova
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 Sursa: INS  

 
 Începând din anul şcolar 2000-2001 populaţia şcolară la nivelul judeţului Prahova 

înregistrează un trend descrescător, de la 148776 la 119450–în anul şcolar 2008-2009, 

apoi constatăm o tendinţă de creştere la 130718 în anul şcolar 2009/ 2010,  aceeaşi 

tendinţă se înregistrează şi la nivelul Regiunii Sud Muntenia, de la 623013  la 499085 –

în anul şcolar 2008-2009, apoi constatăm o tendinţă de creştere la 536153 în anul 

scolar 2009/ 2010.  

În judeţul Prahova învăţământul este organizat într-un sistem complex care poate 

asigura şcolarizarea la toate nivelurile. În perioada 2000-2010 populaţia şcolară a 

scăzut cu 18.058 de elevi . 

Din punct de vedere al structurii: 

- la învăţământul liceal se constată creşterea efectivelor de elevi cu 6203 în 

perioada 2000-2010, adică o crestere de 20,86% 

- la învăţământul profesional se constată o scădere a populaţiei şcolare cu 4526 

elevi în perioada 2000-2010, adică o scădere de 44,54% 

- la învăţământul gimnazial se înregistrează o scădere a populaţiei şcolare cu 

17466 elevi în perioada 2000-2010, adică  o scădere de 35,78% 

În perioada următoare se preconizează o scădere moderată a populaţiei şcolare 

pentru IPT.  

Scăderea populaţiei şcolare necesită:   

  Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei IPT cu cererea pieţei muncii; 
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  Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea 

părăsirii timpurii a şcolii; 

  Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul 

IPT a persoanelor care provin din  grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii 

cu venituri scăzute etc.):  „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia 

remedială,  „educaţia de a doua şansă” 

  Creşterea şcolarizării pentru domeniile de calificare: comerţ, turism şi 

alimentaţie, estetica şi igiena corpului omenesc, sănătate și asistență pedagogică, în 

scopul dezvoltării serviciilor medicale, sociale şi turistice pentru vârsta a III-a. 

 Distribuţia uniformă a populaţiei pe cele două medii de rezidenţă: urban şi rural 

presupune: asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de 

vârstă şcolară din mediul rural. 

1.3.2.3 Analiza pieţei muncii 
 Tranziţia la  economia de piaţă necesită construirea unui sistem informaţional 

bazat pe o analiză riguroasă a pieţei muncii, utilizând metode şi tehnici moderne. 

Echilibrele si dezechilibrele existente pe piaţa muncii pot fi abordate pornind de la 

caracteristicile acestei pieţe şi studiind trăsăturile la nivel local, regional, naţional.  

 Analiza  fluctuaţiilor care apar in domeniul ocupaţional, poate conduce la 

previziuni care să constituie o  bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare 

profesională.  

 Piaţa muncii din judeţul Prahova a suferit transformări majore în contextul 

procesului de restructurare economică manifestate prin reducerea populaţiei active şi a 

populaţiei ocupate cu 25.96% (Fig.1.2) creşterea şomajului, a celui de lungă durată, 

creşterea populaţiei inactive. 

Fig. 1.2 Participarea la forta de munca   
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Sursa: INS, "Balanta fortei de munca" 

  Impactul fenomenelor demografice asupra evoluţiei resurselor de muncă 

(scăderea natalităţii, menţinerea mortalităţii ridicate, creşterea migraţiei externe) a fost 

însoţit de efecte economice cum ar fi restructurarea economică, recesiunea, care au 

accentuat migraţia urban-rural şi ocuparea în agricultura de subzistenţă, dezvoltarea 

pieţei muncii informale sau constituirea unui segment important de populaţie inactivă 

 La sfârşitul lunii mai 2011, rata şomajului înregistrat la nivelul judeţului Prahova a 

fost de 5,45%. Numărul total de şomeri la finele lunii mai 2011 era  de 17.413 persoane, 

din care 9.446 au fost şomeri indemnizaţi si 7.967 neindemnizati. Referitor la şomajul 

înregistrat pe sexe, în luna mai 2011, ponderea şomerilor de sex masculin este 55,31%, 

iar ponderea şomerilor de sex feminin 44,69%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     În perioada 1990-2010, numărul salariaţilor din jud. Prahova înregistrează o 

scădere continua de la 341.0 mii persoane în 1990 la 171.249 mii persoane angajate 

în luna aprilie 2010. Ponderea salariaţilor în total populaţie ocupată a crescut  la 63.4%, 

din care  54.45% bărbaţi, 45.55% femei. 

Analiza datelor referitoare la  structura populaţiei ocupate în perioada 2003 – 2009   

( fig. 4.5.a) scoate în evidenţă ponderea populaţiei ocupate pe fiecare domeniu de 

activitate şi tendinţele acestora, din care remarcăm tendinţe de scădere pentru : 

domeniul agricol, vânătoare, silvicultură ; domeniul administraţie publică, energie 

electrică 

Tendinţe de creştere a populaţiei ocupate pentru domeniile : comerţ, construcţii şi 

lucrări publice, sănătate, tranzacţii imobiliare, hoteluri şi restaurante 

Evoluţia ratei şomajului înregistrat
- Regiunea Sud Muntenia- jud. Prahova-
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1.3.2.4 

Cererea de competenţe 

Din analiza deficitului de calificări şi competenţe pe termen scurt şi mediu se 

desprind următoarele: 

 creşterea numărului de angajaţi în cadrul firmelor în 2009; 

 o mică parte din firmele prezente la nivel regional au exprimat, cu privire la 

adaptarea angajaţilor la cerinţele postului, nemulţumiri majore; 

 consolidarea încrederii angajatorilor în oportunităţile de dezvoltare a 

afacerilor; 

 o mică parte din firmele intervievate la nivel regional au organizat cursuri de 

formare. 

Previziunile referitoare la balanţa cerere-ofertă pe sectorul de activitate în 2013 

sunt: 

 excedent de forţă de muncă în agricultură cantitativ (44 mii persoane) şi 

calitativ; în vederea integrării în UE agricultura va solicita mai puţină forţă de muncă dar 

mult mai calificată; 

 excedent de forţă de muncă în industrie în tendinţa de reducere treptată a 

excedentului (de la 43,5 mii în 2005 la 6,8 mii în 2013); 

 deficit de forţă de muncă în construcţii (4,3 mii), comerţ (9,9 mii), transporturi, 

depozitare, comunicaţii (2,6 mii), hoteluri şi restaurante (2,3 mii). 

Şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt condiţionate de conştientizarea şi 

valorificarea următoarelor alternative: 

 să ocupe noile locuri de muncă care vor fi create prin creşterea economică; 

 să înlocuiască pe cei ce se pensionează; 

 să ia locul celor mai slab calificaţi, împinşi în şomaj sau spre alte ocupaţii; 
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 să ia locul de muncă a celor care emigrează; 

 să-şi creeze propriul loc de muncă. 

1.4 CORELAREA ANALIZEI DE NEVOI CU ANALIZELE  
PLAI ŞI PRAI 

Procesul de planificare în sistemul de educaţie şi formare profesională pe termen 

lung este structurat pe patru niveluri: (1) strategiile elaborate la nivel naţional de 

Ministerul Educaţiei si Cercetării, (2) Planurile Regionale de Acţiune pentru 

Învăţământul profesional şi tehnic (PRAI), (3) Planurile locale (PLAI) – la nivel judeţean) 

si (4) Planurile de acţiune ale şcolilor (PAS). 

Actualul exerciţiu de planificare îşi propune să actualizeze informaţiile din primul 

PLAI şi să dezvolte analiza din perspectiva experienţei acumulate, lărgind în acelaşi 

timp orizontul de timp - pentru perioada 2013 -2020 (pentru acoperirea perioadei 

adoptate de Planul naţional şi Planurile regionale de dezvoltare –acestea, la rândul lor, 

sincronizate cu orizontul de planificare al viitoarelor programe ale UE). 

PLAI constituie un cadru de acţiune la nivelul judeţului pe baza unui set de 

priorităţi şi măsuri, desprinse din analiză şi armonizate cu cele convenite prin PRAI la 

nivel regional. De asemenea, PLAI oferă un cadru de referinţă pentru planurile de 

acţiune (PAS) elaborate de fiecare şcoala în parte. 

Scopul principal al PLAI este de a contribui, prin măsuri coordonate cu celelalte 

niveluri de planificare, la îmbunătăţirea corespondenţei dintre oferta sistemului de 

educaţie şi formare profesională si comanda socială, dintr-o perspectivă integrată a 

nevoilor de dezvoltare economica şi socială a judeţului şi a regiunii. 

După adoptarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

pentru Formarea Profesională (CLDPS), PLAI este aprobat de catre Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Sibiu ca document-cadru de planificare strategică pe termen lung la 

nivelul judeţului. 

Liceul Tehnologic "Constantin Cantacuzino" Baicoi  este situat în Regiunea Sud - 

Muntenia .  

În urma analizei PLAI şi PRAI, au rezultat următoarele activităţi şi obiective: 

 Identificarea nevoilor de calificare; 

 Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare; 

 Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din Învăţământul Profesional şi 

Tehnic; 

 Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea 

unui loc de muncă 
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 Modernizarea infrastructurii pentru crearea condiţiilor optime de formare 

profesională; 

 Actualizarea periodică a cunoştinţelor din domeniile de specialitate; 

 Aplicarea metodelor didactice moderne; 

 Facilitarea accesului la învăţământul liceal şi profesional al absolvenţilor de 

gimnaziu din mediul rural, minorităţi etnice şi zone dezavantajate; 

 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în Învăţământul Profesional şi 

Tehnic. 

 

 

1.5 ANALIZA PESTE 
 
 

a. Contextul politic 

 În contextul actual, marcat de o puternică tendinţă de globalizare, absolventul de 
învăţământ preuniversitar se va confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care 
multiculturalitatea şi identitatea naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării 
asupra procesului educaţional sunt multiple şi imposibil de neglijat: 

 calificare internaţională; 
 educaţie la distanţă; 
 biblioteci virtuale; 
 proces didactic în limbi de circulaţie internaţională; 
 educaţie la standarde calitative impuse; 
 ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii. 

        Oferta politică a Guvernului României  în domeniul educaţiei este concentrată în 
jurul următoarelor obiective: 

 acces egal şi sporit la educaţie; 
 instruirea şi educarea tinerilor la un nivel competitiv corespunzător dinamicii 

societăţii contemporane; 
 compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european; 
 descentralizarea  şi depolitizarea sistemului educativ; 
 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente; 
 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României. 

            Procesul de învăţământ din Liceul Tehnologic “ C-tin Cantacuzino” Baicoi  se 
desfăşoară pe baza legislaţiei generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ 
preuniversitar, având în atenţie toate actele normative din domeniu, notificările şi 
ordinele emise de M.E.C.S. şi de I.S.J.Ph.  
 Politica educaţională propusă de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă 
cu politica educaţională naţională, în care învăţământul este o prioritate naţională, cu 
Reforma învăţământului din România şi nu este aservită partidelor politice care se 
succed la guvernare, ci serveşte educaţiei tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni 
europeni, capabili să se integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul 
transnaţional. 

 b) Contextul economic 
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Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze în cadrul 
reformei învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti 
dintre şcoală şi comunitate având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni 
actori activi şi pe scena comunităţii ploieştene, capabili să acţioneze responsabil şi 
competent pentru binele personal şi pentru binele comunităţii. 

Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect 
certificarea calităţii produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată 
în produs. O consecinţă a acestui fapt va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a 
cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor impune pe piaţa calităţii. 

Oraşul  Baicoi este al treilea oras al judetului ca intindere si populatie, dupa 
municipiile Ploiesti si Campina,  fiind situat la o distanţă aproximativ  egala de cele doua 
orase mai sus amintite. Este un oraş cu potenţial economic ridicat,dar  neexploatat,  cu 
tradiţii în multe ramuri industriale, cu o populaţie de aproximativ locuitori. Evaluând 
aceste aspecte, importanţa educaţiei în oraşul  Baicoi este crescută, chiar majoră, 
liceul, prin elevii săi, fiind o „pepinieră” pentru piaţa de muncă din oras, din localitatile 
limitrofe şi, în egală măsură, pentru Bucureşti, capitala aflandu-se la aproximativ 70 km 
distanta. 
            50-60% dintre absolvenţii noştri se orientează spre învăţământul superior: spre 
cel de stat, în special spre cel de stat, si mai putin spre cel particular. Cei mai mulţi 
absolvenţi aleg profilul tehnic, economic sau universitar. 
Legislaţia financiară în vigoare permite atragerea de fonduri extrabugetare la 
nivelulliceului, însă acestea sunt foarte mici şi nu pot susţine derularea unor proiecte de 
anvergură. Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru 
sponsorizări instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în continuare, destul de 
scăzut. Fondurile de bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului local şi de M.E.C.T.S. 
prin I.S.J.Ph. 
           În unitatea noastră şcolară există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, 
însă acest lucru nu-i împiedică să-şi manifeste interesul pentru şcoală. Un efect pozitiv 
pentru susţinerea elevilor îl constituie extinderea programelor sociale: asigurarea 
manualelor şcolare gratuite pentru clasele a IX-a şi a X-a, acordarea burselor de ajutor 
social, programul guvernamental Bani de liceu etc.  
 
c) Contextul social 
 
 În ultima perioadă, datorită rezultatelor din ce în ce mai bune obţinute de elevii 
liceului la examenele naţionale (teste naţionale), la admiterea în învăţământul superior 
in cazul elevilor de la profilurile matematica-informatica, uman-filologie si 
servicii/economic sau la concursurile şi olimpiadele şcolare, a ordinii şi disciplinei din 
şcoală, a dotărilor materiale de exceptie, cât şi a ofertei educaţionale,  Liceul 
Tehnologic „ C-tin Cantacuzino” Baicoi a crescut in intentia de optiune pentru urmarea 
cursurilor la diferite cicluri de invatamant, respectiv profiluri/ domenii in cadrul ciclului 
liceal si postliceal. 
 Din punct de vedere social, predomină tendinţa celor mai multe  familii de a 
asigura copiilor lor cultura generală şi chiar o  pregătire academică.  Populaţia şcolară 
provine dintr-un mediu social care apreciază educaţia de tip tradiţional, fapt care 
facilitează procesul comunicării cu familiile elevilor. Problemelor sociale li se acordă 
atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele de combatere a violenţei, a 
consumului de droguri şi de alcool şi-au dovedit eficienţa. 
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                Echipa managerială a liceuluiare în vedere racordarea ofertei educaţionale la 
piaţa muncii şi la cerinţele României ca membru U.E. Astfel, accentul cade pe studiul 
limbilor străine moderne, al ştiinţelor, pe corelarea ofertei de scolarizare cu PLAI si 
PRAI, pe dezvoltarea deprinderilor de leader-ship şi de comunicare, pe promovarea 
valorilor bazate pe flexibilitate, toleranţă, competitivitate şi autoperfecţionare.  
             Numărul mare de cadre didactice titulare ale liceului nostru care au gradul 
didactic I sau II, care activează ca metodişti, formatori , autori de articole de specialitate, 
conferă procesului instructiv-educativ mai multă fluenţă şi eficacitate. 
              Colaborarea şcolii cu asociatii, cu ONG şi cu instituţiile de cultură, şi nu numai,  
s-a concretizat în proiecte educaţionale de succes. Astfel, in anii scolari 2014-2016  
elevii nostri au beneficiat de cursuri de formare gratuita in leadership, scriere de 
proiecte, public speaking, comunicare, consiliere pentru cariera si, de asemenea, de 
tabere gratuite. 
              Delincvenţa juvenilă este aproape inexistentă datorită bunei colaborări pe care 
o avem cu  Poliţia  Orasului Baicoi. 
 
d) Contextul tehnologic 
 
             Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării 
procesului de învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o 
reprezintă tehnologia informatică, de vreme ce, într-o instituţie care profesionalizează 
cea mai mare parte a elevilor în domeniul informatic, această tehnologie influenţează 
structura programelor de studii, calitatea procesului de învăţământ şi, implicit, calitatea 
absolvenţilor.  

   Liceul nostru si scolile structuri dispun de suficiente calculatoare( anumai in anii 
2014-2016 au fost achizitionate 25 calculatore noi pentru unul din cabinetele de 
informatica si 20 laptopuri care au intrat in dotarea invatatoarelor si catedrelor 
metodice), de câteva copiatoare si imprimante – prea puţine pentru solicitările din 
şcoală – de videoproiectoare in aproape toate salile de clasa şi  de doua  table 
interactive SMART. 

Utilizarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei permite gestionarea eficientă a 
resurselor umane/ materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul instituţiei. 
   World Wide Web-ul reprezintă o uriaşă resursă pentru educaţie, aducând 
problemele vieţii reale în şcoală, permiţând deopotrivă informarea elevilor şi formarea 
priceperilor lor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei. Liceul si scolile 
structuri dispun de conexiune de mare viteza la internet in toate salile de clasa. 
 
e) Contextul ecologic 

Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai important într-
un spaţiu afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină 
protecţia mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o 
componentă în educarea tinerilor.   
             Liceul nostru se află într-o zonă cu mult spaţiu verde de amenajarea caruia ne 
ocupam impreuna cu elevii. Avem în vedere continuarea implicării elevilor în 
amenajarea spaţiului verde din curtea şcolii ( curatenie, ecologizare, plantare de pomi). 
Avem in vedere si organizarea de  acţiuni în parteneriat cu instituţii care au drept scop 
conştientizarea de către elevi a necesităţii unui oraş curat şi a unui mediu înconjurător 
sănătos.  De asemenea,  vor fi  organizate  întâlniri cu reprezentaţi ai organismelor 
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abilitate sau ai unor ONG-uri pe probleme de poluare şi protecţia mediului inconjurator. 
şi activităţi de informare a elevilor cu privire la bolile secolului si pericolele care 
atentează la sănătatea lor (consumul de alcool, consumul de droguri). 

 
 

1.6 ANALIZA SWOT 
 
 

Metoda corelării, cunoscută sub acronimul  SWOT metoda este definită ca un 
proces bazat pe analiza mediului intern  din care rezulta punctele tari Strength şi 
punctele slabe Weaknesses care sunt corelate cu oportunităţile Opportunities şi 
pericolele  Threaths din mediul extern. Aceasta metodă permite managerilor să 
răspundă la întrebările : 

 Ce acţiuni de marketing trebuie să aibă în vedere?  
 De ce sunt necesare aceste acţiuni? 

Prin analiza mediului intern se poate indica ce părţi tari poate folosi organizaţia 
pentru dezvoltarea strategiei şi respectiv ce părţi slabe pot crea probleme curente sau 
viitoare. Prin analiza mediului extern din care se poate afla ce oportunităţi sunt deschise 
în mediul extern şi ce pericole pot afecta activitatea organizaţiei. Prin corelarea 
informaţiilor din cele doua medii se poate afla de ce este necesară cunoaşterea acestor 
elemente pentru a folosi punctele tari pentru fructificarea oportunităţilor curente şi 
minimalizarea pericolelor din mediul extern şi oportunităţile care ar justifica investirea în 
acţiunile interne care ar putea transforma punctele slabe în puncte tari în vederea 
fructificării acestor oportunităţi. 

 
Avantajele metodei SWOT sunt: 

 Recunoaşte importanţa impactului pe care îl are mediul extern asupra opţiunilor 
strategice ale unei organizaţii; 

 Recunoaşte importanţa punctelor tari şi a punctelor slabe din mediul intern 
asupra opţiunilor strategice ale unei organizaţii; 

 Pune accent pe alocarea eficientă a resurselor în procesul de planificare 
strategică. 

 
Dezavantajele metodei SWOT sunt: 

 
 Tendinţa de a se focaliza asupra strategiilor de viitor în detrimentul strategiilor 

curente cu potenţial ridicat; 
 Utilitatea în descrierea tipurilor de întrebări pe care managerii trebuie să şi le 

pună dar nu furnizează nici o informaţie referitoare la modul în care se poate 
răspunde la aceste întrebări. 

 
În continuare este prezentată analiza SWOT pe domeniile funcţionale ale 

planului de dezvoltare instituţionala la  Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” 
Baicoi pentru perioada 2014-2016. 
 
 
 

1.6 ANALIZA SWOT 
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1.6.1 Curriculum 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Invatare centrata pe elev 
 Calitatea ridicată a pregătirii profesionale a 

cadrelor didactice; 
 Ofertă educaţională adaptată la nevoile de 

formare identificate pe piaţa muncii; 
 Intoducerea cu succes a  invatamantului 

posliceal sanitar in oferta de scolarizare; 
 Interes pentru realizarea unui învăţământ 

de calitate şi preocuparea permanentă 
pentru utilizarea metodelor active de 
învăţare 

 Adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor; 
 Planificarea materiei se face în urma unui 

studiu aprofundat al curriculei şi în urma 
dezbaterilor în cadrul colectivelor metodice 
sau cu profesorii de specialitate in urma 
participarii la consfatuiri;  

 Parcurgerea conţinuturilor la majoritatea 
disciplinelor se face conform planificărilor, 
folosind activităţi de învăţare şi resurse 
didactice adecvate clasei şi temei studiate 

 Participarea elevilor  si a profesorilor la 
olimpiade si concursuri scolare, cu 
rezultate bune si foarte bune, in special la 
invatamantul primar, gimnazial si la 
disciplinele umaniste in ciclul liceal; 

 Majoritatea orelor de specialitate se 
desfăşoară în cabinete şi laboratoare 
dotate corespunzător; 

 Instruirea practică se desfăşoară la agenţii 
economici; 

 Desfăşurarea unor activităţi pentru 
implicarea activă a elevului în procesul de 
învăţare (lectii-vizităla agentii 
economici,firme de exercitiu, cercuri cu 
elevii) 

 50% din profesori utilizează materiale 
didactice şi materiale auxiliare în procesul 
de predare-învăţare; Scoala ii sprijina in 
acest demers; 

 Elaborarea de programe pentru CDL şi 
CDŞ,  şi a bibliografiei aferente. 

 Elaborarea de căte profesorii şcolii de 
suporturi de curs şi auxiliare didactice ; 

 Dezvoltarea unor cercuri extracurriculare 
(ABC-ul afacerii mele) 

Invatare centrata pe elev 
 Cantitatea prea mare de informaţii, 

prezentate de multe ori necorespunzător ; 
 Diminuarea posibilităţii de alegere a 

elevului, în conformitate cu aptitudinile, 
interesele, proiectele sale, a pachetului de 
opţionale din C.D.Ş ; 

 Activitatea didactică mult prea complexă şi 
încărcată; 

 Număr prea mare de ore pe zi pentru elevi; 
 Programe stufoase, neadaptate ; 
 Modularea a ajuns să se transforme într-o 

fărămiţare excesivă a disciplinelor; 
 Instruirea practică a elevilor nu este 

corelată cu teoria ; 
 Preocuparea insuficientă a unor diriginţi în 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare. 
 Partea experimentală a activităţii a fost de 

multe ori uitată ; 
 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Organizarea unor activităţi metodice în 

scopul identificării problemelor legate de 
aplicarea curriculumului la clasă şi a 
posibilelor modalităţi de corectare a 
acestora. 

 Lipsa stabilităţii în dezvoltarea curriculară 
la nivel naţional; 

 Lipsa surselor de informare şi formare a 
cadrelor didactice; 

 Depedenţa faţă de deciziile nivelurilor 
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 Colaborarea benefică cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, autorităţile locale, agenţii 
economici, comitetul consultativ al 
părinţilor. 

 Reglementările în vigoare ale MEC la nivel 
liceal şi structura arborescentă la ŞAM. 

 Contacte între profesori, nu doar în plan 
educaţional, ci şi în medii sociale, 
culturale, economice, sindicale. 

 

ierarhice superioare; 
 Existenţa a prea multe variante de 

manuale ; 
 Neconcordanţa între nivelul informaţional, 

materialul didactic, aparatura din dotare şi 
cartea bibliografică ; 

 Absenţa unei descentralizări autentice la 
nivelul instituţiilor de învăţământ. 

 Lipsa unor măsuri de stimulare a 
disciplinei şi interesului faţă de procesul 
didactic; 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Rezultate ale elevilor 
 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 procentului de promovare pe 
discipline si examen fata de anii precedenti : 
in 2014-2015 cu crestere cu 21%, in 2015-
2016, in scadere cu 12% fata de anul 
precedent); 

 Rezultate foarte bune ale elevilor la 
olimpiadele si concursurile scolare la 
gimnaziu si liceu (cresterea numarului de 
premii obtinute la aceste competitii); 

 Cresterea procentului de promovare 
.Acesta se situeaza peste 97% la toate 
ciclurile de invatamant in cazul elevilor de la 
liceu. 

 Reducerea fenomenului absenteismului 
si a abandonului scolar(nu mai exista elevi 
trecuti in catalog care sa nu frecventeze 
cursurile) 

 

 Rezultate ale elevilor 
 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 concursurile pe 
discipline in cazul ariei curriculare 
matematica si stiinte ale naturii. 

 Procente mai mici de promovare ale 
elevilor din  ciclul gimnazial de la scolile 
structuri ( 88% Scoala Ghenoiu, respectiv 
86% Scoala Tintea); 

 Procente mai mici de promovare la 
evaluarea nationala ale elevilor de la Scoala 
Tintea. 

  
 Rezultate slabe la examenul de 

bacalaureat ( 56, 82% fata de 67,23% in 
2014-2015 , respectiv 51% in 2013-2014;). 
Procentul mic se datoreaza inscrierii unor 
elevi din serii curente si precedente care au 
absentat (11 absenti in total in cele doua 
sesiuni), slabei pregatiri a elevilor din clasa 
de stiinte ale naturii care au obtinut note 
foarte mici la toate disciplinele de concurs, si 
in special la disciplina matematica. 
 Exigenta nejustificata a unor cadre 

didactice si refuzul de a adapta programa 
la cerintele educationale si specificul 
fiecarui colectiv de elevi ; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Efectuarea de ore de pregatire 

suplimentara la disciplinele de examen, 
remediala sau in vederea sustinerii cu 
succes a acestor examene de catre elevi ; 

 Efectuarea de pregatiri suplimentare 
pentru performanta ; 

 Obtinerea de rezultate mai bune cu elevii 
la olimpiade si concursuri scolare la 
disciplinele de cultura generala , dar si la 
cele de specialitate in cazul invatamantului 
tehnic ; 

 Scaderea interesului elevilor pentru profilul 
real, avand in vedere rezultatele slabe 
obtinute de acestia la examenul de 
bacalaureat ; 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Activitati educative si extrascolare 
 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. 

 Existenta unei Asociatii a Profesorilor si 
Parintilor de la liceu, infiintata in 2016 ; 
 

Activitati educative si extrascolare 
 Slaba implicare a părinţilor elevilor de 

gimnaziu si  liceu în activităţile şcolii, 
dezinteresul multora dintre ei faţă de 
soarta, anturajul şi preocupările copiilor 
lor, in special al utilizarii internetului si 
retelelor sociale ; 

 Numărul  mic al elevilor care solicita 
consiliere individuală ; 

 Lipsa unui consilier scolar pentru elevii 
din unitate ; 

 Abordarea cu lejeritate de catre unele 
cadre didactice a influenţei pozitive  a 
activităţilor educative extraşcolare 
asupra dezvoltarii personalităţii 
elevului ; 

 Numarul mic de activitati de informare 
cu privire la pericolele la care se supun 
elevii prin accesarea necontrolata a 
internetului ; 

 Numar mic de activitati de informare cu 
privire la educatia sexuala, 
contraceptiva, la traficul de persoane ; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Creşterea receptivităţii unor părinţi în 

rezolvarea problemelor de 
comportament deviant al elevilor. 

 
 Implicarea elevilor în proiecte şi 

programe educative la nivel judeţean şi 
national şi  susţinerea lor de către 
părinţi ; 

  Sprijinirea de catre Asociatia 
Profesorilor si a Parintilor de la liceu a 
desfasurarii unor activitati educative si 
extrascolare cu voaloare formativa ; 

 Cresterea numarului de cazuri de elevi de 
liceu si gimnaziu ca victime ale hartuirii pe 
internet ; 
 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Informarea, consilierea si orientarea 
elevilor 
 Colaborarea cu organisme ca: agenti 

economici, asociatii , institutii publice de 
invatamnat superior, agenţii specifice; 

 Consilierea elevilor de gimnaziu cu 
privire la alegerea unui traseu de pregatire 
corespunzator cu competentele si abilitatile 
lor; 

 Consilierea elevilor de liceu cu privire la 
oportunitatile continuarii studiilor in 
invatamantul superior, a locurilor de munca si 
meseriilor cautate pe piata muncii; 

Informarea, consilierea si orientarea 
elevilor 
 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 
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 in identificarea oportunităţilor de 
integrare profesională a absolvenţilor 
învăţământului  TVET; 

OPORTUNITATI AMENINŢĂRI 
 Cresterea numarului de elevi care se 

incadreaza pe piata muncii, in 
concordanta cu nivelul si profilul 
studiilor urmate ; 

 Cresterea numarului de elevi care sunt 
admisi in invatamantul superior la 
facultati, in concordanta cu profilul pe 
care l-au urmat in liceu. 

 Riscul esecului in cariera ; 

 
 

1.6.2. Resurse umane 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Încadrarea corectă cu personal, conform 

cu normativele în vigoare; 
 Cadre didactice şi, în general, personal cu 

un nivel de calificare ridicat (cadre 
didactice calificate in procent de 100%, 
ponderea cadrelor didactice care deţin 
definitivatul, gradul II şi gradul I este de 
94%) 

 Aplicarea corectă a măsurilor de 
recunoaştere a calităţii prestaţiei 
profesionale prin mijloace de evaluare 
corecte aplicate la nivelul scolii( Ponderea 
cadrelor didactice cu performanţe în 
activitatea didactică este de 60 %) 

 Interes pentru perfecţionarea şi 
dezvoltarea profesională continua a 
întregului personal; 

 Exista profesori metodisti, formatori, 
colaboratori ai ISJ Prahova si CCD 
Prahova ; 

 Mulţi profesori au urmat sau urmează 
cursuri de perfectionare in management 
educational, TIC, didactica disciplinei, 
dezvoltare de noi competente; 

 Număr mare de cadre didactice cu abilităţi 
de utilizare a calculatorului( 80%) 

 Consiliul de Administraţie şi Consiliul 
pentru Curriculum este alcătuit din 
persoane active, motivate superior, cu un 
înalt nivel profesional. 

 Personalul didactic auxiliar este pregătit 
corespunzător din punct de vedere 
profesional si sprijina procesul de 
invatamant, colaborand cu cadrele 
didactice in desfasurarea de activitati 
educative si extracurriculare ; 

 Unele din clasele de liceu si clasele de 
invatamant primar si gimnazial de la scolile 
structuri functioneza cu numar redus de 
elevi ; 

 Elevi cu ritm lent de invatare la scolile 
structuri si la clasele de liceu , in special de 
la profilul real, stiinte ale naturii; 

 Elevii cu rezulate bune in timpul ciclului 
gimnazial si la examenul de evaluare 
nationala opteaza pentru alte licee ; 

 Elevi proveniţi din medii sociale 
defavorizate, care se integrează mai greu 
sau care sunt reticenţi la eforturile de 
integrare a lor de catre cadrele didactice; 

 Comunicare nu întotdeauna eficientă între 
conducere şi personal, intre sefii de 
catedra si cadrele didactice; 

 Control redus din partea unor sefi de 
catedra privind îndeplinirea atribuţiilor 
curente ale membrilor acesteia; 

 Motivaţie materială redusă a cadrelor 
didactice; 

 Mentalităţi defectuoase ale catorva 
profesori, scrierea de sesizari nejustificate 
catre diferite institutii ale statului, 
incercarea pe orice cale de a prejudicia 
imaginea conducerii scolii si a institutiei in 
care lucreaza; 

 Formarea profesională cu minusuri şi lipsa 
vocaţiei la cîtiva profesori( din fericire, 
foarte putini) ; 

 Conservatorismul şi rezistenţa la 
schimbare a unor cadre didactice. Exista 
cadre didactice cu vechime care nu au mai 
urmat de mult timp cursuri de perfectionare 

 Nu toţi profesorii utilizează calculatorul la 
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 Rezultate foarte bune obţinute de către 
elevii de la ciclurile gimnazial si liceal la 
olimpiadele si concursurile scoalre, in 
special la cele din aria curriculara limba si 
comunicare si socio-umane. 

 Implicarea cadrelor didactice de la 
invatamantul primar in participarea cu 
elevii la concursuri scolare cu grad ridicat 
de dificulatate, organizarea de concursuri 
si simpozioane in cadrul unor proiecte 
CAEJ si CAERI organizate de scoala 
noastra ; Rezultate foarte bune la aceste 
competitii. 

 Implicarea in actul decizional a unui numar 
mare de cadre didactice ; 

 Introducerea cu succes in oferta 
educationala a invatamantului postliceal 
sanitar ; 

cerinţele programei şi la posibilităţile 
logistice de exceptie ale instituţiei; 

 Doar 60% dintre absolventii de liceu 
urmeaza cursuri universitare, 10% anual 
sunt fara ocupatie ; 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa unei politici educaţionale la nivel 

naţional, promovată activ la nivel judeţean, 
fundamentată pe demersul european în 
dezvoltarea sistemelor educaţionale; 

 Interes din partea comunităţii locale pentru 
dezvoltarea instituţională; 

 Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Prahova, în special la nivelul 
încadrării personalului didactic suplinitor. 

 Cursuri de perfecţionare oferite de CCD 
Prahova si alte institutii abilitate;. 

 Deschiderea, prin aderarea la UE, în ceea 
ce priveşte perfecţionarea, stabilirea de 
relaţii şi schimburi culturale. 

 Diversificarea domeniilor de pregatire 
oferite elevilor prin invatamant postliceal  
care sa le ofere posibilitati de integrare pe 
piata muncii) si cresterea numarului de 
elevi; 

 Factorii demografici - scăderea populaţiei 
şcolare. 

 Cresterea riscului de abandon scolar, a 
absenteismului din lipsa motivatiei; 

  Planul de şcolarizare, în scădere faţă anii 
trecuţi, prin reducerea specializării 
informatică; 

 Obtinerea unor rezultate din ce in ce mai 
slabe la examenul de bacalaureat de catre 
elevii admisi la liceu cu medii sub 5 la 
evaluarea nationala; 

 Lipsa de autonomie a şcolii în selectarea 
personalului şi gestionarea patrimoniului; 

 Dificultati in insertia pe piata muncii a 
absolventilor, in conditiile posibilitatilor 
relativ reduse ale scolii de a diversifica an 
de an oferta educationala si de a o adapta 
la cerintele pietii; 

 
 
 

1.6.3 Resurse materiale şi financiare 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Sprijin real si consistent in alocarea 

fondurilor bugetare de la Consiliul Local 
Baicoi ; 

 Planificarea activităţilor pe bază de 
proiecte de anvergură; 

 Utilizarea eficientă a fondurilor; 
 Monitorizarea permanentă a activităţilor 

desfăşurate; 
 Obţinerea unor venituri extrabugetare din 

închirieri, etc. 
 Existenţa unei baze materiale 

 Spaţiu şcolar insuficient comparativ cu 
numarul de clase la liceu– 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 nesatisfăcătoarela 
scolile structuri;  

 Lipsa cabinetului  de orientare şi 
consiliere psiho-pedagogică şi 
profesională 
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corespunzătoare unei instruiri eficiente: 
săli de clasã, laboratoare de specialitate, 
sală şi teren de sport; 

 Centrale termice relativ noi pentru toate 
clădirile ;Efectuarea anuala a reviziilor si 
lucrarilor de intretinere ; 

 Cabinet medical ; 
 Aparatură didactică pe tipuri de 

laboratoare, necesară bunului mers al 
procesului instructiv educativ (laboratoare 
de fizică, chimie) 

 Reţea integrată de internet ; 
 Două laboratoare de informatică, cu 

mobilier specific, cu calculatoare legate în 
reţea şi la Internet, dotate cu calculatoare 
de ultimă generaţie, unul  cu server AEL + 
3 laboratoare de informatica la scolile 
structuri ; 

 Dotarea de exceptie a salilor de clasa 
pentru invatamantul primar( mobilier 
modern, ergonomic de cea mai buna 
calitate, videoproiectoare si laptopuri, 
acces la internet) 

 Mobilier modular nou in majoritatea salilor 
de clasa la liceu si in prportie de 50% la 
scolile structuri; 

 Videoproiectoare si calculatoare in 
aproape toatae salile de clasa de la liceu si 
in proportie de 30% la scolile tructuri ; 

 Laptopuri in dotarea invatatorilor si a sefilor 
de catedra de la liceu ; 

 Autorizatie sanitara ;  
 Amenajare si dotare sala nursing( dotare 

minimala-manechin) pentru invatamantul 
postliceal sanitar, cu sprijinul Consiliului 
Local Baicoi ; 

 Lipsa totala a implicarii părinţilor în 
sprijinirea şcolii din punct de vedere 
material. 
 Lipsa de implicare a unor diriginti in 

mentinerea in bune conditii a bunurilor 
din salile de clasa in care invata elevii ; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Dezvoltarea unor proiecte cu finanţare de 

la bugetul local; 
 Dezvoltarea unor proiecte cu finanţare 

externă; ( sunt facute stuiile si depuse 
documentatiile pentru proiecte de 
reabilitare a Liceului, Scolii Ghenoiu si 
Scolii Tintea;) 

 Utilizarea eficientă a spaţiilor şi 
reorientarea unor spaţii  pentru 
desfasurarea unui program tip After School 
pentru elevii de la ciclul primar de la liceu; 

 Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al 
părinţilor. 

 Atragerea de sponsorizări. 
 

 Birocraţia sufocantă legată de utilizarea 
fondurilor proprii. 

 Salariile mici, în special pentru îngrijitori şi 
portari. 

 Sistem legislativ inflexibil, extrem de 
complicat şi restrictiv, în privinţa utilizării 
optime a resurselor de către directorii 
şcolii. 

 Ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice conduce la uzura morală a 
echipamentelor existente. 
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1.6.4 Dezvoltare şi relaţii comunitare 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Interes deosebit din partea conducerii, a 
elevilor şi a unor cadre didactice în 
derulare programelor comunitare ; 

 Structuri şi capacităţi instituţionale locale 
capabile să susţină şi să ofere îndrumare 
în scopul derulării programelor 
comunitare; 

 Posibilităţi de informare la nivelul unităţii 
de învăţământ în scopul asigurării 
accesului spre programele comunitare 
(prin Internet, respectiv contact direct cu 
ISJ Prahova ). 

  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; 

 Colaborarea cu Inspectoratul  Scolar 
Judeţean Prahova, cu Consiliul Local şi  
Primăria Orasului Baicoi. 

 Identificarea nevoilor de educaţie ale 
comunităţii locale şi a posibilităţilor de 
satisfacere a acestora, cu resursele 
disponibile. 

 Colaborarea cu Poliţia  Orasului Baicoi ; 
 Parteneriate durabile şi eficiente cu 

agenţi economici de profil; 
 Parteneriat cu Spitalul Baicoi pentru 

efectuarea stagiilor de invatamant clinic; 
 Parteneriate cu Asociatii si ONG-uri 

pentru derularea de proiecte comunitare 
si de formare a elevilor; 

 Caracterul neorganizat al informărilor 
privind: rezultatele obţinute în cadrul 
proiectelor, modalităţile concrete de acces 
la proiecte comunitare, procedurile 
prevăzute de reglementările comunitare 
etc.; 

 Diseminare redusă la nivelul 
şcolii/comunităţii a rezultatelor obţinute în 
cadrul proiectelor; 

 Relaţii deficitare cu familiile elevilor 
corigenţi sau mediocrii ; 

  Nu exista un program coerent de sprijinire 
a absolvenţilor în vederea angajării de 
către agenţii economici care asigură 
instruirea practic 

  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. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Dezvoltarea relaţiilor între şcoli; 
 Găsirea unor noi parteneri de proiect în 

ţară sau străinătate; 
 Colaborarea cu agenţi economici pentru 

efectuarea practicii de catre elevii de la 
invatamatul tehnic; 

 Parteneriat activ cu ţări membre ale U.E., 
prin derularea unor programme Erasmus ; 

 Politica de personal a unor agenţi 
economici. 

 Sporirea factorilor cu impact negativ 
asupra tinerilor de vârstă şcolară. 
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ANALIZA PAS 2004-2007 (REVIZUIT 2005-2006) 
 

In PAS-ul revizuit pentru anul scolar 2014-2017, respectiv in cel revizuit in anul 
scolar 2015-2016 in domeniul curriculum-ului aveam prevazute urmatoarele  
masuri pentru imbunatatirea calitatii care decurgeau din RAEI si anume: 
 
Calificari si curriculum 

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

 
Invatare centrata pe elev 

 
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; 

 
Rezultate ale elevilor 

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;Dinamizarea activitatii comisiei pentru prevenirea absenteismului si 

reducerea abandonului scolar la nivelul unitatii noastre, dar si al structurilor; 

2. Implicarea dirigintilor in reducerea fenomenului de crestere a abandonului 

scolar, mai ales in invatamantul obligatoriu; 

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

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

5. Promovarea ofertei scolii; Diversificarea metodelor de promovare; 

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

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

8. Pregatirea elevilor pentru a participa la olimpiade si concursuri scolare; 
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9. Schimbarea metodelor de predare la disciplinele din aria curriculara matematica 
si stiinte ale naturii in vederea cresterii interesului elevilor pentru disciplinele 
STEM; 

Activitati educative si extrascolare 

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. 

 
Informarea, orientarea si consilierea elevilor 
 

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. Implicarea elevilor in activitati de orientare si consiliere si dinamizarea spiritului 

de initiativa al elevilor prin intermediul Consiliului elevilor; 
4. Incheierea de parteneriate cu fundatii si asociatii furnizoare de cursuri de formare 

pentru elevi siviitoarea cariera; 
 

 
In acest sens, in cadrul  PRIORITATII 1- Corelarea ofertei educaţionale în 

concordanţă cu cererea  de pe piaţa muncii pe plan local i-am stabilit ca principal 
obiectiv Corelarea ofertei educaţionale cu cererea existentă pe piaţa muncii, prin 
includerea calificărilor şi specializarilor identificate ca  priorităţi la nivel local. 

Tintele au fost( in conformitate cu prioritatile la nivel judetean): 

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 in  învăţământul TVET  75%  
3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor; 

Tintele numarul 1si 2  nu au fost realizate. Oferta noastra de scolarizare la liceu a 
ramas aceeasi: singura clasa pe nivel, filiera tehnologica, profil servicii/ domeniul 
comert. Un aspect pozitiv i constituie introducerea in oferta scolii cu succes a 
invatamantului postliceal sanitar. 

Tinta numarul 3 a fost in mare parte realizata. Elevii au fost antrenati in activitati si 
cercuri de aducatie antreprenoriala, au participat cu succes la concursurile de profil ale 



 63 

firmelor de exercitiu, au participat la cursuri de formare in antreprenriat derulate gratuit 
in scoala noastra de diverse asociatii de profil. 

In cadrul  PRIORITATII 5: Dezvoltarea activitatii de informare si orientare 
profesionala pentru cariera am stabilit ca principal obiectiv Eficientizarea şi 
optimizarea comunicării consilier de informare si orientare profesionala/diriginte 
–elev 

Tinta a fost: Consilierea profesională a elevilor pentru a alege în cunoştinţă de cauză 
traseele de formare profesională din invatamantul tehnic. 

Toate masurile de imbunatatire au fost aplicate. 

Traseele profesionale urmate de elevii nostri absolventi ai liceului, oferta noastra de 
scolarizare incluzand doua clase din filiera teoretica din care una de uman,ne determina 
sa o reformulam , in sensul valabilitatii pentru toate ciclurile de invatamant,  profilele si 
domeniile pentru care oferim pregatire. 

De asemenea, in cadrul  PRIORITATII 6: Asigurarea calităţii în sistemul TVET 
i-am stabilit ca principal obiectiv Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a 
Calităţii  în ÎPT. 

 Tinta a fost: Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface 
aşteptările şi exigenţele beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, 
angajatori) 

Analiza SWOT a invatarii centrate pe elev, a rezultatelor obtinute de elevi, a activitatilor 
educative si extracurriculare, dovedesc ca suntem pe drumul cel bun in asigurarea 
calitatii, dar consideram ca se impune o corectare/ reformulare a scopurilor(tintelor) 
strategice, respectiv adaugarea unora noi , exprimate mai explicit si care sa corespunda 
specificului unitatii de invatamat. Aceast presupune si modificarea optiunilor strategice 
pentru fiecare tinta adaugata. 

In PAS-ul revizuit pentru anul scolar 2014-2017, respectiv in cel revizuit in anul 
scolar 2015-2016 in domeniul resurselor umane aveam prevazute urmatoarele 
masuri pentru imbunatatirea calitatii care decurgeau din RAEI si anume: 

Resurse umane-elevi 
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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; 

1. Dinamizarea activitatii comisiei pentru prevenirea absenteismului si 

reducerea abandonului scolar la nivelul unitatii noastre, dar si al structurilor; 

2. Implicarea dirigintilor in reducerea fenomenului de crestere a abandonului 

scolar, mai ales in invatamantul obligatoriu; 

 
In acest sens, in cadrul  PRIORITATII 3: Creşterea calităţii procesului instructiv 

educativ prin formarea continuă  a  cadrelor didactice i-am stabilit ca principal 
obiectiv  “Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare 
centrată pe elev pentru creşterea calităţii procesului instructiv educativ” 
Ţintele au fost : 
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. 
 
 Tinta nr.1 nu a fost realizata, cadrele didactice debutante nu au participat la cursuri de 
formare continua, in schimb s-au inscris in proportie de 95% la examneul de definitivat. 
Unele dintre ele erau suplinitoare si in prezent nu mai functioneaza in unitatea noastra. 
 Tinta nr.2 a fost realizata in proportie de 80%, cadrele didactice participand la activitati 
metodice in cadrul cercurilor pedagogice, in cadrul catedrei sau organizate de CCD 
Prahova. 
 Tinta nr.3. Cadrele didactice IPT incadrate in scoala(2) nu au participat la cursuri de 
formare profesionala continua, una dintre ele era suplinitoare si in prezent nu mai 
functioneaza in scoala, dar activitatea lor a fost multumitoare, dand dovada de 
deschidere la nou si dorinta de autoperfectionare, infiintand o firma de exercitiu cu 
elevii, firma cu care elevii au participat cu rezultate frumoase la concursurile de profil. 
  
 

In PAS-ul revizuit pentru anul scolar 2014-2017, respectiv in cel revizuit in 
anul scolar 2015-2016 in domeniul resurselor materiale si financiare aveam 
prevazute urmatoarele masuri pentru imbunatatirea calitatii care decurgeau din 
RAEI si anume: 

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. 
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Dezvoltarea bazei materiale pentru invatamantul TVET în parteneriat cu alte 
organizaţii 

In acest sens, in cadrul  PRIORITATII 4: Dezvoltarea bazei materiale pentru 
invatamantul TVET în parteneriat cu alte organizaţii i-am stabilit ca principal obiectiv  
Modernizarea infrastructurii şi dotarea cabinetului „firmelor de exercițiu” cu echipamente 
performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 

Tintele au fost: 
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. 
 

La cererea parintilor elevilor de la invatamantul primar,la cererea reprezentantilor 
parintilor in CA, am mutat toti elevii de la invatamantul primar in programul de 
dimineata. Le-am asigurat cele mai bune conditii de invatare ( zugravit, raschetat 
parchet, achizitionat perdele si draperii, mobilier modern, modular, ergonomic, 
videoproiectoare si laptopuri, in salilein care nu existau aceste dotari. De ceea, am 
amanat amenajarea corespunzatoare a cabinetului” firmelor de exercitiu”. In ceea ce 
priveste softurile AEL, nu a existat interes din partea cadrelor didactice de specialitate 
pentru folosirea lui. 
  
Analiza SWOT amanuntita pe care am realizat-o in acest an in domeniul resurselor 
financiare si materiale , ne indreptatesc sa revaluam optiunile strategice si sa le 
adaptam specificului unitatii noastre.  
 

In PAS-ul revizuit pentru anul scolar 2014-2017, respectiv in cel revizuit in 
anul scolar 2015-2016 in domeniul relatia cu comunitatea aveam prevazute 
urmatoarele masuri pentru imbunatatirea calitatii care decurgeau din RAEI si 
anume: 

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  
 

In acest sens, in cadrul  PRIORITATII 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 i-am stabilit ca principal 
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. 
 Tinta a fost: Încheierea cel puţin a unui acord de parteneriat pentru fiecare clasa din 
filiera tehnologica 
 
 Aceasta a fost atinsa, dar se impune o reformulare a ei sau adaugarea unei noi tinte 
care sa se refere la prográmele comunitare. De asemenea se impune modificarea 
optiunilor strategice; 
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1.7 SCOPURI (ŢINTE STRATEGICE) 

 
1. Corelarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea  de pe piaţa 

muncii pe plan local; 
2.  Eficientizarea şi dezvoltarea relaţiilor parteneriale existente, inclusiv 

pentru formare profesională şi pentru tranziţia elevilor de la şcoală la 
locul de muncă; 

3. Implicarea cadrelor didactice si a  elevilor in proiecte 
comunitare/internationale; 

4. Creşterea calităţii procesului instructiv educativ prin formarea 
continuă  a  cadrelor didactice; 

5. Dezvoltarea intregii baze materiale a scolii; 
6. Dezvoltarea activitatii de informare si orientare pentru cariera; 
7. Îmbunătăţirea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în 

perspectiva descentralizării învăţământului preuniversitar, a egalizării 
şanselor şi a educaţiei centrate pe elev; 

8. Optimizarea procesului de predare-învăţare in scopul imbunatatirii 
rezultatelor elevilor; 

9. Asigurarea calitatii invatamantului; 
 
 

 
1.8 OPŢIUNI STRATEGICE 

 

1.8.1 Dezvoltare curriculară 
 
 

 Diversificarea profilelor din învăţământul liceal şi profesional, în concordanţă cu 
necesităţile comunităţii locale; (Tintele 1,2) 

 Stabilirea de standarde de pregătire profesională şi curriculum centrat pe 
competenţe; (Tintele 7,8,9) 

 Alegerea disciplinelor din cadrul CDL şi a CDŞ care să răspundă nevoilor de 
complementaritate faţă de curriculum-ul naţional, nevoilor personale de formare 
si dezvoltare şi care să fie atractive pentru elevi;(Tintele 1,7) 

 Pregătirea elevilor în vederea participării lor la concursuri, competiţii şi olimpiade 
şcolare, pentru a-şi cunoaşte potenţialul şi a se obişnui cu rigorile şi exigenţele 
competiţiei; (Tinta 8) 

 Promovarea metodelor interactive de predare şi a metodelor de E-Learning; 
(Tinta7) 

 Corelarea pregătirii elevilor cu aspiraţiile acestora în vederea alegerii 
direcţiei de continuare a educaţiei; (Tintele1,6) 

 Organizarea unor planuri de pregătire distincte pentru elevii cu rezultate slabe la 
învăţătură, cu cei din clasele terminale, la disciplinele de examen si pentru 
performanta; (Tintele 7,8,9) 
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1.8.2 Dezvoltarea resurselor umane 
 

 Dezvoltarea personalului şcolii în raport cu nevoile, obiectivele, exigenţele 
organizaţiei; (Tinta4) 

 Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare centrate 
pe elev pentru creşterea calităţii procesului instructiv educativ; (Tintele 4,7,9) 

 Formarea întregului personal didactic şi didactic auxiliar în domeniul utilizării 
tehnicii de calcul şi a tehnologiei informaţiei, respectiv a utilizării unor programe 
de e-learning; (Tintele 4,7,9) 

 Implicarea comisiei de calitate din şcoală în informarea personalului didactic şi 
didactic auxiliar, precum şi a elevilor, cu privire la aplicarea modelelor de creştere 
calitativă a educaţiei în şcoală; (Tintele 4,9) 

 Valorificarea potenţialului de care dispun angajaţii, în acord cu principiile şi 
finalităţile organizatorice; 

 Încurajarea, consilierea şi susţinerea cadrelor care se înscriu la grade didactice, 
masterate, cursuri postuniversitare şi doctorate; (Tinta4) 

 Consilierea cadrelor didactice debutante; (Tinta 4) 
 Stimularea financiară a profesorilor cu rezultate deosebite; 
 Incheierea unui contract de colaborare cu un consilier scolar;(Tinta8)  

1.8.3 Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 
 

  Continuarea relatiilor de buna colaborare cu Primaria si cu Consiliul Local 
Baicoi;(Tintele2,5) 

 Atragerea de sponsorizări;(Tintele 5,7,8) 
 Obţinerea de venituri extrabugetare şi valorificarea lor la maximum; 
 Achiziţia de echipamente şi materiale după o atentă examinare a pieţei şi 

negocieri pentru obţinerea de facilităţi suplimentare, în condiţiile legii; (Tinta5) 
 Continuarea achiziţionarii de echipamente necesare îmbunătăţirii procesului 

educaţional; 
 Achiziţia de mobilier şcolar pentru aducerea la standarde moderne a spatiilor de 

invatamant; (Tintele 5,7,8) 
 Realizare imprejmuiri scoli pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor; 

(Tinta5) 
 Reabilitarea si extinderi ale spatiilor de invatamant de la liceu si scolile 

structuri;(Tintele 5,7) 
 Realizarea de reparaţii şi modernizări a sălii de sport; (Tintele 5,7,) 
 Amenajarea serei didactice (s-au obtinut fonduri de la Consiliul Local Baicoi, dar 

aceasta inca nu a fost achizitionata si amenajata) (Tintele 5,7,8) 
 Mărirea fondului de carte al bibliotecii; (Tintele 5,7,8) 

 

1.8.4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
 
 

 Dezvoltarea de proiecte cu parteneri locali, naţionali, europeni – prin proiecte 
Erasmus, prin colaborarea cu Inspectori de specialitate din cadrul ISJ  Prahova şi 
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cu Direcţia Generală pentru Integrare şi Cooperare Internaţională din cadrul 
MECS; (Tinta3) 

 Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: părinţi, 
oameni de afaceri, instituţii de stat, privind creşterea atractivităţii ofertei 
educaţionale a unităţii noastre; (Tintele1,2,6) 

 Elaborarea unui plan de popularizare a şcolii în rândul elevilor claselor a VIII-a 
din oraş prin pliante, afişe, deplasări şi discuţii, invitaţii pentru vizitarea şcolii 
noastre; (Tintele1,2,6) 

 Încheierea de colaborări cu diferite instituţii de stat, ONG-uri, pentru  instaurarea 
deplină a climatului de siguranţă fizică şi libertate spirituală a elevilor noştri - 
educaţie pentru democraţie, calitate, sănătate, interculturalitate, protecţia 
mediului, protecţia muncii, etc; (Tinta2) 

  Continuarea organizarii  „Zilei şcolii”; (Tinta6) 
 Realizarea unui proiect de tipul „Ziua porţilor deschise”, pentru o mai bună 

popularizare a şcolii; (Tintele1,6) 
  Dinamizarea activitatilor Asociaţiei Profesorilor si Parintilor de la Liceul 

Tehnologic „ C-tin Cantacuzino” Baicoi; (Tintele 6,7,8) 
 Popularizarea în mass-media, pe site-ul scolii si pe pagina de facebook a 

acesteia a realizărilor şcolii şi potenţialului de formare profesională a şcolii 
noastre; (Tintele1,2,6) 

 Consolidarea colaborării cu Poliţia, Jandarmeria şi Protecţia Copilului, pentru 
prevenirea faptelor antisociale, pentru combaterea  absenteismului şi a 
abandonului şcolar; (Tinta2) 

 Dezvoltarea unor proiecte de colaborare cu firme la care să facă practica elevii 
noştri.(Tintele1,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
22..PPLLAANNIIFFIICCAARREE  TTAACCTTIICCĂĂ--PPRROOGGRRAAMMEE  

 
Se stabilesc în continuare tipurile de activităţi prin care se vor atinge ţintele 

strategice propuse. 
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2.1 PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

 
Context de identificare a nevoilor: 

 

În condiţiile modificării permanente a cererii şi a ofertei de pe piaţa muncii, apare 
necesitatea conversiei şi reconversiei profesionale şi a educaţiei adulţilor.  

De asemenea o dată cu integrarea în Uniunea Europeană va creşte cererea de 
personal calificat/policalificat în toate domeniile. 

S-a  constatat că atât elevii, cât şi părinţii nu dispun de informaţii în ceea ce 
priveşte situaţia actuală a pieţei forţei de muncă, prognozele acesteia pe termen scurt, 
mediu şi lung. Elevii care sunt în situaţia de a lua o decizie, prezintă un deficit de 
informaţii de bază privind perspectivele profesionale şi alternativele oferite de traseele 
de formare.  

Creşterea gradului de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de 
muncă al acestora, indicator care poate deveni măsurabil prin exprimarea  gradului de 
satisfacţie al angajatorilor. 

 
Obiective specifice: 
 

 Diversificarea activităţilor de informare şi consiliere pentru carieră a elevilor; 
 Intoducerea in oferta de scolarizare incepand cu anul 2017 a unei clase cu profil 

sportiv (exista cerere), a unei clase de invatamant profesional si a inca unei clase 
de invatamant postliceal in domeniul servicii; 

 Stabilirea de contacte permanente cu părinţii cu privire la orientarea profesională 
a elevilor; 

 Realizarea curriculumurilor pentru disciplinele din cadrul CDL si CDS existente si 
relizarea unei oferte noi pentru anul scolar urmator, astfel incat sa raspunda 
nevoilor personale de formare si dezvoltare şi care să fie atractive pentru elevi; 

 Diversificarea ofertei pentru educaţia la cerere - program de tip After School 
pentru elevii de la invatamantul primar; 

 Elaborarea de programe şcolare noi, cu conţinut accesibil şi eficient, adaptat 
pieţei muncii, pentru disciplinele din CDL, inclusiv prin colaborarea cu agenţi 
economici interesaţi. 

 
 
 
 

 
 

2.2 PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MANAGEMENTULUI 
ŞCOLII PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ACTULUI 

EDUCAŢIONAL, ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE, DE 
REDUCERE A ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI 

ŞCOLAR 
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Context de identificare a nevoilor: 
 
Schimbările permanente care au loc în sistemul de învăţământ, impun necesitatea 

unei  adaptări rapide a cadrelor didactice care trebuie să fie deschise la nou.  
Asigurarea calităţii şi eficienţei în procesul de formare profesională, centrat pe elev 

şi orientat spre formarea competenţelor profesionale în concordanţă cu cerinţele 
standardelor de pregătire este condiţionată de utilizarea unor mijloace şi materiale 
didactice adecvate, adaptate la finalităţile urmărite în diverse faze ale procesului de 
instruire. 

S-a remarcat în ultima perioadă o îngrijorătoare creştere a numărului de 
absenţe/elev şi a tot mai multor elevi care renunţă la şcoală din diferite motive, 
majoritatea renunţând din motive materiale, fie că părinţii nu îi mai pot susţine financiar, 
fie că doresc să lucreze. 

 
Obiective specifice: 
 

 Însuşirea conceptului de învăţare centrată pe elev şi găsirea de soluţii pentru 
acordarea de ajutor elevilor cu nevoi speciale prin integrarea acestora în 
învăţământul de masă; 

 Îmbunătăţirea evaluării şi examinării performanţelor şcolare; 
 Reducerea numărului de absenţe/ elev şi a numărului de elevi care abandonează 

şcoala din diferite motive, inclusiv prin oferirea unor facilităţi materiale; 
 Incheierea unui contract de colaborare cu un consilier scolarcare sa sprijine elevii 

cu probleme de disciplina si integrare; 
 Asigurarea de şanse egale pentru toţi elevii în vederea formarii personale sau a 

integrarii in forme superioare nde invatamant sau pe piata muncii; 
  Folosirea de catre 80-90% din cadrele didactice a metodelor interactive de 

predare şi a metodelor de E-Learning; 
 Efectuarea de pregătiri distincte pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură, cu 

cei din clasele terminale, la disciplinele de examen, dar  si pentru performanta; 
  Sprijineirea elevilor aflati in situatii de risc sau a celor cu performante inalte de 

catre Asociaţiei Profesorilor si Parintilor de la Liceul Tehnologic „ C-tin 
Cantacuzino”  Baicoi; 
 
 

 
 
2.3 PROGRAM DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII ŞI DE 

ACHIZIŢIONARE A MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Context de identificare a nevoilor: 
 
Starea necorespunzătoare a clădirii unor scoli, numarul insuficient de sali raportat 

la numarul de clase de la liceu, problemele cu hidroizolatia la sala de sport, lipsa porţii 
de acces si starea necorespunzatoare a  imprejmuirilor solilor, impun o modernizare a 
acestora.  

De asemenea, un invatamant de calitate presupune dotari cu tehnica de ultima 
generatie; 

. 
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Obiective specifice: 
 

 Modernizarea infrastructurii şcolii si a scolilor structuri; 
 Modernizarea laboratoarelor; 
  Continuarea dotarii catedrelor cu tehnica de calcul si mijloace de prezentare 

( laptop-uri, videoproiectoare, SMART Board) la Liceul Tehnologic” C-tin Cantacuzino” 
Baicoi; 

 Achiziţia de mobilier şcolar pentru aducerea la standarde moderne a tuturor 
laboratoarelor şi  sălilor de clasă de la Liceul Baicoi; 

 Achiziţia de mobilier şcolar, pentru aducerea la standarde a salilor de pe Strada 
Viilor ale Scolii Dumitru Ghenoiu;  

 Schimbarea porţii de acces şi a gardului scolii-Liceu Baicoi si Scoala D. Ghenoiu- 
Strada Viilor; 

 Reabilitarea si extinderi la Liceul Baicoi, Scoala Dumitru Ghenoiu si Scoala 
Tintea(exista studii si proiecte pentru finantare din fonduri extracomunitare, 
depuse de Primaria Orasului Baicoi); 

 Realizarea de reparaţii şi modernizări a sălii de sport (exista studiu si proiect 
pentru finantare din fonduri extracomunitare, depuse de Primaria Orasului Baicoi) 

 Înlocuirea sau completarea mobilierului din secretariat, biroul directoruluişi sala 
profesorală;  

 Amenajare sera didactica; 
 Imbogatirea fondului de carte al bibilotecii; 

 
 

2.4 PROGRAM DE REALIZARE DE PARTENERIATE , 
PROIECTE ŞI DE PROMOVARE A ŞCOLII 

 
Context de identificare a nevoilor: 
 
Parteneriatele şcolii cu instituţii de învăţământ din România şi din Uniunea 

Europeană au un rol important în creşterea calităţii formarii profesionale a elevilor şi a 
cadrelor didactice. 

Activităţile de parteneriat dintre şcoala noastră şi agenţii economici sunt importante 
pentru formarea profesională a elevilor, mulţi dintre ei desfăşurând pregătirea practică 
la firme.  

Trebuie reconsiderată activitatea de promovare a şcolii prin toate mijloacele, de a 
atrage elevi cât mai buni în şcoala noastră. 

 
Obiective specifice: 

 

 Dezvoltarea de proiecte cu parteneri locali, naţionali, europeni – prin proiecte 
Erasmus; 

 Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: părinţi, 
oameni de afaceri, instituţii de stat, privind creşterea atractivităţii ofertei 
educaţionale a unităţii noastre;  

 Elaborarea unui plan de popularizare a şcolii în rândul elevilor claselor a VIII-a 
din oraş prin pliante, afişe, deplasări şi discuţii, invitaţii pentru vizitarea şcolii 
noastre;  
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 Dezvoltarea unor proiecte de colaborare cu firme la care să facă practica elevii 
noştri 

 Încheierea de parteriate cu diferite instituţii de stat, ONG-uri, pentru  instaurarea 
deplină a climatului de siguranţă fizică şi libertate spirituală a elevilor noştri - 
educaţie pentru democraţie, calitate, sănătate, interculturalitate, protecţia 
mediului, protecţia muncii, etc;  

  Continuarea organizarii  „Zilei şcolii”;  
 Realizarea unui proiect de tipul „Ziua porţilor deschise”/ Caravana Scolii, pentru o 

mai bună popularizare a şcolii;  
  Popularizarea în mass-media, pe site-ul scolii si pe pagina de facebook a 

acesteia a realizărilor şcolii şi potenţialului de formare profesională a şcolii 
noastre;  

 Consolidarea colaborării cu Poliţia, Jandarmeria şi Protecţia Copilului, pentru 
prevenirea faptelor antisociale, pentru combaterea  absenteismului şi a 
abandonului şcolar;  

 
 
 

 
 

33..PPLLAANNIIFFIICCAARREE  OOPPEERRAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  
 
 
În acest capitol sunt prezentate acele activităţile din cadrul programelor 

menţionate în planificarea tactică, care vor fi elaborate pe termen scurt, şi care  
reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele strategice, respectând opţiunile 
strategice. 

  
3.1 PROGRAM DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ 

 
Acţiuni Rezultate 

aşteptate 
Termene Responsabil Parteneri 

Analiza  
standardelor de 
pregătire 
profesională  

Cunoaşterea de către 
cadrele didactice a 
standardelor de 
pregătire profesională 

Septembrie 
2016 

Responsabili 
arii curriculare 

Cadrele 
didactice 

Aplicarea riguroasă 
a standardelor de 
pregătire 
profesională 

Buna pregătire 
profesională a 
absolvenţilor 
invatamantului tehnic 

An şcolar 2016-
2017 

Responsabili 
arii curriculare 

Cadrele 
didactice 

Promovarea 
metodelor interactive 
de predare şi a 
metodelor de E-
Learning 

Cunoaşterea de către 
cadrele didactice a 
metodelor interactive 
de predare şi a 
metodelor de E-
Learning 

An şcolar 2016-
2017 

Responsabili 
arii curriculare 

Cadrele 
didactice 

Pregătirea elevilor în 
vederea participării 
lor la concursuri, 

Obţinerea de 
rezultate foarte bune 
la concursuri, 

An şcolar 2016-
2017 

Responsabili 
arii curriculare 

Cadrele 
didactice 
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competiţii şi 
olimpiade şcolare, 
pentru a-şi cunoaşte 
potenţialul şi a se 
obişnui cu rigorile şi 
exigenţele 
competiţiei; 

olimpiade şcolare 

Identificarea 
cerinţelor specifice 
din partea  posibililor 
angajatori şi 
adaptarea 
curriculumului de 
dezvoltare locală în 
parteneriat cu 
aceştia. 

Satisfacerea 
necesităţilor de 
personal calificat al 
angajatorilor  
 

Septembrie 
2016 

Responsabil 
arii curriculare 

Cadrele 
didactice 

Elaborarea 
curriculumului de 
dezvoltare locală  

Curriculum de 
dezvoltare locală 

Septembrie 
2016 

Responsabil 
arii curriculare 

Profesorii 
implicaţi în 
procesul de 
predare  

Avizarea de către 
ISJ a CDL şi CDŞ 

CDL şi CDŞ avizate 
de ISJ 

 
Septembrie2016 
Mai 2017 

Responsabil 
arii curriculare 

Profesorii 
implicaţi în 
procesul de 
predare  

Măsuri metodice şi 
de colaborare 
interdisciplinară 
pentru consolidarea 
pregătirii de bază şi 
a pregătirii generale 
si  tehnice  

Fiecare cadru 
didactic să cunoască 
conţinutul 
curriculumurilor pe 
care le predă 

Septembrie 
2016 

Responsabili 
catedre si arii 
curriculare 

Cadrele 
didactice 

Consultarea 
angajatorilor din oras 
şi din zonele limitrofe 
în vederea 
identificării nevoilor 
de formare continuă, 
de reconversie 
profesională  

Acord iniţial de 
parteneriat 
 

Septembrie-
noiembrie 2016 

Directorul 
unităţii  
şcolare. 
 Responsabil 
arie 
curriculara 
tehnologii 

Agenţi 
economici, 
A.J.O.F.M. 
 
 

Stabilirea profilurilor/ 
domeniilor   şi 
nivelurilor de 
calificare 

Acord iniţial de 
parteneriat 

Noiembrie 
2016 

Directorul 
unităţii şcolare 

Agenţi 
economici 

Derularea 
procedurilor de 
acreditare a şcolii 
pentru nivelurile / 
profilele/ domeniile 
nou intoduse 

Documentaţia 
necesară autorizării 
 
 
 

Ianuarie 2017 Şef arie 
curriculară 
Tehnologii 

C.N.F.P.A. 
Direcţia 
Muncii şi 
Protecţiei 
Sociale 

 Cunoaşterea de către 
elevi a intereselor 
profesionale si a 
aptitudinilor 

Noiembrie 2016 Profesor de 
consiliere şi 
orientare 
vocaţională 
 

Psihologul 
şcolar 

Vizite la agenţi 
economici şi asistare 

Elevii se 
familiarizează cu  

semestrial Maiştri 
instructori. 

Agenţi 
economici 
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la activităţi de 
practica 

condiţiile de muncă 
din diferite unităţi 

Diriginţi 

Organizarea unor 
excursii de studiu la 
agenţi economici  

Elevii se 
familiarizează cu  
condiţiile de muncă 
din diferite unităţi 

An şcolar 2016-
2017 

Profesor de 
consiliere şi 
orientare 
vocatională.  
Diriginţi. 

Psiholog 
şcolar 

Asistarea elevilor 
pentru identificarea 
traseelor posibile de 
educaţie şi formare 
profesională 

Elevii stabilesc mai 
multe domenii de 
interes conform cu  
abilităţile lor 

Semestrul II Profesor de 
consiliere şi 
orientare 
vocaţională   

Psiholog 
şcolar, 
Părinţi. 

Introducerea in 
programul scolii 
pentru elevii de la 
ciclul primar a unor 
activitati de tip After 
School 

Satisfactia parintilor 
si elevilor; 
Cresterea prestigiului 
unitatii de invatamant; 

An scolar  
2016-2017 

Profesori 
pentru 
invatamant 
primar ; 
Profesori de 
limba 
engleza ; 
Alte cadre 
didactice 
voluntare 

Clubul 
Elevilor 
Baicoi; 
Asociatia 
profesorilor 
si a 
parintilor; 

 
 

 
3.2 PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A MANAGEMENTULUI 

ŞCOLII PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ACTULUI 
EDUCAŢIONAL, ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE, DE 
REDUCERE A ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI 

ŞCOLAR 
 

Acţiuni Rezultate 
aşteptate 

Termene Responsabil Parteneri 

Participarea profesorilor la  
cursuri de formare şi 
perfecţionare, seminarii, 
activitati didactice; 

Număr mare 
de cadre 
didactice care 
participă la 
cursuri de 
formare şi 
perfecţionare 

Permanent Director. 
Director adjunct. 

ISJ, CCD, 
Universităţi 

Întâlniri pentru diseminarea 
activităţilor  de perfectionare ; 

Participarea 
tuturor 
profesorilor 
direct 
interesaţi 

Permanent Director adjunct Responsabili 
arii 
curriculare, 
profesori 

Organizarea unor planuri de 
pregătire distincte pentru elevii 
cu rezultate slabe la învăţătură 
cu cei din clasele terminale, la 
disciplinele de examen, dar si 
pentru performanta; 

Îmbunătăţirea 
situaţiei la 
învăţătură, 
rezultate 
foarte bune la 
examene si 
concursuri 
scolare; 

Permanent Director adjunct Responsabili 
arii 
curriculare, 
profesori 
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Implicarea comisiei de calitate 
din şcoală în informarea 
personalului didactic şi 
didactic auxiliar, precum şi a 
elevilor, cu privire la aplicarea 
modelelor de creştere 
calitativă a educaţiei în şcoală; 

Îmbunătăţirea 
actului 
educaţional 

An şcolar 
2016-2017 

Director adjunct, 
Comisie calitate 

Profesori 

Participarea profesorilor la 
examenele pentru acordarea 
gradelor didactice 

Număr mare 
de cadre 
didactice care 
promovează 
examenele 
pentru 
obţinerea 
gradelor 
didactice 

August 
2017 

Consilier proiecte 
şi programe 
educative 

ISJ, 
Universităţi, 
profesorii 
interesaţi 

Participarea cadrelor didactice 
la cursuri de  TIC  si eLearning 

Număr mare 
de cadre 
didactice 
participante 

An şcolar 
2016-2017 

Director adjunct. ISJ, CCD 

Organizarea de şedinţe la 
nivel de catedră 
 
 

Raport de 
activitate al 
catedrelor 
 

Început de 
semestru 
sau de 
câte ori 
este 
nevoie 

Şefii de catedra si 
responsabilii de 
arii 
curriculare/comisii 
metodice;  

Membrii 
catedrelor si 
comisiilor 
metodice 

Susţinerea de lecţii 
demonstrative 

Utilizarea 
softurilor 
educaţionale 
şi AEL si alte 
platforme de 
e- Learning 

An şcolar 
2016-2017 

Şefii de catedra si 
responsabilii de 
arii curriculare 

Toţi 
profesorii 

Asistarea la ore a cadrelor 
didactice debutante 

Fişă de 
asistenţă 

An şcolar 
2016-2017 

Directori.  
 Şefii de catedra 
si responsabilii de 
arii 
curriculare/comisii 
metodice; 

Cadre 
didactice 
debutante 

Identificarea grupelor de elevi 
ţintă şi a cauzelor care pot 
duce în cazul lor la abandon 
şcolar 

Elevi la care 
există  
tendinţe de 
abandon 
şcolar 

Noiembrie 
2016 

Consilier proiecte 
şi programe 
educative,  
Psiholog şcolar. 

Diriginţi. 
Elevi. 

Consilierea elevilor care se 
confruntă cu probleme de 
absenteism sau abandon 

Reducerea 
numărului de 
elevi  care 
abandonează 
şcoala 

An şcolar 
2016-2017 

Consilier proiecte 
şi programe 
educative,  
Psiholog/Consilier 
şcolar 

Diriginţi. 
Profesori. 
Elevi. 

Identificarea unor metode de 
sprijin a elevilor  care sunt în 
prag de abandon din motive 
materiale 

Ajutoare 
financiare 
oferite elevilor 
cu situaţii 
deosebite 

An şcolar 
2016-2017 

Director adjunct,  
Consilier proiecte 
şi programe 
educative 

Diriginţi . 
Elevi. 
Agenţi 
economici. 

Raportarea lunară a numărului 
de absenţe /elev/clasă 

Raport lunar Lunar Director adjunct,  
 Diriginti, 
 Responsabilul 
comisiei de 

Diriginţi 
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monitoriazare a 
frecventei; 

Consilierea elevilor din clasele  
a VIII-a si a XII-a in vederea 
continuarii studiilor sau a 
insertiei pe piata muncii 

Număr de 
elevi care 
continuă 
studiile 

Martie-
iunie 2017 

Director adjunct,  
Consilier proiecte 
şi programe 
educative 

Diriginţi 

 
 

 

3.3 PROGRAM DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII ŞI DE 
ACHIZIŢIONARE A MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Acţiuni Rezultate 

aşteptate 
Termene Responsabil Parteneri 

Realizarea de lucrări 
de reparaţii generale 
şi igienizare 

Obţinerea 
autorizaţiilor sanitare 

 
Septembrie 
2016 
Iulie-
Septembrie 
2017 

Director Administrator 

Realizarea de 
reparaţii şi 
modernizări a sălii 
de sport;( din fonduri 
extracomunitare) 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional  

An şcolar 
2016-2017 

Primaria 
Baicoi 

Consiliul Local 
Baicoi 

Realizarea de lucrari 
de reabilitare, 
extindere şi 
modernizări la Liceu, 
Scoala Ghenoiu si 
Scoala Tintea ;( din 
fonduri 
extracomunitare) 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional 

Ani şcolar 
2016-2018 

Primaria 
Baicoi 

Consiliul Local 
Baicoi 

Continuarea dotarii 
catedrelor cu 
tehnica de calcul si 
mijloace de 
prezentare 
(laptop-uri, 
videoproiectoare, 
SMART Board) la 
Liceul Tehnologic” 
C-tin Cantacuzino” 
Baicoi; 
 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional 

An şcolar 
2016-2017 

Director Contabil şef. 
 Responsabili 
comisii metodice; 

Achiziţia de mobilier 
şcolar, pentru 
aducerea la 
standarde a salilor 
de pe Strada Viilor 
ale Scolii Dumitru 
Ghenoiu 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional 

An şcolar 
2016-2017 

Director Contabil şef. 
 Coordonator 
Scoala Ghenoiu 

Modernizarea si 
actualizarea 
permanenta a site-

Marketingul şcolii, 
informare pentru 
şcoală şi comunitate 

An şcolar 
2007-2008 

Director Echipa de 
promovare a 
scolii; 
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ului şcolii 
Schimbarea porţii de 
acces şi a gardului 
scolii-Liceu Baicoi si 
Scoala D. Ghenoiu- 
Strada Viilor 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional/cresterea 
sigurantei elevilor  

Iulie-
Sept.2017 

Director Contabil sef 
 Administrator 
 

Amenajare sera 
didactica; 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional 

Martie-
iunie 2017 

Director Primaria Baicoi; 
Laborant/profesori 
biologie 

Mărirea fondului de 
carte al bibliotecii; 

Asigurarea unor 
condiţii optime pentru 
desfăşurarea actului 
educaţional 

An şcolar 
2016-2017 

Bibliotecar Responsabili arii 
curriculare 

 

 
3.4 PROGRAM DE REALIZARE DE PARTENERIATE , 

PROIECTE ŞI DE PROMOVARE A ŞCOLII 
 

Acţiuni Rezultate aşteptate Termene Responsabil Parteneri 
Dezvoltarea de 
proiecte cu parteneri 
locali, naţionali, 
europeni – prin 
proiecte Erasmus 

Realizarea practică a 
unor proiecte 

An şcolar 
2016-2017 

Director, 
Director 
adjunct 

Echipe de 
proiect 

Organizarea de 
întâlniri periodice cu 
reprezentanţii 
comunităţii locale: 
părinţi, oameni de 
afaceri, patronat, 
instituţii de stat 

Încheierea de 
protocoale aplicabile 

An şcolar 
2016-2017 

Director, 
Director 
adjunct, 
Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative 

Profesori 
Elevi 

Elaborarea unui plan 
de popularizare a 
şcolii în rândul elevilor 
claselor a VIII-a din 
oraş prin pliante, afişe, 
deplasări şi discuţii, 
invitaţii pentru 
vizitarea şcolii noastre 

Completarea tuturor 
claselor cu elevi cât 
mai buni 

Aprilie-Mai 
2017 

Director 
 

Director 
adjunct, 
Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative 
Profesori 

Dezvoltarea unor 
proiecte de colaborare 
cu firme la care să 
facă practica elevii 
noştri 

Încheierea de 
protocoale aplicabile 

An şcolar 
2016-2017 

  

Încheierea de 
parteriate cu diferite 
instituţii de stat, ONG-
uri, pentru  instaurarea 
deplină a climatului de 
siguranţă fizică şi 
libertate spirituală a 
elevilor noştri - 
educaţie pentru 

Acorduri de colaborare 
aplicabile în sistemul 
educaţional al şcolii 

An şcolar 
2016-2017 

Director, 
Director 
adjunct 

Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative 
Profesori 
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democraţie, calitate, 
sănătate, 
interculturalitate, 
protecţia mediului, 
protecţia muncii etc;  
 
Continuarea 
organizarii  „Zilei 
şcolii”;  
 

Îmbunătăţirea imaginii 
şcolii în cadrul 
comunităţii 

21 Mai 
2017 

Director, 
Director 
adjunct 

Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative, 
Profesori 

Realizarea unui 
proiect de tipul „Ziua 
porţilor deschise”/ 
Caravana scolii 

Îmbunătăţirea imaginii 
şcolii în cadrul 
comunităţii 

Februarie 
2017- 
inv.primar 
 
Aprilie-Mai 
2017 

Director, 
Director 
adjunct 

Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative, 
Profesori 

 Dinamizarea 
activitailor Asociaţiei 
Parintilor si 
profesorilor 

Obţinerea de suport 
financiar 

An şcolar 
2016-2017 

Director Echipa de 
proiect 
 Membrii 
asociatiei 
Voluntari 

     
Popularizarea în 
mass-media, pe site-ul 
scolii si pe pagina de 
facebook a acesteia a 
realizărilor şcolii şi 
potenţialului de 
formare profesională a 
şcolii noastre 

Îmbunătăţirea imaginii 
şcolii în cadrul 
comunităţii 

An şcolar 
2016-2017 

Director, 
Director 
adjunct 

Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative 
Profesori 

Consolidarea 
colaborării cu Poliţia, 
Jandarmeria şi 
Protecţia Copilului 

Încheierea de 
protocoale aplicabile 

An şcolar 
2016-2017 

Director, 
Director 
adjunct 

Consilier 
proiecte şi 
programe 
educative 

 



3.5. PLANUL MANAGERIAL pentru ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
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 

 
Octombrie 

2016 
 

 
Consilier educativ 
Diriginți 

 
Programul de activităţilor 
educative la nivelul şcolii. 
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şcoală si planul 
managerial al comisiei de 
programe și proiecte 
internaţionale 
Proiectarea activităţii 
educative, vizând: 
- asigurarea siguranţei 
elevilor 
- reducerea 
absenteismului, 
abandonului 
- reducerea şi combaterea 
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 
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 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 
  

 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  
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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  
pentru 2016-2017  

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 

2.5.Asigurarea cu manuale 
şcolare a  elevilor, după 
selectarea  şi comandarea 
acestora 
 
Identificarea şi procurarea 
manualelor după care 

Septembrie- 
Octombrie 

2016 
 
 
 
 

Director; 
Bibliotecar; 
Cadre didactice 
 
 
 
 

Numărul de manuale asigurate 
gratuit pentru fiecare clasă de 
elevi 
 
 
Numărul de elevi care au 
achiziţionat manualele şcolare  
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studiază elevii claselor a 
XI-a şi a XII-a. 

 
 

Iunie 2015-
Octombrie 

2016 

 
Cadrele 
didactice; 
Bibliotecar.  

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 
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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 

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 

Conform 
graficului 

Director; 
Director adjunct; 

Grafic asistenţe 
Fişe de observare 
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 la ore/ aplicarea de măsuri 
pt. eficientizarea activităţii: 
transdiciplinaritate, 
centrare pe competenţe  

Responsabili 
comisii 
metodice. 

/ 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 
notării 
 

lunar CEAC Rapoarte lunare 

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 

Permanent Director; 
Director adjunct. 

Rapoarte sintetice privind 
activitatea desfăşurată pe 
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evaluare a activităţii unităţii 
şcolare,  cerute de ISJ 
MEN, autorităţile locale şi 
alţi parteneri educaţionali. 

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 

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 Semestrial Director adjunct; Numărul de cadre didactice care 
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didactice la activităţile 
derulate de ISJ, MECS, 
CCD şi alţi parteneri 
educaţionali (metodişti ISJ, 
formatori locali, regionali,  
evaluatori manuale, 
responsabili de cerc 
pedagogic, etc.) 

Responsabili 
comisii 
metodice; 
Responsabil cu 
formarea şi 
dezvoltarea 
profesională 

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 proiectelor 
naţionale/ europene 

Semestrial Director adjunct; 
Consilierul 
educativ. 

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

7. FORMARE/ 
DEZVOLTARE 

 7.1. Participarea tuturor 
cadrelor didactice din 

Permanent Director adjunct; 
Responsabilii 

Referate prezentate, activităţi 
educative susţinute. 
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PROFESIONALĂ 
ŞI PERSONALĂ 
 

unitate la activităţile de 
formare curentă în cadrul 
comisiilor metodice din 
şcoală şi a cercurilor 
pedagogice la nivel 
judeţean. 

comisiilor 
metodice; 
Responsabilul cu 
formarea 
continuă. 

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   

Permanent Director adjunct; 
Responsabili 
comisii 

Cresterea cu 10% a elevilor 
implicati in schimburi de 
experienta internaţionale 
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cadrelor didactice din 
unitate prin realizarea 
unor proiecte comune si 
a schimburilor de 
experienta cu scoli din 
spatiul european 

metodice. 

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 

Permanent Director; 
Director adjunct; 
Consiliul de 

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

şcolii pentru rezolvarea  
conflictelor între 

reprezentanţii diferitelor 
discipline 

administraţie. curriculare  
 

10. COMUNICARE 
ŞI INFORMARE 
 
. 
 
 
 
 

Asigurarea fluxului  
Informaţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficientizarea  
comunicării 
 

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 
imagine. 

Circulaţia corectă a informaţiei pe 
orizontală şi verticală  

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 

Lunar 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director; 
Responsabilul 
comisiei pentru 
promovarea 
imagiinii scolii 
 Cadre didactice. 

Pagina WEB a şcolii. 
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facebook a liceului 
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 
sindicale în procesul 
decizional şi în rezolvarea 
unor probleme 

Permanent Director; 
Director adjunct; 
Reprezentant 
sindicat 

Realizarea de parteneriate şi 
acţiuni 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 

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

Existența unei baze de resurse 
informaționale 
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parteneriate cu 
organizațiile identificate 

 
 

 
          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 

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 

1.5. Elaborarea 
planului de 

Octombrie 
2016 

Director adjunct; 
Responsabil cu 

Planul de formare 
pentru cadrele 



 94

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

perfecţionare şi 
formare continuă 
pentru  cadrele 
didactice din 
unitate 

formarea şi 
dezvoltarea 
profesională; 
Responsabili 
comiisii metodice 

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; 

  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  

Septembrie 
2016 

Director; 
Director adjunct; 

Comisiile 
metodice 
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şi repartizarea 
responsabilităţilor  în 
cadrul acestora 

Consiliul profesoral; 

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. 

3.5.Organizarea 
comitetelor de 
părinţi pe clase 

 Septembrie-
Octombrie 

2016 
 

Director; 
Consilier educativ 

Procesele verbale 
ale şedinţelor cu 
părinţii şi 
comitetele de 
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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 
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didactic, care sa 
contina si rubrica 
de autoevaluare a 
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 

Permanent Directori. Participarea 
personalului la 
sedinţele 
comisiilor 
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la procesul 
decizional 

metodice, CP, 
CA, alte comisii 

6.2.Organizarea de 
întalniri periodice ale 
elevilor cu 
consilierul educativ, 
cadre didactice şi 
conducerea liceului 

Periodic Directori: 
Consilierul educativ 

Procese verbale 
ale întîlnirilor 

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 

Periodic Director adjunct; 
Consilier educativ; 
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orientarea şcolară şi 
profesională 

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 

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 

Lunar Directori; 
cadre didactice. 
 

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

   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 

     
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 

2.1.Repartizarea 
bugetului primit 
conform legii, pe 

După 
aprobarea 
bugetului. 

Director; 
Contabil şef 

Bugetul aprobat 
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extrabugetare, în 
special prin 
îmbogăţirea 
culturii proiectelor 

capitole şi articole 
bugetare 

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 
procesului 
instructiv-educativ 
în condiţii optime 

Septembrie 
2016 

Februarie 
2017 

Directori; 
Administrator de 
patrimoniu 

Sălile de clasă 
pregătite conform 
cerinţelor unui 
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 
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 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 

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 

Lunar Directori; 
Responsabili 
comisii metodice. 
Administrator  
Contabil sef 

Cheltuirea 
eficientă a 
fondurilor cu 
respectarea 
legislaţiei în 
vigoare 
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imbunătățire 
CEAC 

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 
programe 

Iunie 2017 Contabil şef Acordarea 
stimulentelor 
materiale din 
venituri 
extrabugetare. 

5.2. Obţinerea unor 
surse pentru 
recompensarea 
performanţelor 

 
Septembrie- 
Octombrie 
2016 

Contabil şef; 
Profesori; 
Părinţi 

Obţinerea unor 
sponsorizări 
pentru 
recompensarea 
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elevilor Iunie 2017 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 
pentru şcoală 
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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 
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4. CONTROL/ 
EVALUARE 
 
 
Întărirea mediului 

concurențial 

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 

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, 

Permanent Director; 
Responsabili comisii metodice. 
 Responsabil formare continua; 

Adeverințe, atestate ale 
participării la diferite 
activități. 
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MECTS, alte unități 
școlare 

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 

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 

 
 
 



MMOONNIITTOORRIIZZAARREE  SSII  EEVVAALLUUAARREE  
  

Instrumente de monitorizare utilizate: 
 

 ghiduri de interviu 

 chestionare 

 ateliere de lucru 

 analiza statistică 

 evaluări de parcurs 

 Pentru evaluarea proiectului de dezvoltare instituţională, se va măsura sau 
aprecia impactul asupra: comunităţii ţintă a programului, politicii şi legislaţiei în domeniu, 
creşterii resurselor disponibile pentru continuarea sau amplificarea proiectului, 
instituţiilor implicate, cooperării cu alte instituţii similare. 
 
 
 
 
 
Director,  
 Prof. Ciurea Isabela Elena 
 
Director adjunct,  
 Prof. Ilie Gabriela Alexandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


