
1 
 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
 

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA  
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII  
- PAS- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEUL „SIMION STOLNICU”,         

ORAȘUL COMARNIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022 – 2027 

 
 

 

 

 

 



2 
 

                 
 

 

COLECTIVUL DE ELABORARE: 

 
 
     Coordonator: Prof. PETICILĂ ELENA - director  
     Membri: Prof. RAȚIU ADINA - director adjunct  
                     Prof. BĂLAN RADU – responsabil discipline tehnice  
                     Prof. GEORGESCU ALEXANDRA - responsabil formare continuă  
                     Prof. CATEA FLAVIA - responsabil parteneriate si proiecte educative 

                     Prof. BÎRLICĂ MARIA - reprezentant comisii metodice 

                     Prof. SÎMPETREANU MARIANA - reprezentant sindicat 

                     Inf: MIHALACHE MAGDALENA - tehnoredactare, responsabil compartimente                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENERI SOCIALI: 
 

- INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI PRAHOVA  
- CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMARNIC  
- AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ PRAHOVA  
- DIRECŢIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ PRAHOVA  
- CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ PRAHOVA  

 
 
 
 
 
 
 

 

APROBAT AVIZAT 

 Comitetul Local de Dezvoltare a 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Parteneriatului Social pentru Formarea 

Inspector Şcolar General, 

Profesională Prahova 

Preşedinte, Prof. ILONA CORNELIA RIZEA 

_________________________ _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3 
 

CUPRINS 

Partea I. Contextul  

1.1.  Viziunea și misiunea școlii ........................................................................................................ 4 

1.2.  Profilul şcolii ............................................................................................................................. 6  

1.3.  Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut ........................................................... 9  

1.4.  Priorităţi la nivel naţional ........................................................................................................ 12  

1.5.  Priorităţi şi obiective la nivel  regional şi local ....................................................................... 14  

Partea a II-a – Analiza nevoilor  

2.1. Analiza mediului extern ............................................................................................................ 16  

2.2. Analiza mediului intern ............................................................................................................. 29  

2.2.1  Predarea și învățarea ............................................................................................................... 29  

2.2.2  Resurse didactice .................................................................................................................... 30  

2.2.3 Rezultatele elevilor .................................................................................................................  32               

2.2.4 Informarea, cosilierea și orientarea elevilor ..........................................................................   33       

2.2.5 Calificări și curriculum ...........................................................................................................  34       

2.2.6 Resurse materiale și umane ....................................................................................................  36       

2.2.7 Parteneriate și colaborări ........................................................................................................  36  

2.3. Analiza SWOT ..........................................................................................................................  38  

2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective generale) ...... 39  

Partea a III-a – Planul operațional ................................................................................................ 40 

3.1 Obiectivele specifice și țintele școlii  .......................................................................................... 40 

3.2 Acțiuni pentru școală ................................................................................................................... 40 

3.3 Finanțarea planului ...................................................................................................................... 40 

3.4 Planul de școlarizare …………………………............................................................................ 45 

3.5. Planul de dezvoltare profesioală a personalului ......................................................................... 45 

3.5. Planul de parteneriat al școlii …………………......................................................................... 48 

Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare  ................................................................. 48  

4.1 Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării PAS..... 48 

4.2 Organizarea activităților de monitorizare, evaluare și actualizare a planului .............................. 48 

  



4 
 

 
Imaginea nouă a Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic este aceea de comunitate şcolară 

cu porţile larg deschise spre nou şi schimbare.Întreaga noastră activitate se canalizează  pe 

asigurarea calităţii actului educativ la standarde europene şi pe dezvoltarea de proiecte, 

colaborări şi parteneriate locale, naţionale şi international.   

Liceul ”Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic reprezintă un  centru de resurse pentru 

comunitate, renumit  pentru calitatea procesului instructiv-educativ. 
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1.2. Profilul actual al şcolii  
  

Judeţul Prahova este judeţul cu populaţia cea mai numeroasă din Regiunea Sud-

Muntenia. Tendinţa este de scădere printr-un proces continuu şi lent, ca urmare a sporului 

natural negativ şi a soldului negativ al migraţiei externe.  La 20 octombrie 2011 populaţia 

stabilă a judeţului Prahova era de 762886 persoane, din care 393191 femei (51,54%).  

Oraşul Comarnic este situat în zona de contact a Subcarpaților Prahovei cu prelungirile 

sudice ale Munților Baiului, extins în lunca și pe traseele de pe stânga râului Prahova, la 555 m 

altitudine.  Este situat la 52 de kilometri nord-vest de orașul Ploiești. Distanţa faţă de 

principalele oraşe este: Sinaia 17 km, Breaza 11 km, Câmpina 23 km. Este străbătut de șoseaua 

națională DN1, care leagă Ploieștiul de Brașov. Are o suprafaţa totală: 8.997 hectare și 

populaţia stabilă la 1 ianuarie 2014 de 12595 locuitori. Oraşul Comarnic este alcătuit din 

cartierele: Podul Lung, Poiana, Vatra Sat, Ghioşeşti, Podul Vârtos și Posada.  

Dispunerea oraşului în cadrul teritoriului administrativ situează oraşul Comarnic ca 

făcând parte din categoria localităţilor din zona muntoasă, ale cărui caracteristici şi dezvoltare 

sunt influenţate puternic de relieful prezent.  

Profilul economic al oraşului Comarnic este în schimbare, această schimbare urmând a 

fi accelerată de prezenţa viitoarei autostrăzi, al cărei efect, în faza de exploatare, va fi de 

creştere a atractivităţii şi a accesibilităţii oraşului. Oferta actuală a oraşului este limitată, în 

contrast flagrant şi nejustificat cu ofertele celorlalte staţiuni turistice din vecinătate. Specificul 

oraşului este unul în care se menţin încă structuri şi valori tradiţionale, nealterate şi care ar 

trebui protejate şi integrate într-o ofertă nouă, bazată pe valorificarea şi protejarea 

patrimoniului rural.  

La nivelul dotărilor existente în oraş se remarcă lipsa dotărilor din domeniul turismului, 

lipsa dotărilor de agrement-recreere și insuficienţa dotărilor sanitare.  

Recensământul din 2011 relevă un număr de 12000 de locuitori. Densitatea populaţiei 

calculată la suprafaţa localităţii este de 151,1 locuitori pe km2.  

 Istoricul şcolii  

Învățământul din Comarnic este foarte vechi. Încă din secolul al XVII-lea, Schitul 

Lespezi oferea educația elementară copiilor din comunitate, unde aritmetica și citirea erau 

disciplinele studiate împreună cu oamenii bisericii. Modernizarea societății românești a 

determinat în perioada 1830-1864 organizarea școlii, ca instituție distinctă de biserică, pe tot 

cuprinsul județului Prahova, dar și în Comarnic. Documentele menţionează numele unor 

dascăli care predau la şcoala din Comarnic în perioada 1840- 1866: Petre Hogea, Radu lui 

Neag, Nicolae din Băicoi, Lalu din Transilvania, Gheorghe Popa, Ion Voiculescu şi Gheorghe 

Voiculescu. Se pare că Petre Hogea îşi oferise propria casă, ca spaţiu pentru educaţia copiilor 
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din Comarnic din vremea aceea. Reforma învățământului din 1864 transforma învățământul 

primar într-unul obligatoriu și gratuit.  

 Înmulţirea numărului de elevi impunea o şcoală mai mare. La 1894, prin munca 

voluntară a locuitorilor din Comarnic se pune piatra de temelie a noii şcoli, care este construită 

pe islazul comunal. În anul 1895, prima promoţie de elevi termină cursurile în noua şcoală. Iată 

descrierea acestei şcoli dintr-un document redactat în 1894: „Localul şcolii este construit din 

bârne, vârghii, acoperit cu şindrile şi posedă trei camere, din care una era foarte spaţioasă şi 

este destinată elevilor, iar celelalte două sunt destinate învăţătorului (ca locuinţă) şi 

cancelarie.”  La patru ani de la ridicarea şcolii, prin ordinul Ministerului Învăţământului se 

înfiinţează şi prima bibliotecă şcolară, care în anul 1905 deţine 195 de volume. În această 

perioadă sunt menţionaţi câţiva învăţători: Ion Voiculescu, Ion Niculescu şi Ioan Grigorescu.  

 În perioada 1903-1910 este numit învățător și diriginte al Școlii Nr.1 Comarnic, 

domnul Ioan Grigorescu. Domnul Director al Școlii Mixte Comarnic, Ioan A. Grigorescu, se 

dovedește un foarte bun organizator al școlii, ajunge inspector al Revizoratului Școlar Prahova.  

Documentele din anul 1908 oferă câteva informații despre școală: „Avea trei săli de 

clasă, locuința învățătorului și cancelaria. Construcția era din piatră, înconjurată de un gard 

de lemn. Lângă localul școlii se află un teren agrar de circa 8500 m.p. pe care se cultiva 

porumb, fasole, salată, cartofi, pătlăgele. Învățământul avea un caracter pragmatic pentru că 

îl motiva pe elev. Elevii erau implicați la orele de lucru manual și la muncile agricole. La acel 

moment fuseseră folosiți la muncă circa 45 de elevi. În acel an, Școala din Comarnic primește 

vizita unui revizor școlar agrar, domnul Mărgășianu”.  

           În anii 1927-1928, şcoala, dovedindu-se neîncăpătoare, a fost extinsă, cu ajutorul 

localnicilor. Vechii construcţii i s-au adăugat încă două săli de clasă şi o sală pentru muzeu. 

Lucrările s-au desfăşurat sub conducerea învăţătorului Ion Petrescu, care îndeplinea şi funcţia 

de diriginte-director. Documentele descriu localul şcolii astfel: „Clădirea era impunătoare, cu 

clase şi ferestre mari, cu faţada orientată spre şosea, iar cele două laturi de nord şi de sud 

închideau o curte mare pentru recreaţia copiilor. Spatele clădirii era continuat cu o verandă 

acoperită, susţinută de stâlpi de lemn, unde elevii se adăposteu pe timp de ploaie. Pereţii 

verandei erau ornaţi cu portrete de ţărani, fete şi băieţi, în mărime naturală, desenaţi în 

cărbune de învăţătorul Petrescu. Scările pentru intrarea învăţătorului erau făcute în 

serpentine, pe locul unde astăzi se află scările intrării monumentale.” Această activitate a 

domnului Petrescu a făcut din școala din Comarnic un renume, iar domnul director va fi 

promovat în funcția de revizor (inspector) școlar începând cu anul 1937.  

 În anul 1940 are loc un cutremur care a culcat şcoala la pământ şi a distrus o bună parte 

a pieselor din muzeu. În timpul războiului școala a fost organizată în patru locații de-a lungul 

Șoselei Naționale, în spații impropii. Pentru şcoală a urmat o perioadă deosebit de grea - lipsa 

spaţiilor de şcolarizare, foametea, sărăcia, plecarea învăţătorilor pe front. Din cei patru 
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învăţători plecaţi pe front doar domnul Ion Pârvan s-a întros acasă. Chiar de la 1 septembrie 

1945, învăţătorul Ion Pârvan o să preia conducerea şcolii. În perioada comunistă se organizează 

şi ciclul gimnazial, care iniţial îşi avea sediul la Posada, într-o clădire a fabricii de mobilă. În 

anul 1950, localul renovat este dat în folosinţă, fiind mai spaţios.  

În această perioadă, şcoala din Comarnic a avut importante cadre didactice printre care 

şi profesorul de limba franceză Alexandru Botez. Acesta era poet şi semna scrierile cu 

pseudonimul „Simion Stolnicu”. A rămas în istoria literaturii române, alături de Lucian Blaga, 

prin cele peste 10000 de pagini de poezii simboliste, ale căror manuscrise s-au păstrat. El a 

venit în Comarnic în anul 1948 şi s-a stins din viaţă în anul 1966.   

În 1959 s-a înființat Liceul Teoretic cu clase reale și umane, care a funcționat până în 

anul 1977, când a fost desfiintat nejustificat, transformandu-se în Școala Generală de 10 clase. 

În anii ’70, în timpul doamnei director Victoria Pârvan, localul şcolii se extinde cu aripa de 

nord şi cu etajul. Acum este construit şi localul al II-lea al școlii.   

Liceul a fost reînfiintat în septembrie 1989, pentru doi ani cu profil industrial, apoi cu 

profil teoretic. În anul 1994 liceul nostru a primit numele poetului „Simion Stolnicu”. În anul 

1999 liceul a fost transformat în Grupul Școlar „Simion Stolnicu”, cu profil tehnologic (clase 

cu specializările ospătar- bucătar și technician în protecția mediului). Începând cu 2012 școala 

noastră devine Liceul „Simion Stolnicu”, unde ponderea claselor cu profil teoretic este mai 

mare.  

Liceul „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic:  

- asigură rute diversificate de pregătire, pe calea modularizării curriculum-ului şi a 

opţionalizării de discipline;  

- corelează în permanenţă oferta şcolară cu cererea de pe piaţa muncii;  se diferenţiază şi se 

individualizează prin programe proprii, idei, prestigiul profesorilor, performanţele elevilor;  

- tratează învăţarea limbilor străine ca o necesitate pentru mobilitatea internaţională a elevilor şi 

profesorilor;  

- cultivă valori precum punctualitatea, disciplina presupusă de obţinerea unor 

înalteperformanţe, respectul faţă de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, 

receptivitatea la argumente şi dialog, spiritul de echipă, răspunderea instituţională, egalitatea, 

devotament.   

În prezent, Liceul „Simion Stolnicu”, Oraşul Comarnic funcţionează  în 2 corpuri de clădire și 

are  3 structuri:    

Localul I - unde învaţă elevii claselor gimnaziale şi liceale  

Localul II - unde învaţă elevii claselor primare  

• Adresa instituției: str. Republicii, nr. 30, 105700, Comarnic, Prahova  

• Telefon: 040-244-360112       Fax: 040-244-360112  
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• Email: lsimionstolnicucomarnic@gmail.com  

• Web site: www.liceulsimionstolnicu.ro  

Grădinița cu Program Normal Nr. 1, Orașul Comarnic  

• Adresa instituției: str. Republicii, nr. 20, 105700, Comarnic, Prahova  

Grădinița cu Program Normal Nr.1, Ghioșești, Orașul Comarnic 

• Adresa instituției: Strada Ghioşeşti, Nr. 89, 105700, Comarnic, Prahova 

Grădinița cu Program Normal Nr.2, Ghioșești, Orașul Comarnic 

• Adresa instituției: Strada Ghioşeşti, Nr. 298, 105700, Comarnic, Prahova 

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

în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. Ca resurse didactice, şcoala 

dispune de:  

• 26 săli de clasă;  

• laboratoare (chimie, fizică, biologie, informatică)  

• cabinete (limba şi literatura română, istorie, geografie, consiliere şi orientare profesională)  

• bibliotecă şcolară şi sală de lectură cu un fond de 18000 volume;  

• sală de sport în incinta Clubului Copiilor Martha Bibescu, Comarnic. 

 La orele de teorie, în funcţie de anul de studiu şi de profil, profesorii utilizează diferite 

materiale didactice (softuri educaţionale, planşe, folii de retroproiector, manuale, îndrumare 

pentru lucrări de laborator,  panouri didactice etc.).  

 Şcoala noastră dispune de 2 laboratoare de informatică dotate cu un număr de 55 calculatoare. 

Toţi elevii şcolii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul orelor 

de la disciplinele pentru care există soft-uri, conform unui program bine stabilit.  

 În 9 săli de clasă sunt montate videoproiectoare conectate la calculatoare și internet, iar in 2 

săli sunt amplasate table interactive.  

 
 

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar trecut 
 

Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 
 

O preocupare constantă a echipei manageriale a reprezentat-o reabilitarea şi modernizarea 

bazei didactico-materiale. În acest sens, s-au făcut următoarele lucrări şi achiziţii: 

Lucrări  
1. Finalizarea lucrărilor și darea în folosință a localului II; 

2. Amenajarea sălii de clasă și înființarea celei de-a doua grupe de grădiniță cu program 

prelungit; 

3. Realizarea reţelei de internet pentru sălile de clasă din ambele localuri;  
4. Înlocuirea centralei termice din localul I. 

Achiziţii  
1. Pentru laboratoare:  

a) mobilier  
b) calculatoare, boxe și videoproiectoare; 

  

http://www.liceulsimionstolnicu.ro/
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2. Pentru sălile de clasă:  
a) bănci şcolare şi table magnetice;  
b) calculatoare pentru desfăşurarea orelor în sistem online.   

3. Pentru serviciul contabilitate financiar administrativ: calculatoare, monitoare și imprimante.   
4. Şcoală: dotarea cu aparatura necesară in vederea desfăşurării orelor în sistem online: net 

gatway, net switch, net controller, etc. 

 

Dezvoltarea resurselor umane 
 

Formarea inițială a cadrelor didactice în anul școlar 2021-2022 

  

 

Număr total cadre 

didactice 

 

 

Număr total cadre 

didactice calificate 

 

 

Număr total cadre 

didactice necalificate 

 

 

Procent cadre 

didactice calificate 

 

  

 

54 

 

52 

 

2 

 

96,29% 

  

  

 

Cadre didactice în curs de formare/formate   

  

prin grade didactice în anul școlar 2021-2022 

   

 Definitivat   Gradul II   Gradul I  

         

 0   5 

 

  6  
 

Proiecte, parteneriate şi activităţi 
 

Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic a desfăşurat împreună cu diverşi parteneri 

(societăţi economice, instituţii de învăţământ, instituţii şi organizaţii culturale, reprezentanţi ai 

comunităţii locale, ONG-uri etc.) o serie de programe şi proiecte de interes local, naţional şi 

internaţional. Scopul a fost creşterea calităţii actului educaţional, adaptarea serviciilor educaţionale 

oferite de şcoală la cerinţele de modernizare a învăţământului european. 

 

Nr. 

crt. 

 

Nivelul de 

implementare 

 

Denumirea proiectului 

 

 

Perioada de 

desfășurare 

 

Obiective 

 

 

Grup  

țintă 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Județean de Resurse 

și Asistență Educațională 

Prahova 

 

 

2021-2022 

 

 

 

Asigurarea, la cerere, a serviciilor de 

consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică, consiliere de grup 

 

 

Elevi, 

părinţi 

 

 

 

Secția Poliție- Comarnic 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

Activități are să prevină săvărșirea 

de infracțiuni și care să conducă la  

siguranță în școală și în zona 

adiacentă 

 

Elevi, 

părinţi, 

comunitate 

 

Proiect educațional local 

“Educația- unitate și 

solidaritate”, tema “Jocurile 

olimpice, prietenie, respect, 

excelentă!” 

2021-2022 

 

 

 

 

Elevi, 

profesori 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord de parteneriat cu 

Casa Corpului Didactic 

Prahova 

 

 

2021-2022 

 

 

 

Formarea continuă a cadrelor 

didactice 

 

 

 

Profesori 

 

 

 

 

Activitate ME si UNICEF – 

“Cea mai mare lectie despre 

vaccinare” 

 

2021-2022 

 

 

Activitate ME si UNICEF – “Cea 

mai mare lectie despre vaccinare” 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

Activitate informativ 

preventivă desfășurată de 

reprezentanți ai Biroului de 

Siguranță Școlară din cadrul 

IPJ Prahova 

2021-2022 

 

  

Prof. 

diriginti 

clase 

gimnaziu 

 

3 

 

 

 

 

 

Național 

 

 

 

 

 

 

Activitate de informare si 

prevenire impotriva traficului 

de persoane – Fundatia 

Agentia impreuna 

2021-2022 

 

 

  

Elevi, 

profesori 

 

Proiect Educațional Național 

„Stop Bullying” 

 

2021-2022 

  

Elevi, 

profesori 

 

Atelier de educatie financiara 

“Scoala de bani” – Asociatia 

“Scoala de valori”   

Elevi, 

profesori 

 

4 

 

 

 

Internaţional 

 

 

 

 

concursul 

„FILM4ENERGY”, 

organizat de Comisia 

Europeană 

  

Participare cu o echipă de 9 elevi la 

concursul „FILM4ENERGY” 

 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

concursul EuroQuiz, 

organizat de Comisia 

Europeană și Ministerul 

Educației  

Participare cu 3 echipe la etapa 

județeană a concursului EuroQuiz 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 
 

Rezultatele elevilor  
 

În anul şcolar 2021-2022, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost 

următoarele:  
- La examenul de bacalaureat, rata de promovabilitate a fost de 79,17% la acest procent 

participând absolvenţii din promoţia curentă învăţământ de zi, seral, frecvenţă redusă precum şi 

absolvenţii din promoţiile anterioare. În statistica realizată pentru promoţia curentă, rata de 

promovabilitate a fost de 80,60%.  
- La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 procentul de promovabilitate a 

fost 100%.  
- La examenul de atestare pentru profilul matematică-informatică, procentul de promovabilitate a 

fost de 100%. 

- La examenul de evaluare națională procentul de promvabilitate a fost de 97,50%. 

 

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

constituită la nivelul şcolii şi a constat în:  
- Continuarea implementării principiilor calităţii din Manualul de autoevaluare a furnizorilor de 

educaţie şi formare profesională (FEFP);  
- Monitorizarea internă a activităţii şcolii;  
- Întocmirea raportului de autoevaluare şi validarea acestuia prin evaluare externă;  
- Întocmirea planului de îmbunătăţire;  
- Monitorizarea externă. 
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1.4. Priorităţi la nivel național 
 

Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele 

schimbări:  
1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor;  
2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului;  
3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor;  
4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem;  
5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate;  
6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic;  
7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane;  
8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii;  
9. Modernizarea managementului şi conducerii universităţilor;  
10. Clasificarea universităţilor;  
11. Asigurarea calităţii în învăţământul superior;  
12. Finanţarea competiţională şi încurajarea excelenţei la nivel universitar. 

 
1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul 

European al Calificărilor  
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează:  
- educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 

ani);  
- introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar;  
- creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 ani;  

- generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  
2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  
- crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea 

volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor 

programe, Legea introducând curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie 

fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru 

incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.  
- reducerea numărului de ore la clasă, în funcţie de vârstă, completează modernizarea programei: 

maximum 20 de ore pe săptămână pentru învăţământul primar, maximum 25 de ore pentru 

învăţământul gimnazial şi maximum 30 de ore pentru învăţământul liceal.  
- parte din programa şcolară se va descentraliza, decizia ajungând la nivelul şcolii, iar profesorul va 

putea folosi până la 25% din orele de curs pentru a răspunde nevoilor individuale ale elevilor. 

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  
- se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va 

cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării 

competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va 

putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite.  
- evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a 

VI-a şi a IX-a. 

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem:  
- descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie al 

unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. Consiliul de administraţie va avea un rol central 

în aprobarea curriculumului aflat la decizia şcolii, va organiza concursurile pentru ocuparea 

posturilor catedrelor didactice, postului de director, etc. 
 



13 
 

- directorul va semna un contract de management cu primarul, contract care va fi validat de 

Consiliul Local. Unităţile de învăţământ încheie împreună cu părinţii, în momentul înscrierii, un 

contract educaţional în care sunt înscrise obligaţiile reciproce ale părţilor. Membrii comunităţii 

locale vor deţine majoritatea în cadrul Consiliului de administraţie al fiecărei unităţi de 

învăţământ.  
- Legea introduce principiul „finanţarea urmează elevul”, prin care alocarea banilor publici va 

deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei 

Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului 

respectiv.  
5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  
- accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea 

celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoală după 

şcoală” sau „A doua şansă”. 

- de asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente frecventării liceului pentru elevii 

provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei 

care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu 

operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice.  
6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  
- sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii 

unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal 

(filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. 

între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la 

vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial 

care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire profesională care permite dobândirea 

unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit prin 

unităţi de învăţământ de stat. 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  
- formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o specializare, 

masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an.  
- evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de 

profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.  
- calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma 

înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, 

prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în 

domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de 

conducere, îndrumare şi control.   
8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  
- Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul 

vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. 

- legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de 

Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile 

în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 
Prin proiectul România educată sunt stabilite următoarele douăsprezece deziderate, realizabile 

până în 2030: 

1. Sistemul de educație formează cetățeni activi;  
2. Educația este individualizată, centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață și pe specificul 

fiecărei comunități de învățare;  
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3. Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot parcursul vieții sale;  
4. Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație;  
5. Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent și eficient ;  
6. Sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev;  
7. Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație;  
8. Sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academic din România și din 

întreaga lume, facilitând o intensitate crescută a mobilităților internaționale;  
9. Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor;  
10. Etica și integritatea sunt valori care se transmit și se respect pe tot parcursul educational;  
11. Managementul educational este unul profesionist și bazat pe inovație;  
12. Cadrul legislativ care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o viziune asumată. 

 

1.5. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local 
 

Ministerul Educaţiei a dezvoltat strategii proprii care vor conduce la integrarea educaţiei şi formării 

iniţiale şi armonizarea sistemului educaţional preuniversitar cu sistemele de educaţie şi formare a 

ţărilor membre UE. 

Dezvoltările din învăţământul profesional şi tehnic se realizează prin proiecte europene, pentru 

infrastructura şcolară şi dezvoltarea instituţională, prin proiecte care susţin coeziunea economică şi 

socială.  
Consolidarea realizărilor reformei, susţinerea raţionalizării şi modernizării sistemului de Învăţământ 

Tehnic şi Profesional prin crearea unui cadru naţional românesc de calificări profesionale bazat pe 

competenţă şi transparenţă, care să aibă următoarele caracteristici:  
- flexibilitatea faţă de noile cerinţe ale economiei ;  
- calificări naţionale pe cinci niveluri;  
- structura modulară a calificărilor;  
- orice metodă, ritm sau durată a studiilor şi a formării profesionale să fie acceptate drept pregătire în 

vederea evaluării;  
- utilizarea locului de muncă în scopuri de instruire, acumulare de experienţă şi evaluare;  
- evaluare continuă în vederea certificării şi feedback constructiv pentru toţi cei care învață;  
- oportunităţi egale şi politici de includere;  
- acces liber;  
- oportunităţi deschise la angajare;  
- control unitar al sistemului de calificări profesionale, naţionale. 

 

Legea 87/2006 impune configurarea unor strategii de acţiune intersectate în permanenţă cu 

noţiunea de standard. Metodologia asigurării calităţii educaţiei precizează că asigurarea calităţii 

educaţiei este centrată preponderent pe rezultatele învăţării exprimate în termeni de cunoştinţe, 

competenţe, valori şi atitudini. 

Pentru elevi, standardele de imagine la care aspirăm sunt cunoştinţe, caracter, atitudine, acţiune, 

iar pentru cadrul didactic profesionalism, deontologie, implicare. 

În acord cu acestea, strategiile I.S.J.Prahova vor orienta demersurile acestei instituţii către: 
 
• Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate permanent nevoilor unei societăţi 

bazate pe cunoaştere, în conformitate cu noile tehnologii şi cu necesităţile pieţei forţei de 

muncă;  
• Crearea unei culturi instituţionale care să încurajeze implicarea întregului personal educaţional 

şi administrativ în adoptarea unei etici a îmbunătăţirii continue a calităţii;  
• Evaluarea permanentă a calităţii în procesul educaţional, depistarea neconcordanţei cu 

standardele existente şi corijarea elementului neconform în locul şi la momentul în care a 

apărut; 
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• Dezvoltarea continuă a infrastructurii;  
• Împărtăşirea unei dimensiuni europene în evaluarea calităţii prin implicarea în proiecte şi reţele 

internaţionale de asigurare a calităţii în domeniul învăţământului preuniversitar;  
• Perfecţionarea continuă a personalului didactic; 

 

Din priorităţile regionale derivă priorităţile locale, iar pentru judeţul Prahova, conform Planului 

Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic acestea sunt: 

 

PRIORITATEA 1:  
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI  NAȚIONAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII  

 

 

Obiectiv: Ridicarea nivelului calitativ al procesului de învăţământ şi eficientizarea activităţii 

manageriale. 

 

PRIORITATEA 2: 

CONCEPEREA ȘCOLII CA FURNIZOR DE SERVICII EDUCAȚIONALE ÎN CARE 

ELEVUL SĂ FIE IMPLICAT ÎN CONSTRUIREA PROPRIULUI TRASEU DE 

ÎNVĂȚARE 

 

 

Obiectiv: Diversificarea graduală a ofertei curriculare şi a posibilităţilor elevilor de a alege. 

 

PRIORITATEA 3: 

PARTICIPAREA ELEVILOR LA LUAREA DECIZIILOR PENTRU BUNA 

GUVERNARE ÎN ȘCOALĂ, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A 

ELEVILOR 

 

 

Obiectiv: Implicarea a minimum 10 elevi și a 10 părinți la luarea deciziilor la nivel de 

organizație, până în 2027. 
 

 

PRIORITATEA 4: 

IMPLICAREA ȘCOLII ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE NAȚIONALE ȘI 

INTERNAȚIONALE (MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES, ETWINNING, 

ERASMUS+, CAMBRIDGE, MADE FOR EUROPE, ETC); PARTICIPAREA LA 

/ORGANIZAREA DE SIMPOZIOANE, CONCURSURI, OLIMPIADE ȘCOLARE 

 

 

Obiectiv: Formarea unor comunități de elevi cu performanțe școlare și extrașcolare pe 

discipline și transdisciplinar; pregătirea la standarde superioare pentru orientarea în carieră. 

 

PRIORITATEA 5: 

DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR ȘI ALEGEREA AVIZATĂ A 

TRASEULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 

 

 

Obiectiv: Dezvoltarea competențelor cheie-sociale, interpersonale și civice în scopul 

îmbunătățirii performanțelor școlare ale viitorilor absolvenți, pentru continuarea traseului 

educațional, cu atenție deosebită pentru elevii provenind din medii dezavantajate, în perioada 

2022-2027. 
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Partea a II-a – Analiza nevoilor 
 
 

2.1 Analiza mediului extern 

 

Dezvoltarea economică a zonei  

Principalii indicatori economici 

 
Produsul intern brut  

• Produsul intern brut realizat în anul 2008 în judeţul Prahova a fost de 19982,4 

milioane lei (RON) preţuri curente, reprezentând 3,88% din produsul intern brut realizat pe ţară 

şi 30,53% din PIB-ul pe regiune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În judeţul Prahova rezultă o pondere semnificativă a VAB în industrie (42,1% faţă de 

35,1 la nivelul regiunii şi 25,8% la nivel naţional). Industria extractivă – 3,9%, industria 

prelucrătoare – 36,3%, energie electrică, termică, gaze, 1,9%) – locul I pe regiune.  
Construcţiile deţin 11,6% din VAB, procent peste media regională şi cea naţională 

(situează judeţul pe locul 1 din regiune). Dintre servicii (41,9% din VAB) se remarcă 

transporturile 8,8%, valoare sub media naţională11,2, apropiata de media regională 9,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime 

Repartizarea unitaţilor local active pe sectoare industriale – Prahova 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În judeţul Prahova sunt operaţionali 17 801 agenţi economici, reprezentând circa 32% din 

numărul unităţilor active ale Regiunii Sud Muntenia şi cca. 3,3% din totalul unităţilor din 

România. 
 

În ceea ce priveşte distribuţia întreprinderilor pe clase de mărime, în judeţul Prahova, 

sunt predominante microîntreprinderile (0-9 salariaţi), deţinând o pondere de 87% din numărul 

total al unităţilor active. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 12%, iar cele mari (peste 250 

de salariaţi) doar 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifra de afaceri 

Cifra de afaceri, investiţii brute, nete şi personalul unităţilor locale active din industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Denumire activitate conform CAEN 

 

Cifra de 

afaceri 

Investiţii 

Brute 

Investiţii 

Nete 

Numărul total 

de personal 

Rev.2 

 

-milioane lei- 

 

-milioane lei- 

 

-milioane lei- 

 

-milioane lei- 

 

TOTAL JUDEŢ 

41466 

 

5759 

 

4106 

 

187034 

 

Industria extractivă 1058 
1146 

 599 6903 

Industria prelucrătoare 19123 2268 1828 68550 

     

Producţia şi furnizarea de energie     

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 892 131 130 1670 

aer condiţionat     

Distribuţia apei, salubritate, 
gestionarea deşeurilor, activităţi de 
decontaminare 
 

331 32 29 2899 
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 Denumire activitate conform CAEN 

 

Cifra de 

afaceri 

 

Investiţii 

Brute 

 

Investiţii 

Nete 

 

Numărul 

 total de 

personal 

Rev.2 

 

-milioane lei- 

 

-milioane lei- 

 

-milioane lei- 

 

-milioane lei- 

 

Construcţii 3325 398 259 24783 

     

Comerţ 11419 838 553 39459 

     
Transport, depozitare şi activităţi de 
poştă şi de curier 1599 368 329 12147 

     

Hoteluri şi restaurante 400 162 107 5854 

     

Informaţii şi comunicaţii 1162 72 41 3006 

     
Tranzacţii imobiliare şi activităţi 
prestate intreprinderilor 1848 314 207 17473 

     

Învăţământ 25 2 2 377 

     

Sănătate şi asistenţă socială 77 12 10 1286 

     
Alte activităţi de servicii colective, 
sociale şi personale 207 16 12 2627 

      
 
Tabel 3.2 – Sursa INSSE   
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fig.3.12 – Sursa INSSE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
 
 
 

                                            Fig.3.11 – Sursa INSSE 
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La capitolul investiţii interne judeţul Prahova ocupa locul II in regiune deci are un potenţial 

ridicat pentru investitori. Cele mai mari investiţii brute au fost făcute în industria prelucrătoare 

39%. 

Industrie  
Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri revine industriei extractive, de prelucrare a 

ţiţeiului şi de cocsificare a cărbunelui; producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, 

termice, a gazelor naturale şi a apei; industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului; industria de 

maşini şi echipamente şi industria produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de 

îmbrăcăminte şi a blănurilor. 

Ca dovadă a potenţialului, facilităţilor şi stabilităţii economice a judeţului şi a deschiderii 

autorităţilor locale către economia de piaţă, mari concerne multinaţionale au ales judetul Prahova 

pentru a prelua companii româneşti viabile - Unilever, Timken, DBW, Cameron, Lukoil, Grupul 

Vivendi, Halewood - sau pentru a-şi crea propriile centre de producţie: Coca-Cola, Interbrew, 

British American Tobacco, Yazaki, Mayr Melnhoff, Michelin, Holcim Group, Coilprofil, 

Procter&Gamble, Oztasar, Smart, Romanian Trade Garments, Britanic World, Milapath, Illano, 

Michelin, Plastipack, Kraftanlagen Romania, Johnson Controls, Lufkin Industries, Dongguan 

Plate Making Co., Kalsonic Kansei, Bergenbier, Alexandrion Group Romania, Tymbark Maspex 

Romania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O altă ramură importantă a industriei judeţului Prahova – pe locul trei din punct de 

vedere al producţiei industriale - este cea de maşini şi echipamente (utilaj petrolier, minier şi 

chimic, rulmenţi grei, echipamente şi piese de schimb).  
Unităţi reprezentative: Upetrom S.A. Ploieşti, Electroutilaj S.A. Câmpina, Hidrojet S.A. Breaza, 

TIMKEN Ploieşti, PCC STEROM, S.A. Sinaia S.C. Hidraulica U.M. Plopeni 
 

Parcuri industriale  
Judeţul Prahova a reuşit în ultimii ani construcţia a 7 parcuri industriale, în afara 

Ploieştiului "S.C. Ploieşti Industrial Parc" S.A., Prahova Industrial Parc SA, Plopeni Industrial 

Parc SA, Brazi Industrial Parc S.A., Mizil Industrial Park, Urlaţi Industrial Park, Ciorani 

Industrial Park la care actionar principal este Consiliul Judeţean Prahova, și a trei parcuri private: 

Allianso Business Park, Parc Industrial DIBO, Parc Industrial WDP.  
Facilităţile acestora sunt determinate de infrastructura parcului, şi anume drumurile de 

acces interioare şi utilităţile aferente precum apă, gaze, energie electrică, sistem de canalizare 

etc. Serviciile oferite firmelor partenere din parcuri sunt paza, comunicaţiile, salubritatea, 

transportul, consultanţa juridică şi economico-financiară.  
Construcţii. Materiale de construcţii  
Industria construcţiilor şi a materialelor de construcţii este o ramură industrială care s-a 

dezvoltat în judeţul Prahova, în pofida tuturor dificultăţilor cu care s-a confruntat, construindu-se 

atât în domeniul industrial, cât şi în cel locativ. Se constată un trend crescător continuu în această 

ramură industrială.  
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În domeniul construcţiilor industriale, dezvoltarea s-a datorat în special numeroaselor firme straine 

care şi-au deschis filiale in judeţul Prahova. Construcţiile locative s-au dezvoltat mai ales in 

localităţile mari ale judeţului unde un puternic impuls l-a dat derularea programului guvernamental al 

Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. 

In ceea ce priveşte materialele de construcţie în afara cererilor multiple pe care le solicită industria 

constructivă, un argument care a impulsionat acest domeniu îl constituie şi numeroasele lucrări de 

modernizare şi renovare. 

 

Tendinţele de dezvoltare la nivelul judeţului Prahova sunt: 

o dezvoltarea infrastructurii de transport;  
o dezvoltarea serviciilor publice şi a infrastructurii sociale;  
o dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea accesului la 

serviciile IT;  
o extinderea si modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;  
o modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane;  
o reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural;  
o dezvoltarea turismului,  
o dezvoltarea afacerilor si în mod prioritar susţinerea IMM-urilor.  

Analiza unităţilor locale active pe domenii de activitate / număr salariaţi, precum şi analiza 

investiţiilor interne şi a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii 

prioritare:  
o industria prelucrătoare şi extractivă  
o construcţiile 

o comerţul, turismul, servicii  

 

Piaţa muncii 
 

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%, creşterea şomajului, a celui de lungă durată, creşterea populaţiei inactive. 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 inactive. 

 Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Prahova, la 1 ianuarie 2010 este de peste 319,7 

(mii persoane ) din care 56 % bărbaţi şi 44 % femei. 

 
Rata de activitate  
➢ tendinţă de creştere în perioada 2004 -2009 cu 1,1%, uşoară tendinţă de scădere faţă de 2008 

(0,2%)  
➢ disparităţi majore între sexe, o rată de creştere cu 2,8% faţă de 2004, pentru populaţia 

masculină, şi o tendinţă de scădere cu 0,6 % pentru populaţia feminină  
➢ tendinţă de creştere faţă de 2004 cu 1,2 / 1,1 în mediul urban / rural,  

➢ tendinţă de creştere faţă de 2008 în mediul urban cu 1,4 %, şi de scădere în mediul rural cu 

1,5% Ø rata de activitate în 2009 cu 5,6% peste media naţională (cu 8,2% mai mare pentru 

populaţia masculină, cu 2,9% pentru populaţia feminină, cu 1,3% în mediul urban, cu 10,6% 

în mediul rural) 
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Populaţia ocupată la nivel regional 
 

La sfârşitul anului 2010 rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 

muncă (15-64 ani) a fost de 60,3,%, iar cea a populaţiei în vârstă de 

20-64 ani a fost de 62,5%, Raportul de dependenţă economică 

(numărul persoanelor inactive şi în şomaj ce revin la 1000 persoane 

ocupate) a fost de 1361‰, mai ridicat pentru persoanele de sex 

feminin (1697‰), precum şi pentru cele din mediul rural (1432‰).  
Gradul de ocupare a fost mai mare pentru bărbaţi (64,6%, faţă de 

51,5% pentru femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul urban 

(58,3% faţă de 57,6% în mediul rural). Totodată, rata de ocupare a 

tinerilor (15-24 ani) a fost de 23,1%. 
 

Structura populaţiei ocupate după nivelul de educaţie(fig.4.4) indică ponderea mare a angajaţilor cu 

studii medii: liceal (32%), profesionale (26%), accesul mai uşor pe piaţa muncii a persoanelor cu 

studii superioare(11%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tendinţă de creştere cu 2,6%, ȋn perioada 2004 – 2008, cu 4,4% pentru populaţia masculină, cu 2,8% 

in mediul urban  
• Tendinţă de scădere în perioada 2008-2010 cu 1,4%  
• Destul de grav pare faptul că rata de ocupare este mult mai redusă pentru populaţia feminină. Se 

remarcă un fenomen al subocupării care afectează în mod deosebit populaţia feminină din mediul 

rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în condiţiile unei ocupări de 

subzistenţă, în agricultură).  
• Decalajul ratei de ocupare faţă de ţinta UE pentru  

2010-2016:  
Rata de ocupare în Regiunea Sud Muntenia în 2009 

este cu 1,5 puncte procentuale peste media naţională şi 

cu 4.5 puncte procentuale sub media europeană (UE-

27), respectiv la 9,9 procente distanţă faţă de obiectivul 

UE pt. 2010. Acest decalaj este şi mai accentuat în 
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cazul femeilor, al vârstnicilor (55-64 ani) şi în mediul 

rural. 

În perioada 1990-2010, numărul salariaţilor din jud. 

Prahova înregistrează o scădere continuă de la 341.0 

mii persoane în 1990 la 171.249 mii persoane angajate în 

luna aprilie 2010, (fig.4.4). 
 
Ponderea salariaţilor în total populaţie ocupată 

Profilul dominant al cererii de forţă de muncă pare să fie 

dat de următoarele domenii (în ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel 

regional):  
• Mecanică  
• Comerţ  
• Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

• Industrie textilă şi pielărie  
• Turism şi alimentaţie  
• Economic  
• Fabricarea produselor din lemn  
• Industrie alimentară  
• Electric  
• Electromecanică 

Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii in Judeţul Prahova:  
• comerţ,  
• industrie textilă şi pielărie  
• construcţii şi lucrări publice ,  
• turism şi alimentaţie publică,  
• estetică şi igiena corpului omenesc  
• locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă sau cu 

tendinţă de echilibrare  
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Muntenia % - 

Prahova (%) 

 

Domeniul de educaţie şi 

formare profesională 

 

 

Ponderi previzionate ale cererii 
de formare profesională pentru 

2013-2020 Regiunea Sud 
Muntenia 

  

Ponderi previzionate ale cererii 
de formare profesională pentru 

2013-2020 (%)Prahova 
 
   

  Agricultură   4   3,5    

  Chimie industrială   2,5   2,5    

 
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice       12     

    8 

  

  Comerţ                 10                       10   

  Economic   7   8,5    

  Electric   8   8    

  Electromecanică   3   2    

Electronică şi automatizări   3   3    
Fabricarea produselor din 

lemn   2   3,5    

Industrie textilă şi pielărie                    6                        6,5   

 Materiale de construcţii   1   1    

  Mecanică   27   27    

  Turism şi alimentaţie   4   6,5    

  Protecţia mediului   7   6    

 

Tehnici poligrafice 

   

0,5 

   

0,2 
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Domeniul de pregătire -ruta prog.   

 

Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante(prin nr. de locuri de 

muncă vacanteîn cadrul domeniului)  

         

      • Zidari,     

      • Dulgheri,     

  Construcţii, instalaţii şi lucr. Publice 

 

 • Zugravi,     

   • Instalatori,     

      

•   Constructori în beton armat şi asimilaţi, 

   

         

      • Mozaicari,     

      • Faianţari, Parchetari    

      •    Constructori montatori structuri metalice    

      • Conducător auto     

  

Mecanică 

   •    Sudori şi debitatori autogeni    

     • Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit 

      • Mecanic auto     

      •    Operatori prelucrători la maşini unelte    

      •    Operatori la liniile de montaj automat    

  Electric    •   Electricieni  montatori  şi  reparatori  de linii  electrice 
  

 

    aeriene şi subterane;    

     

• Electricieni în construcţii ; 

   

         

      • Electrician auto     
 

 

Domeniul de pregătire -ruta prog. 

  Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante (prin nr. de locuri de  

   

muncă vacante în cadrul domeniului) 

 

     

    •   Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi 
    echipamente electrice şi energetice; 

 

Electromecanic 

 •   Electromecanici  montatori  şi  reparatori  de  instalaţii 

  

telegrafice şi telefonice;     

    •   - Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi 

    tratare a apei 

 

Domeniile în care şcoala pregăteşte elevii se află în atenţia angajatorilor din Prahova, pentru toate 

nivelurile de pregătire. Angajatorii preferă nivelul 2, 3 de pregătire, au înţeles că acestea oferă un plus de 

specializare, mai apropiat de nevoile lor. 
 

Direcţii de acţiune: 
 

Fluctuaţia ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al tinerilor şi 

şomajul de lungă durată - direcţionează acţiunile şcolii către:  
➢ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  
➢ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor;  
➢ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi  
➢ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii;  
➢ parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă 

a managementului şcolar.  
Participarea scăzută a forţei de muncă la programe de formare continuă - în contrast cu 

nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea 
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ocupaţională accentuată de procesele de restructurarea economiei, nevoile de actualizare şi adecvare 

a competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolii oportunitatea unei 

implicări active ca furnizor de formare profesională pentru adulţi, având în vedere:  
➢ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi;  
➢ adecvarea calificării cu locul de muncă;  
➢ reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii;  
➢ recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală 

şi informală;  
➢ diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de 

formare    
Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei 

de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

➢ Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale: 

regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS);  
➢ Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare;  
➢ Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor şi perspectiva dezvoltării 

acestora, nevoile în creştere în construcţii, precum şi diversificarea şi modernizarea ocupaţiilor din  
acest domeniu, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu accent pe creşterea 

nivelului de calificare şi noile tehnologii).  
Pentru facilitarea inserţiei absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, şcoala trebuie să se axeze la aceştia pe 

creşterea nivelului competenţelor „cheie” cât şi pe dezvoltarea de abilităţi precum:  
➢ disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională;  
➢ capacitate de adaptare a competenţelor la cerinţele angajatorilor; 

➢ capacitate de comunicare;  
➢ disponibilitate la mobilitate geografică;  
➢ capacitate de adaptare la transformările micro şi macroeconomice;  
➢ abilităţi antreprenoriale;  
➢ abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie. 

 

Concluziile privind şansele absolvenţilor  
Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea unei pieţe a muncii marcate 

de şomaj structural pe termen lung. Faţă de aceasta, şansele absolvenţilor pe piaţa muncii sunt 

condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor posibilităţi:  
➢ ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică  
➢ înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită)  
➢ pregătirea continuă astfel încât să se poată prelua oricând 

locul celor slab calificaţi, împinși în şomaj sau spre alte 

ocupaţii 

➢ crearea şi administrarea propriului loc de muncă 
 

 

Analiza factorilor demografici 

Structura populaţiei judeţului la data de 1 iulie 2010  
 

La nivelul judeţului Prahova se constată un trend descendent în 

perioada 2002-2010 al populației.   
Valorile negative ale sporului natural conjugate cu cele ale  

migraţiei, au făcut ca populaţia să se diminueze cu 22 900 persoane. 

Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban, rural): 

Urbanizarea judeţului este de 50,27%, prahovenii locuind în doua municipii (Ploieşti şi Câmpina),  

1

2

 

o

r
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aşe (Azuga, Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Breaza, Buşteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic, 

Urlaţi şi Vălenii de Munte) şi 90 de comune (405 sate).  
Distribuţia pe sexe:  

 Din punct de vedere al structurii pe sexe, populaţia se caracterizează printr-o uşoară predominare a 

populaţiei feminine: 51,58% - femei și 48,42% - barbate. 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populaţia cu vârsta cuprinsă între 0-24 ani:  
• 0- 14 ani 14,13% 

• 15 - 19 ani 5,18% 

• 20 - 24 ani 7,57% 

Total  26,88% 

 

Distribuţiapopulaţiei pe grupe de  
vârstăîn judeţul Prahova păstrează aspectul  
general de la nivelul regiunii Sud Muntenia . 
 
 
 

                                                                                                                Proiecţii demografice  
                                                                                                                     pentru 2005-2025 

                                                                                                                              în judeţul Prahova  
                                                                                                               

 

Din  punct  de vedere demografic, principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii 

populaţiei sunt: fertilitatea, mortalitatea şi migraţia. 

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen mondial. Conform datelor ONU, proporţia populaţiei de 

vârsta a treia se va mări, pe termen lung, chiar în regiunile unde natalitatea este superioară ratei de 

reproducere. 

 

Proiecţii demografice pentru judeţul Prahova 2005-2025 

 

2020                                                                                         702,7 

2010                                                                                         741,5       

2005                                                                                          76,1 

                                                                                                 804,3 

                                                                                                                             823,509 

                            825,7 

 
 Sursa: INS – Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 
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  Datele extrase din prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru 

perioada 2005-2025 indică (într-o variantă medie) tendinţa de îmbătrânire demografică, caracterizată 

printr-o reducere a populaţiei judeţului cu 123 mii locuitori până în 2025. Această scădere se va datora 

menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se va 

adăuga soldul negativ cumulat al migraţiei interne şi externe.  
Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară, în perioada 2005-2025. 
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În perioada 2005-2025, populaţia şcolară la nivelul judeţului Prahova se va afla pe o curbă puternic  

descendentă. Efectivele şcolare se vor reduce cu circa 84,4 mii persoane (respectiv cu 61,89% faţă  

de anul 2005).  
Din punct de vedere al structurii, cele mai semnificative modificări se vor înregistra în rândul 

populaţiei din grupa 15-24 ani, care se va reduce cu 42,77 % (52,4 mii persoane)şi în rândul 

populaţiei din grupa 7-14 ani, care se va reduce cu 30,95 % (21,3 mii persoane).  
Migraţia populaţiei 

Un alt factor explicativ al scăderii populaţiei judeţului Prahova este migraţia, atât cea internă, cât 

şi cea internaţională. Mutaţiile din structura socio-economică a României au determinat o 

intensă mobilitate teritorială a populației cu consecințe directe în modificarea numărului și 

structurii socio-demografice a populației în profil teritorial. În cadrul migrației interne, fluxul 

rural-urban merită o mențiune deosebită, fiind cel care deține cea mai mare pondere în cadrul 

acesteia.  

Migraţia internă şi internaţională a populaţiei din judeţul Prahova nu influenţează în mod 

semnificativ structura demografică a regiunii deoarece numărul celor plecaţi este sensibil egal cu 

numărul celor sosiţi (10866, respectiv 10557).  
Schimbările din sistemul politico-social românesc au făcut ca populaţia din judeţ să se poată 

îndrepta atât spre ţările membre ale Uniunii Europene, cât şi spre SUA şi Canada. După anul 

1995, judeţul Prahova cunoaşte o emigrare a populaţiei (în special a celei tinere, fără ocupaţie) 

către Italia, Spania şi alte ţări europene. 
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Structura etnică a populaţiei din judeţul Prahova, conform cu datele ultimului recensământ din 

martie 2002 se prezintă astfel: 

 

ETNIA REGIUNEA SUD PRAHOVA 

martie 2002 Date absolute % Date absolute % 

TOTAL 3.379.406 100,00 829945 100 

Români 3.274.433 96,89 811194 97,74% 
Maghiari 1,545 0,05 655 0,08% 

Romi (ţigani) 98,538 2,92 16781 2,02% 
Ucraineni 126 * 38 * 
Germani 599 0,02 291 0,04% 

Ruşi-Lipoveni 814 0,02 93 0,01% 
Turci 811 0,02 147 0,02% 
Tătari 35 * 9 * 
Sârbi 84 * 15 * 

Slovaci 17 * 8 * 
Bulgari 734 0,02 24 * 
Croaţi 7 * 2 * 
Greci 319 0,01 145 0,02% 
Evrei 116 * 75 0,01% 
Cehi 17 * 12 * 

Polonezi 44 * 17 * 
Italieni 196 0,01 84 0,01% 
Chinezi 25 * 8 * 
Armeni 83 * 25 * 
Ceangăi 19 * 11 * 

Altă etnie 735 0,02 265 0,03% 

Nedeclarată 109 * 46 0,01% 

 

Dinamica populaţiei la nivelul judeţului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Evoluţia populaţiei şcolare - Jud Prahova 
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Populatia de 

vârsta scolară 

 

2005 

 

2015 

 

2025 

 

2005-2015 2005-2025 

Abs. 

 

% 

 

Abs. 

 

% 

 

3-6 ani 30,209 26,739 19,474 -3,47 -11,5% -10,735 -35,5% 

7 - 14 ani 68,81 58,37 47,53 -10,44 -15,2% -21,279 -30,9% 

15 - 24 ani 122,46 81,76 70,10 -40,71 -33,2% -52,365 -42,8% 

Total 221,481 166,865 137,102 -54,62 -24,7% -84,379 -38,1%  
 

Concluzii şi recomandări ce decurg din analiza demografică a judeţului Prahova 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin: 
 

• în ultimii cinci ani (iunie 2016-iunie 2021), populația județului s-a redus cu peste 26.000 de locuitori;  
• densitate superioară mediei pe ţară;  
• spor natural negativ;  
• ponderea populaţiei feminine  
• dominarea populaţiei de naţionalitate română.  

Ponderea populaţiei feminine 52%, atât la populaţia totală a judeţului Prahova cât şi în mediul 

rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine.  
Structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie rroma (2%), recomandă 

înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu populaţie preponderent de etnie 

rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.  
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative:  

• reducerea numerică a populaţiei active ;  
• deteriorarea raportului de dependenţă economică;  
• reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului sistem 

educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale.  
Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici care să 

conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.  
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă:  
- dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale populaţiei 

vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia durerii, centre medicale de 

zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale); 

- dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi calitativ prin asigurarea 

de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea serviciilor de 

estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă şcolarizarea pentru domeniile de calificare: estetica şi 

igiena corpului omenesc.- declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării 

resurselor umane prin sprijinirea 
 

unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta presupune educaţia şi 

formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu şi progresiv.  
Scăderea populaţiei şcolare necesită:  
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii;  
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a 

şcolii;  
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a 

persoanelor care provin din grupuri vulnerabile;  
- promovarea unei culturi a învăţării permanente;  
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională. 
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2.2 Analiza mediului intern 
 

2.2.1 Predarea şi învăţarea 

 

Asigurarea calității învățământului sub aspectul curriculumului la nivelul liceului reprezintă unul 

dintre obiectivele importante.  
Activitatea didactică s-a desfășurat în bune condiții, respectând recomandările și legislația în 

vigoare referitoare la proiectarea, predarea și evaluarea procesului instructiv-educativ.  
În vederea eficientizării sale, procesul instructiv-educativ este atent monitorizat de echipa 

managerială prin asistenţele efectuate la clasă, prin fișele de observație întocmite și inspecțiile 

speciale realizate, discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii, schimburi de experienţă la nivelul 

catedrelor. Cadrele didactice își întocmesc corect documentele școlare necesare proiectării 

activității didactice: planificări, portofolii, proiecte didactice, activități extracurriculare. 

Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a currriculumului şi îşi stabilesc strategiile de predare–

învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională. Elevii primesc ajutor pentru 

obţinerea informaţiilor necesare de la profesori, diriginţi, biblioteca şcolii, internet (site-ul şcolii: 

www.liceulsimionstolnicu.ro)  
Oferta educaţională este elaborată în conformitate cu planurile şi programele aprobate de M.E., cu 

nevoile locale de dezvoltare socio-profesională, cu cerinţele pieţei muncii; în stabilirea 

curriculumului la decizia școlii s-a ţinut cont de nevoile formulate de beneficiarii educaţiei.  
Prezentarea ofertei educaţionale se realizează în cadrul bursei ofertelor educaţionale desfăşurată 

anual la nivel judeţean, popularizarea în cadrul şcolilor generale, organizarea unei săptămâni a 

„porţilor deschise”, dar şi prin participarea şcolii la activităţi extracurriculare.  
Analiza procesului de predare-învățare s-a făcut la nivelul fiecărei catedre/arii curriculare în cadrul 

unui raport întocmit anual, prin evaluarea activităților și rezultatelor anului școlar anterior.  
În urma analizelor efectuate, au rezultat următoarele concluzii:  

➢ Strategiile didactice moderne influențează participarea activă a elevilor în procesul de predare- 

învăţare;  
➢ Lipsa motivației și implicarea insuficientă a unor elevi în cadrul orelor de curs îi conduc spre 

rezultate sub posibilitățile lor intelectuale;  
➢ Evaluarea formativă şi sumativă a cunoștințelor elevilor se realizează înainte ca evaluarea finală 

să aibă loc;  
➢ Procedurile şi condiţiile privind examenele de absolvire şi metodologia de continuare a studiilor 

la terminarea unui ciclu sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor interesaţi;  
➢ Cadrele didactice folosesc strategii didactice interactive, instrumente și platforme digitale în 

procesul de predare-învățare-evaluare;  
➢ Activitățile de formare organizate în cadrul școlii au implicat un număr semnificativ de cadre 

didactice;  
➢ Elevii sunt implicați în activități extracurriculare și participă cu entuziasm la proiecte 

educaționale.  
➢ Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore;  
➢ Resursele de învățare sunt accesibile elevilor,și răspund nevoilor lor  
➢ Procesul educativ se desfăşoară în cabinete, laboratoare şi ateliere de specialitate care 

îndeplinesc standardele minimale cerute. 

 

Puncte tari 
 

➢ ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate la nivelul comunității locale și în 

concordanță cu cerințele de pe piaţa muncii;  
➢ colaborarea cu instituții superioare de învățământ și cu agenți economici locali  
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➢ interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă pentru utilizarea 

metodelor activ-participative;  
➢ utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse și metode didactice;  
➢ imparţialitate şi promovarea egalităţii de şanselor faţă de elevi; 

 
➢ adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor;  
➢ încurajarea productivităţii, angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor;  
➢ încurajarea învăţării centrate pe elev;  
➢ utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare ale 

elevilor, inclusiv a celor cu CES;  
➢ comunicare eficientă cu elevii;  
➢ oferirea în timp util a unui feed-back constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor;  
➢ asigurarea unei evaluări riguroase, formative;  
➢ încurajarea elevilor în a-şi asuma responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare;  
➢ organizarea de activități remediale în cadrul proiectelor ROSE și „Centre de incluziune socio-

profesională a tinerilor aflați în situație de risc”  
➢ organizarea de activităţi extracurriculare diversificate;  
➢ evaluarea cunoștințelor elevilor prin proiecte;  
➢ promovarea interculturalității;  
➢ promovarea învățării sociale și emoționale în toate activitățile de învățare. 

 

Puncte slabe 
 

➢ alternarea perioadelor de predare on-line cu cele cu prezență fizică la școală;  
➢ formalism în desfăşurarea unor activităţi;  
➢ implicarea insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară;  
➢ desfășurarea unor cursuri folosind exclusiv metode tradiționale de învățare;  
➢ utilizarea unui număr restrâns de tipuri de metode de evaluare;  
➢ lipsa conexiunii la Internet și defectarea aparaturii electronice în cadrul predării on-line;  
➢ imposibilitatea asigurării continuității în procesul educațional pentru cadrele didactice care nu au 

statut de titular. 
 

2.2.2 Resurse didactice 

 
Activitatea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi finanţarea cheltuielilor se 

desfăşoară având ca suport: 

➢ Legea Educației Nationale nr. 1/10.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare 

➢ Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar modificat prin OME nr.5550/2021 

➢ Ordinul M.E.N.5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de 

corupție în cadrul M.E.N. și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror 

activitate vizează învățământul preuniversitar 

➢ Ordin 5144/2013 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție în sectorul 

Educațional 

➢ OMEN 4831/30.08.2018 Cod Cadru de Etică al personalului didactic din invățământul 

preuniversitar 

➢ OMEC 6106/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspecție al unităților de învățământ 

preuniversitar 

➢ OMENCS 3844/24.05.2016 - cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii și al 

documentele școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările şi 

completările ulterioare 
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➢ OMECTS 4865/16.08.2011-cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru. stabilirea 

obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile 

de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din 

inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic cu modificările și 

completările ulterioare; OMEN 6370/ 06.12.2012 completat de O.U.G NR.14/2013 ce 

modifică Legea Educației nr. 1/2011 la art. 263 

➢ Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în trepte sau grade profesionale imediat superioare a 

personaului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice + anexa la 

regulamentul-cadru cu modificările şi completările ulterioare 

➢ OME nr. 5991/11.11.2020 metodologia privind mobilitatea personalului didactic pentru anul 

școlar 2021-2022 

➢ Ordinul Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului de control intern/managerial al 

entitatilor publice 

➢ OMEN 4619/2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de 

administratie din unitățile de învățământ cu modificările şi completările ulterioare 

➢ Legea nr. 29 /2010, completare a Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ; 

➢ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calității în educație, 

aprobată prin Legea nr. 87 / 2006; 

➢ HG nr.21/10.01.2007 privind standardele naționale de acreditare și evaluare periodică a 

unităților de învățământ 

➢ HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referință și indicatorii de performanță pentru 

evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

➢ Legea 53/2003-Codul Muncii – cu completările şi modificările ulterioare 

➢ OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru evaluarea 

cadrelor didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, modificat și 

completat cu OME 3189/2021 

➢ OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte + Adresa MEN nr. 

38546/13.09.2017 Precizări cu privire la activitatea specifică funcției de diriginte în 

învățământul preuniversitar 

 

Finanţarea unităţii şcolare se realizează din: 

➢ bugetul local care asigură cheltuielile pentru salarii, utilităţi, materiale şi obiecte de inventar, 

reparaţii curente, burse pentru elevi; 

➢ bugetul republican, care asigură finanţarea examenelor de grad, a programului „Bani de liceu”, 

a competiţiilor sportive la nivel interjudeţean; 

Proiectul de buget se fundamentează pe: 

➢ finanţarea proporţională cu numărul de elevi, pentru cheltuieli de personal, manuale şi burse; 

➢ finanţarea complementară pentru cheltuieli materiale, servicii, alocaţii şi pentru cheltuieli de 

capital. Veniturile extrabugetare se înscriu în proiectul de venituri şi cheltuieli al activităţilor 

extrabugetare, pe surse, conform legii. Strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare 

extrabugetare se stabileşte în Consiliul de Administraţie. 
 
Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi alese în 

funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. Ca resurse didactice, şcoala dispune de:  

• 26 săli de clasă;  

• laboratoare (chimie, fizică, biologie, informatică)  
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• cabinete (limba şi literatura română, istorie, geografie, consiliere şi orientare profesională)  

• bibliotecă şcolară şi sală de lectură cu un fond de 18000 volume;  

• sală de sport în incinta Clubului Copiilor. 

  

  La orele de teorie, în funcţie de anul de studiu şi de profil, profesorii utilizează diferite materiale 

didactice (softuri educaţionale, planşe, folii de retroproiector, manuale, îndrumare pentru lucrări de 

laborator,  panouri didactice etc.).  

  Şcoala noastră dispune de 2 laboratoare de informatică dotate cu un număr de 35 calculatoare. Toţi 

elevii şcolii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul orelor de la 

disciplinele pentru care există soft-uri, conform cu un program bine stabilit.  

  În 9 săli de clasă sunt montate videoproiectoare conectate la calculatoare și internet, iar in 2 săli sunt 

amplasate table interacive.  

De-a lungul timpului, şcoala s-a aflat într-o continuă transformare şi modernizare încercând să 

contracareze scăderea populaţiei şcolare din zonă printr-o ofertă educaţională flexibilă şi 

diversificată.  
În anul școlar 2020-2021 au fost efectuate următoarele lucrări: 

1. Finalizarea lucrărilor de renovare la localul II al liceului; 

2. Dotarea sălilor de clasă ale localului II cu mobilier și table; 

3. Înființarea și amenajarea unei a doua grupe cu program prelungit la Gradinița Nr. 1, Ghioșești; 

4. Modernizarea laboratoarelor de informatică și fizică; 

5. Adaptarea sălilor de clasă pentru învățământul online - dotarea cu calculatoare conectate la internet, 
camere web, boxe; 

6. Amenajarea cabinetului medical și a cabinetului psihopedagogic. 
 
Puncte tari 
 
➢ dotarea spaţiilor de învăţământ cu mobilier, echipamente şi mijloace didactice corespunzătoare;  
➢ calitatea spaţiilor şcolare şi încadrarea acestora în normele de igienă şcolară privind respectarea 

spaţiului prevăzut în normative, condiţii de iluminat şi încălzire, calitatea mobilierului şcolar;  
➢ asigurarea accesului la internet a diferitelor compartimente ale şcolii (cabinetele de informatică, 

cancelarie, laboratoare, bibliotecă, secretariat, contabilitate);  
➢ realizarea de venituri extrabugetare care pot fi folosite pentru amenajarea şi modernizarea bazei 

materiale;  
➢ dotarea atelierelor şi laboratoarelor este bună, având în vedere evoluţia rapidă a tehnicii;  
➢ realizarea cabinetului medical și a cabinetului psihopedagogic.  

 

Puncte slabe 

➢ fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru achiziţionarea de materiale şi echipamente didactice  
moderne.  

 

2.2.3 Rezultatele elevilor 
 

În anul şcolar 2021-2022, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele:  
La examenul de bacalaureat, rata de promovabilitate a fost de 79,17% la acest procent 

participând absolvenţii din promoţia curentă învăţământ de zi, precum şi absolvenţii din 

promoţiile anterioare. În statistica realizată pentru promoţia curentă, rata de promovabilitate a 

fost de 80,60%.  
La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 procentul de promovabilitate a 

fost de 100%. 
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La examenul de atestare pentru profilul matematică-informatică, procentul de promovabilitate a 

fost de 100%. 

La examenul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a procentul de 

promovabilitate a fost de 94,50%. 

Rata abandonului şcolar pe niveluri de învăţământ: 0%  
Rata de promovare: 98,42% 

Puncte tari 

➢ Procent mare de promovabilitate la clasele terminale;  
➢ Procente ridicate de promovabilitate la examenele de certificare a competențelor profesionale;  
➢ Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este în creștere. 

Puncte slabe  
➢ Procent de promovare la examenul de bacalaureat nu a crescut suficient  
➢ Participare scăzută a elevilor la concursurile organizate la disciplinele de cultură generală 

 
 

2.2.4 Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 
 

Procesul educaţional reprezintă un act de socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare a 

personalităţii, dus la îndeplinire de echipa didactică. Aceste finalităţi se realizează preponderent la 

nivelul clasei de elevi, sub îndrumarea dirigintelui, ca mentor şi organizator al acestuia.  
Profesorul diriginte intervine în dezvoltarea personalităţii elevului, ajutat de consilierul pentru 

proiecte şi programe educative, consiliul profesorilor clasei, conducerea şcolii, care intervin 

complementar în procesul educaţional.  
Buna desfăşurare a activităţii de informare, consiliere şi orientare a elevilor, se bazează pe 

următoarele activităţi:  
➢ organizarea claselor şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii (toate clasele);  
➢ Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc. 

➢ Proiectarea de activităţii extracurriculare cu specific cultural.  
➢ Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului 

şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediul 

familial dezorganizat sau mono-parental.  
➢ Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.  
➢ Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de experiență.  
➢ Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv educative a unui comportament civilizat în 

şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv responsabilizarea elevilor.  
➢ Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.  
➢ Dobândirea sentimentului de respect, înţelegere faţă de familie, şcoală, societate, oameni, 

indiferent de poziţia socială, credinţă, etnie, etc.  
➢ Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală.  
➢ Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.  
➢ Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.  
➢ Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor în acte  
antisociale.  
➢ Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii naţionale).  
➢ Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în muncă.  
➢ Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator).  
➢ Implicarea în mod responsabil în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în comportament  

atitudine de respect faţă de mediu).  
➢ organizarea de activităţi extracurriculare. 
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Puncte tari  
• existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, 

comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii 

judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre 

unităţile de învăţământ; 

• realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul 

managerial al comisiei metodice a diriginţilor Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

• s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul de activitate ale acesteia, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

• folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;  
• s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  
• relaţia buna dintre diriginţilor şi majoritatea elevilor;  
• implicarea în concursuri şcolare;  
• asigurarea cu manuale si rechizite gratuite;  
• perfecţionarea constanta a întregului personal;  
• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  
• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative;  
• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 

     Puncte slabe  
• slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

• lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare 

și extrașcolare ;  
• existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente 

pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

• din cauza pandemiei, activitățile educative desfășurate în anul școlar2020-2021 au fost mai puține, 

și desfășurate mai mult online. 

 

2.2.5 Calificări şi curriculum 
 

  Curriculum-ul reprezintă un concept cheie, atât în ştiinţele educaţiei, cât şi în cadrul practicilor 

educaţionale contemporane, precum şi întregul efort al şcolii de a crea şi de a atinge rezultatele dorite 

în şcoală şi în afara şcolii.  
  Curriculum-ul de bază sau curriculum-ul nucleu, este obligatoriu sub forma propusă de M.E.pentru 

întreg sistemul de învăţământ, indiferent de nivelul de şcolarizare, filieră, profilul şi specializarea 

şcolii.  
  Planul cadru rezultat prin modificarea ofertei iniţiale a M.E. în urma dezbaterii publice de către 

profesori, inspectorate, specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinde ariile curriculare (limbă 

şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte, tehnologii, educaţie fizică şi sport, 

orientare şi consiliere), precum şi disciplinele corespunzătoare fiecărei arii şi numărul de ore alocat 

fiecărei discipline, respectiv fiecărei arii curriculare.  
  Curriculum-ul la decizia şcolii este rezultatul unui complex de acţiuni care vizează interacţiunea şi 

cooperarea între şcoală, elevi, părinţi, autorităţi locale şi agenţi economici.  
  Curriculum-ul la decizia şcolii este elaborat de comisia de curriculum care cuprinde şefii comisiilor 

metodice de specialitate şi este un organism decizional coordonat de consiliul de administraţie şi de 

directorul şcolii.  
  Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întreg materialul curricular necesar: planuri de 

învăţământ, programe şcolare, manuale, etc. 
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               Oferta C.D.Ș./C.D.L aprobată pentru anul şcolar 2022-2023 

 

Nr. 

crt. 
Clasa  Denumirea opționalului1 Tipul 

opționalului  

Aria curriculară/ 

ariile curriculare 

Nr. 

Ore/ 

săpt. 

1 XII U Ready for exams Disciplina noua Limba si comunicare 1  

2 Adolescență și autocunoaștere Disciplina noua Om și societate 1 

3 Competențe digitale pas cu pas Disciplina noua Tehnologii 1 

4 Probleme fundamentale de geografie a 

României 

Disciplina noua Om și societate 1 

5 Arta literaturii române Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

6 O istorie a comunismului din România Disciplina noua Om și societate 1 

7 XII MI Competențe digitale pas cu pas Disciplina noua Tehnologii 1 

8 Educație pentru sănătate Disciplina noua Matematică și științe 1 

9 Paralele literare Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

10 XII PM Ecosisteme marine și oceanice Disciplina noua Tehnologii 1 

11 XI U Tradiții și obiceiuri la români Disciplina noua Om și societate 1 

12 Geografia turismului Disciplina noua Om și societate 1 

13 Eseul în programa de bacalaureat Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

14 Istoria recentă a României Disciplina noua  1 

15 Educație pentru sănătate. Educație 

sexuală 

Disciplina noua Matematică și științe 1 

16 XI MI Competențe digitale pas cu pas Disciplina noua Tehnologii 1 

17 Educație pentru sănătate Educație 

sexuală. 

Disciplina noua Matematică și științe 1 

18 Eseul în programa de bacalaureat Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

19 XI PM Pădurile din România Disciplina noua Tehnologii 1 

20 X MI Secretele informaticii Disciplina noua Tehnologii 1 

21 X U Adolescență și autocunoaștere Disciplina noua Om și societate 1 

22 X PM Energii regenerabile și utilizările lor Disciplina noua Tehnologii 1 

23 IX PM Circuitul deșeurilor Disciplina noua Tehnologii 1 

24 IX MI Tehnici si metode de rezolvare a 

problemelor de examen 

Disciplina noua  Matematică și științe 1 

25 IX  U Hazarde Naturale și antropice Disciplina noua Om și societate 1 

26 VIII A Lectura ca abilitate de viață Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

27 VIII B Limba română pe înțelesul tuturor Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

28 VII A Educație pentru sănătate Disciplina noua Matematică și științe 1 

29 VII B Limba română pe înțelesul tuturor Disciplina noua Limbă și comunicare 1 

30 VI A Arta de a compune Disciplina noua Limbă și comunicare       1 

31 VI B Pregătiți pentru viață Disciplina noua Om și societate 1 

32 V Curiozitati geografice Disciplina noua Om și societate 1  

 

 

 

 

 

 

 
1 Dacă este opțional de tip aprofundare se va scrie denumirea disciplinei sursă. 
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2.2.6 Resurse materiale şi umane 

 
An școlar 2022-2023 

 

   Calificaţi   

Necalificaţi 

 

  

Titulari 

  

Suplinitori 

   

        

Prof. cultură generală 42  7  2  

Prof. disc. Tehnologice 3  0  0  

       

Total 45  7  2  

 

Personal didactic auxiliar – 7,5 posturi, din care: 

• 2 posturi secretar (un post secretar şef şi 1 post secretar),  
• 1 post informatician,  
• 1 post contabil șef,  
• 0,5 post contabil,  
• 1 post laborant,  
• 1 post bibliotecar,  
• 1 post administrator patrimoniu,  
 
 Puncte tari 

➢ ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este mare;  
➢ relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;  
➢ buna delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, prin existenta comisiilor de activităţi şi 

buna coordonare a acestora;  
➢ ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului elevilor;  
➢ buna participare la cursuri de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D. Prahova şi alţi 

furnizori de formare. 
 
 Puncte slabe  
➢ slaba implicare a părinţilor în educaţia elevilor;  
➢ lipsa unui cabinet de asistență psihopedagogică;  
➢ conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc. 

 

2.2.7 Parteneriate şi colaborări 
 

 Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic are o bună colaborare cu factorii de decizie de la 

nivelul Primăriei şi Consiliului Local în ceea ce priveşte alocarea fondurilor necesare întreţinerii, 

reparării şi modernizării spaţiilor de învăţământ.  
 Schimburile de experienţă, efectuarea instruirii practice şi încadrarea în muncă a 

absolvenţilor noştri, sunt posibile graţie relaţiilor de parteneriat cu diferiţi agenţi economici. 

 Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Comarnic are relaţii de colaborare cu următoarele 

instituţii: Primăria oraşului Comarnic, Consiliul local al oraşului Comarnic, Poliţia Comarnic, 

Clubul copiilor ”Marta Bibescu” Comarnic, Acociaţia de înfrăţire Comarnic, Bisericile din 

localitate, Asociatia Zestrea Carpatilor, Asociaţia  „Speranţa” 2000, Asociația de părinți „Simion 

Stolnicu” Comarnic  
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 Parteneriat cu părinţii   

 Se concretizează atât în relaţiile de colaborare profesor – clasă – diriginte – părinte, dar şi 

prin activitatea pe care o desfaşoară Asociatia de părinți „Simion Stolnicu” Comarnic. Avându-se în 

vedere că standardele de calitate pentru performanţele unei unităţi de învăţământ vizează şi modul 

în care se încurajează participarea elevilor şi parinţilor la procesul decizional, modul în care se 

asigură circulaţia informaţiei, dar şi transparenţa activitaţilor, este importantă complexitatea şi 

diversitatea problemelor dezbatute:  

- dezvoltarea resurselor şcolii;  

- organizarea cât mai eficienta a activităţii şcolare;  

- monitorizarea utilizării unor fonduri baneşti; 

- căutarea de sponsori;  

- facilitarea unor donaţii, etc. Există o foarte bună colaborare între echipa managerială a şcolii şi 

Consiliul școlar al elevilor pentru optimizarea unor aspecte specifice procesului de învaţamînt, 

dialogul permanent constituind baza rezolvării acestora.  

 Parteneriate încheiate cu alte unităţi de învăţământ   

• Clubul copiilor "Martha Bibescu" Comarnic - Implicare în derularea Proiectului Comenius în 

parteneriat multilateral  Pleased to Meet You  

• Şcoala  Gimnazială Nr.7 „Sfânta Maria” Timişoara, Nr. 2173/ 11.11.2013: Proiectul  Concurs 

Naţional de creaţie plastică „CLIPE DE TOAMNĂ”  

• Şcoala Gimnazială Lilieşti, Proiectul  Judeţean „Micii Voluntari Ai Binelui”  

• LICEUL „SIMION STOLNICU”: Concursul Interjudeţean „PRIMĂVARA, ANOTIMP AL 

BUCURIEI!”  

• Grădinița Cu Program Prelungit  Nr. 23 Botoșani - Activitati extracurriculare în cadrul 

concursului A ruginit frunza din vii  

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRANCOVEANU”  

• GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ALBINIȚA – Breaza   

Parteneriat cu agenţii neguvernamentale  

• ASOCIAŢIA  DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ „SPERANŢA 2010”, Nr. 18/30.11.2013 

SCHITUL LESPEZI: Terapie ocupaţională pentru persoane cu dizabilităţi  

• ASOCIAŢIA PENTRU TINERET OLIMP: Organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional 

EUROJUNIOR  

• ASOCIATIA CULTURALA – EDUCATIVA ZESTREA CARPATILOR  

• ASOCIATIA PENTRU SANATATE, EDUCATIE SI FAMILIE  

Parteneriat cu instituţii de învăţământ  superior şi cercetare  

Parteneriatele cu instituţii de învăţământ  superior (Universitatea de Petrol şi Gaze Ploiesti, 

Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Bucureşti etc.) se concretizează prin:  

-     perfecţionarea prin grade didactice;  

- perfecţionarea prin cursuri de masterat şi postuniversitare;  

- perfecţionarea prin cursuri de formare continuă; -  participarea la conferinte şi 

simpozioane;  

- colaborări în cadrul unor proiecte;  

- participarea la activităţi de orientare profesională (Ziua Porţilor Deschise).  

Parteneriat cu instituţii de cultură  

• Asociaţia INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE:  

• Editura EDU: Proiecte educaţionale  

• S.C. VALIZA CU TEATRU S.R.L.: Spectacole de teatru  

• MUZEUL CINEGETIC POSADA : Activitati didactice  

• Dispensarul Medical „Printul Pilot Valentin Bibescu” Comarnic  

• Societatea Romana De Radiodifuziune   
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Școala stabilește de asemenea legături cu Poliţia de Proximitate, Jandarmeria, Inspectoratul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă în vederea asigurării siguranţei elevilor, combaterii delincvenţei juvenile 

şi participării eprezentanţilor acestor instituţii la orele de consiliere şi orientare. 

  
Puncte tari  
➢ organizarea de către Comisia diriginţilor a unor întâlniri semestriale cu reprezentanţi ai 

autorităţilor locale în scopul prevenirii delincvenţei juvenile;  
➢ desfăşurarea unor programe educaţionale în parteneriat cu Primăria, I.S.J., agenţi economici;  
➢ întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale 

cu părinţii;  
➢ contacte cu diverse instituţii prilejuite de activităţi extracurriculare (excursii, vizite la muzee, 

vizionări de spectacole, acţiuni caritabile) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la 

socializarea lor;  

➢ colaborări cu agenţii economici în vederea susţinerii practicii elevilor: SC HIDRO SA, FILIALA 

COMARNIC 

Puncte slabe  
➢  insuficienta colaborare şcoală – familie. 

 
 

2.3 Analiza SWOT 

 
Puncte tari  
1. Existența personalului calificat în toate sectoarele de activitate ale unității de învățământ;  
2. Centrarea managementului școlar pe atingerea obiectivelor strategice și pe obținerea progresului 

școlar; 

3. Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională prin participarea la 

examenele pentru obținerea gradelor didactice, precum și la cursurile de formare profesională în 

specialitate, management școlar, predare-învățare în mediul on-line, etc. 

4. Existența unei baza materiale corespunzătoare desfășurării procesului instructiv-educativ, aflată 

permanent într-un proces de îmbunătățire și înnoire; 

5. Existența fondurilor financiare bugetare și extrabugetare cu acoperirea cheltuielilor curente, 

cheltuielile necesare dezvoltării permanente și cheltuieli neprevăzute; 

6. Numărul crescut de proiecte, programe și parteneriate educaționale în care este implicată școala 

(ROSE, ERASMUS, PROGRAME INSTRUIRE PRACTICĂ, etc.); 

7. Oferta educațională diversificată și adaptată la nevoile de formare ale elevilor, corelată cu cerințele 

pieței muncii; 

8. Colaborarea cu agenți economici pentru desfășurarea activităților de instruire practică a elevilor 

cuprinși în învățământul liceal tehnic (SC HIDRO SA, FILIALA COMARNIC); 

9. Existența programelor eficiente pentru incluziunea școlară a elevilor cu CES și al celor aflați în 

grupuri dezavantajate care îi ajută să se integreze cu succes în comunitate; 

10. Oferă comunității absolvenți bine pregătiți care se pot integra pe piața muncii sau își pot 

continua studiile în învățământul superior. 
 
 
Puncte slabe  
1. Desfășurarea unor lecții exclusiv prin metode tradiționale de predare-învățare –evaluare și 

neadaptarea la învățarea on-line de către unele cadre didactice;  
2. Program de studiu în două schimburi; 

3. Utilizarea unor laboratoare ca săli de clasă ceea ce afectează procesul instructiv-educativ;  
4. Dotare insuficiență pentru lucrul individual al elevilor în laboratoarele și atelierele din școală; 

5. Dezinteresul unor părinți în ceea ce privește procesul educațional al propriilor copii;  
6. Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2021 este de 53,51% 
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Oportunități  
1. Aplicarea la clasă de noi metode de învățământ însușite de cadrele didactice prin participarea la 

cursurile de formare profesională în instituții de învățămînt sau prin proiecte Erasmus;   
2. Obținerea de dispozitive necesare desfășurării activităților on-line prin programe guvernamentale, 

fonduri nerambursabile și sponsorizări; 

3. Existenta Asociației de părinți care se implică în viața școlară;  
4. Atragerea de fonduri private pentru eficientizarea energetică a unei clădiri; 

5. Implicarea agenților economici în formarea elevilor prin învățământ liceal tehnic. 

 

Amenințări  
1. Instabilitate legislativă;  
2. Contextul pandemic impredictibil; 
3. Finanțarea din bugetul local este insuficiență, ca urmare a reactualizării costului standard per elev, 

pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale în 

perspectiva liberalizării prețurilor;  
4. Rata crescută a absenteismului înregistrată de elevi din cauza situației financiare precare a unor 

părinți, a lipsei de supraveghere și a legislației deficitare privind decontarea navetei elevilor. 
 

 

2. 4 Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi 

obiective generale) 

 

Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale  

Obiectiv: Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile;  

Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă  

Obiectiv: Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane;  

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung  

Obiectiv: Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și 

consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării;  

Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice  

Obiectiv: Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural;  

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă  

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a 

participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;  

Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale  

Obiectiv: Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea 

incluziunii sociale;  

Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultura  

Obiectiv: Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud 

Muntenia. 
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Partea a III -a – Planul operațional 
 

3.1 Obiectivele specifice şi ţintele şcolii  
3.2 Acţiuni pentru şcoală  
3.3 Finanţarea planului 

 
PRIORITATEA 1 Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii 

OBIECTIV SPECIFIC:  Diversificarea graduală a ofertei curriculare şi a posibilităţilor elevilor de a alege. 

ŢINTA: Asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a satisface aşteptările şi exigenţele 

beneficiarilor interni şi externi (elevi, părinţi, profesori, angajatori) și creșterea cu 10% a feedback-

ului pozitiv din partea elevilor și părinților la sfârșitul anului școlar. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen 
Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1. Dezvoltarea culturii calitatii la nivelul 
unitatii scolare; 
Popularizarea principiilor asigurării calităţii şi 
educaţiei în rândul personalului şcolii 
Cresterea functionalitatii CEAC 

Implicarea cadrelor didactice care au 
absolvit cursuri de formare în 
implementarea sistemului de asigurare 
a calităţii învăţământului 
 
 

Oct. 2021 
 
 

Director 
Responsabil 

comisie CEAC 
 
 
 

ISJPH, Consiliul 
local 

 
 
 
 

  

2. Implementarea tehnicilor de evaluare şi 
asigurare a calităţii în activitatea instructiv-
educativă 

Asigurarea unui climat educaţional 
favorabil obţinerii performanţelor 

Permanent 
Membrii C.A. 
Responsabil 

comisie CEAC 

I.S.J., Consiliul 
local 

Agenți economici 
 

 
Buget local, 

Venituri 
extrabugetare 

3. Asigurarea atașamentului profesorilor 
debutanţi faţă de cultura organizaţională a 
şcolii 
 

Activitate de mentorat şi consiliere a 
cadrelor didactice debutante, realizată 
la nivelul fiecărei catedre 
 

Permanent 
 
 

Responsabili arii 
curriculare 

 
 

ISJPH, CCDPH, 
profesori metodiști 

 
 

 

 

4. Actualizarea anuală şi punerea în aplicare 
a planurilor de măsuri privind îmbunătăţirea 
calităţii educaţiei la nivelul şcolii. 
 

Valorificarea punctelor tari şi 
remedierea punctelor slabe. 
Creşterea calitativă anuală a activităţii 
instructiv-educative  
 

In termenele 
stabilite 
 

Responsabil 
comisie CEAC 

 
 

ISJPH, CCDPH, 
Responsabili arii 

curriculare 

 
Venituri 

extrabugetare 
 
 

5. Implementarea unui sistem avansat de 
informare prin intermediul site-ului şcolii 
 
 
 

Eficientizarea comunicării la nivelul 
organizaţiei 
Popularizarea activităţilor desfăşuraste 
de elevii şi profesorii şcolii 
 

Permanent  

Responsabil 
pentru 

promovarea 
imaginii şcolii 

Director 

Cadre didactice, 
elevi, comuntatea 

locală 
 
 

 
Venituri 

extrabugetare 
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PRIORITATEA 2 

Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice pregătirii tvet, în concordanţă cu standardele 
europene. 

OBIECTIV SPECIFIC:  Modernizarea infrastructurii şi dotarea laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei 
pregătiri teoretice şi practice de calitate. 
Implicarea Primăriei şi a Consiliului Local Comarnic, în asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune 
condiţii a procesului de învăţământ.  
Atragerea de resurse financiare extrabugetare (participarea in proiecte cu finanțare europeană) şi bugetare în 
vederea executării    unor noi lucrări de investiţii. 

ŢINTA: Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii instructiv- educative in concordanta cu 
cerintele europene. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen 
Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1. Înscrierea în programe europene de 
finanțare a unor lucrări de investiții și 
atragerea de fonduri și de la bugetul local; 

Contracte de lucrari si prestari servicii 2022-2027 
Directorul,  
directorul 
adjunct, 

Consiliul de 
Administrație, 
coordonatorul 
de proiecte, 
programe și 

activități 
educative, 
contabil, 

administrator 
patrimoniu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clubul 
copiilor  
Şcolile 

europene 
partenere în 
proiecte ISJ 

Primaria 
 

Agenţi 
economici 

 
ONG – uri 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Finanţări 
europene 

 
 

Venituri 
extrabugetare 

 
 
 
 

Cofinanţări 
din surse 

proprii 

2. Realizarea programelor de finanţare a 
unor investiţii :  
-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a 
laboratoarele de fizică,chimie, biologie de 
instruire practică în concordanță cu 
cerintele impuse de curriculum și dotarea 
acestora cu materiale didactice;  
 

Realizarea lucrărilor de  
investiție  
 

2022-2027 

 

3. Amenajarea unor spații pentru birouri, 
bibliotecă, cabinet medical, sală  de 
festivități în spațiile neutilizate ale 
structurilor PJ-ului.  

Realizarea lucrărilor de  
investiție  

 
2022-2027 

 

4. Reabilitarea localului II al liceului  
Realizarea sălii de sport  

Realizarea lucrărilor de  
investiție  

 
2022-2027 

 

5. Amenajarea unei săli de clasă și grup 
sanitar la Gradinița PN nr 1  Comarnic  în 
altă locație   

Realizarea lucrărilor de  
investiție  

 
2022-2027 
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PRIORITATEA 3   Participarea elevilor la luarea deciziilor pentru buna guvernare în școală, consilierea și orientarea 

profesională a elevilor. 

OBIECTIV SPECIFIC:  Implicarea a minimum 10 elevi și a 10 parinți la luarea deciziilor la nivel de organizație, până în 2027 

ŢINTA: Creșterea la 30 % din numărul total de elevi a celor care participă la luarea deciziilor în școală în 

perioada 2022-2027 

 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen 
Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1. Consultarea biroului Consiliului Şcolar al 
Elevilor în luarea de decizii ale şcolii, 
participarea delegatului elevilor la ședintele 
Consiliului de Administraţie, Comisia de 
Evaluare și Asigurare a Calităţii. 
 

Creșterea implicării elevilor la buna 
guvernare în școala (creștere cu 10 % faţă 
de anii anteriori) 

Anual 
 

Directorul  
Directorul adjunct 
Consilierul 
educativ 
Coordonator CSE  

Profesorii 
diriginți 

 
 

 Venituri proprii 

2. Diseminarea activităților educative 
extraşcolare şi din derularea proiectelor în 
prezența părinţilor şi a partenerilor sociali. 

Creşterea la 20% din numărul total de 
părinţi a celor care participă la activitățile 
de diseminare a activităților educative 
desfășurate la nivel de organizație. 

Anual 
 

Director 
Director adjunct 
Consilier educativ 
Coordonator CSE 

Profesorii 
diriginți  

 

Venituri proprii  

3. Organizarea de activități extrașcolare la 
care să participe și părinții elevilor. 

Cunoașterea de către părinți a 
preocupărilor copiilor lor (creșterea la 70% 
din numărul total de părinți a celor care 
participă la activitățile extrașcolare ale 
elevilor) 

2022-2027 

Director  
Director adjunct 
Consilierul 
educativ 
Coordonator CSE 
Consiliul părinților 

Profesorii 
diriginți 

 
 
 

 
Venituri proprii 

 
 
 
 

4. Realizarea de parteneriate cu instituții de 
învățământ superior și ONG-uri abilitate în 
consilierea tinerilor 

Proiectarea traseului educațional pentru 
fiecare elev; dezvoltarea personală a 
elevilor pentru a asigura o bună integrare 
socială a acestora 

Anual  

Director 
Director adjunct 
Consilierul 
psihopedagog 
Profesorii diriginți 

ONG-uri 
 

 

 
Bugetul școlii 

Bugetul 
partenerilor 

implicați 

5. Vizite la instituții de învățământ superior 
Participarea a cel puțin 75% dintre elevii 
claselor a XII-a și 50% dintre elevii 
celorlalte clase de liceu 

Anual în 
cadrul 
săptămânii 
„Școala altfel” 
 

 
Profesorii diriginți 
 

Instituții de 
învățământ 

superior 
 

 
Bugetul școlii 
Asociația de 

părinți 
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PRIORITATEA 4  Implicarea școlii în proiecte educaționale naționale și internaționale (Mathematiques sans 

frontieres, eTwinning, Erasmus+, Cambridge, Made for Europe etc); participarea / 

organizarea de simpozioane, concursuri, olimpiade școlare. 

OBIECTIV SPECIFIC:  Formarea unor comunități de elevi cu performanțe școlare și extrașcolare pe discipline și 

transdisciplinar; pregătirea la standarde superioare pentru orientarea în carieră. 

ŢINTA: Selectarea a 10 % dintre elevi în vederea participării la olimpiade și concursuri școlare; 

implicarea a 75 % dintre elevi în proiecte educaționale. 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen 
Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1. Organizarea de ore de pregătire suplimentară a 
elevilor 

Crearea unor grupuri de lucru 
Realizarea unui grafic de pregătire 
Creșterea numărului de elevi 
participanți între 10 și 15 % anual 

Săptămânal 

Responsabili 
de catedre 
Coordonatori 
de proiecte 

Cadre didactice  
Elevi  

 

 Bugetul școlii 

2. Organizarea concursurilor și olimpiadelor 
școlare 
 

Organizarea etapei pe școală la 
toate disciplinele 
 

Conform 
calendarului 
de concurs 

Directori 
Cadre didactice 
 

I.S.J PH, Elevi 
 

 
Bugetul școlii 

 

3. Extinderea parteneriatelor cu agenţii economici 
şi formarea unei reţele de colaborare.  
Identificarea şi promovarea unor noi forme de 
atragere a agenţilor economici în parteneriat şi 
stabilirea planurilor operaţionale de acţiune pentru 
activităţi  Încheierea de acorduri de parteneriat, 
protocoale şi convenţii. 
Realizarea de acţiuni comune menite să dezvolte 
sistemul de orientare şcolară şi profesională   
Acordarea reciprocă de facilităţi  Furnizarea de 
literatură de specialitate  
Facilitarea accesului cadrelor didactice de 
specialitate la tehnologii de ultimă  generaţie 

Creşterea numărului de agenţi 
economici implicaţi în parteneriat cu 
5% 

Anual 
 
 

Directori  
Responsabilii 
catedrelor de 
specialitate 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenți  
economici 

 
Fonduri 

bugetare 
Fonduri 

extrabugetare 
Fondurile 

partenerilor 
implicați 

 
 
 
 
 

4. Diversificarea partenerilor sociali Identificarea şi 
promovarea unor noi forme de atragere a 
partenerilor sociali  
Derularea de proiecte comune Participarea 
cadrelor didactice la cursuri de formare  
Furnizarea de publicaţii şi literatură de specialitate 

Creşterea numărului de proiecte 
derulate cu 20% 

Permanent 
 

Responsabil 
proiecte 
europene, ISJ 
 
 
 
 

Consiliul local, 
Poliţia  
ONG-uri 

Universităţi CCD 
 
 

 Fonduri 
bugetare 
Fonduri 

extrabugetare 
Fondurile 

partenerilor 
implicați 

5. Dezvoltarea parteneriatelor internaţionale  
Informarea cadrelor didactice privind proiectele 
internaţionale  Diseminarea experienţei cadrelor 
didactice în realizarea proiectelor  Realizarea de 
proiecte viabile  Motivarea cadrelor didactice 
implicate 

Cel puțin un proiect în derulare 
Conform 
graficului de 
proiect 
 
 

Coordonator 
pentru proiecte 
și programe 
educative 
 
 
 

ISJPH, 
ANPCDEFP  
 
 
 
 

 Fonduri 
bugetare 
Fonduri 

extrabugetare 
Fondurile 

partenerilor 
implicați 
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PRIORITATEA 5  Dezvoltarea personalității elevilor și alegerea avizată a traseului de formare profesională.  

 

OBIECTIV SPECIFIC:  Dezvoltarea competențelor cheie-sociale, interpersonale și civice în scopul îmbunătățirii performanțelor 

școlare ale viitorilor absolvenți, pentru continuarea traseului educațional, cu atenție deosebită pentru 

elevii provenind din medii dezavantajate, în perioada 2022-2027. 

ŢINTA: • Creșterea ratei de absolvire cu 3% anual și a ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 

5% anual față de perioada analizată, orientarea în carieră, în perioada 2022-2027.  

• Creşterea cu 20% a gradului de inserţie profesională a absolvenţilor profilului „Protecția mediului” 

• Asigurarea de şanse egale şi prevenirea discriminării  

• Integrarea elevilor cu CES 

• Diminuarea ratei abandonului școlar 

Acțiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen 
Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost Sursa de 

finanțare 

1. Alcătuirea claselor propuse în concordanţă 
cu baza materială a şcolii, 
cunevoilecomunităţiilocale şi tendinţele de 
evoluţie ale pieţei muncii. 

Realizarea planului de şcolarizare 
 
 
 

Februarie 
2022 
 

Director 
 
 
 

Consiliul local 
ISJPH, agenți 

economici, 
Consiliul 
părinților 

  

2. Asigurarea bunei organizări a examenelor 
naţionale de sfârşit de ciclu (bacalaureat, 
atestat profesional)  

Realizarea unei promovabilităţi de minim 
60% la examenul de bacalaureat şi 
obţinerea de atestate profesionale de 
către toţi elevii care susţin aceste 
examene  

Iunie-August 
2022 

Director    
Director adjunct 
 
 

ISJPH,  
agenți economici 

 
 

 
Buget 

republican 
 
 

3. Includerea în cadrul C.D.Ş a unor opţionale 
adecvate aspiraţiilor elevilor şi părinţilor dar şi 
cerinţelor economico - sociale actuale. 

Diversificarea graduală a ofertei 
curriculare, elaborarea programelor 
pentru disciplinele opţionale, implicarea 
agenţilor economici în desfăşurarea 
practicii elevilor. 

Noiembrie 
2022 

Director 
adjunct, 
comisia pt. 
curriculum 

CJRAE, Diriginți,  
Părinți 

 
 

 
Venituri 

extrabugetare 
 
 

4. Încheierea unor acorduri de parteneriat cu 
agenţi economici pentru toate domeniile de 
calificare în vederea pregătirii practice şi 
angajării absolvenţilor  

Realizarea  a minim patru acorduri anuale 
de parteneriat   
 

Octombrie 
2021 

Director 
adjunct, 
comisia pt. 
curriculum 

agenți economici 
 
 

 

 

5. Extinderea ofertei de programe pentru 
formarea în calificări cerute de agenţii 
economici, prin autorizarea şcolii pentru 
programe de educaţie şi formare profesională 
pentru care au fost exprimate cerinţe clare din 
partea comunităţii 

Acreditare/autorizare 
 

15 iulie 2022 

Responsabil 
comisie CEAC, 
director, 
director adjunct 
 

ISJPH, agenți 
economici 

 
 

 
Venituri  

bugetare și 
extrabugetare 

 
 

6.Realizarea unor activităţi educative şcolare 
şi extraşcolare  care sa răspundă nevoilor de 
educaţie ale elevilor 

Activităţi extracurriculare organizate 
bilunar, redactarea revistei şcolii. 

Permanent 

Coordonator 
pentru proiecte 
și programe 
educative 

ISJPH, Consiliul 
părinților 

 
 

 Venituri 
extrabugetare 
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3.4 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 

 

Nivel 
Unitatea de învăţământ 

LICEUL ”SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC 
 

Nr. clase/ 

grupe 

Nr. copii/ 

elevi 

 

Preşcolar 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 Oraşul Comarnic 1 23 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 Ghioşeşti, Oraşul Comarnic 3 63 

Grădiniţa cu program normal nr. 2 Ghioşeşti, Oraşul Comarnic  1 23 

Primar 

Clasa pregătitoare  2 44 

Clasa I  2 36 

Clasa a II-a  2 34 

Clasa a III-a  1 24 

Clasa a IV-a 2 35 

Gimnazial 

Clasa a V-a  1 25 

Clasa a VI-a  2 49 

Clasa a VII-a  2 53 

Clasa a VIII-a  2 51 

Liceal 

Clasa a IX-a  3 76 

Clasa a X-a  3 84 

Clasa a XI-a  3 62 

Clasa a XII-a  3 77 
 
 

3.5 Planul de dezvoltare profesională a personalului 
 

Calitatea dezvoltării profesionale a personalului didactic este un indicator de calitate al acţiunii 

instructiv-educative desfăşurate în şcoală.  
Dintre toate profesiile, aceea de dascăl posedă cu certitudine valenţele şi abilitatea de promovare a 

propriei dezvoltări.  
Prin dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice se asigură actualizarea și dezvoltarea 

competențelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi deprinderi, conform nevoilor 

educaționale și ale curriculumului educațional, precum și conform cerințelor privind adaptarea 

competențelor personalului didactic la schimbările din sistemul educațional.  
În cadrul analizei SWOT am identificat punctele tari şi punctele slabe în dezvoltarea profesională a 

personalului didactic. 

Puncte tari 

➢ interesul manifestat de profesori pentru propria dezvoltare profesională;  
➢ existenţa a unui număr mare de profesori cu o bogată experienţă profesională, profesori cu gradul  
     didactic I, profesori cu rezultate foarte bune în activitatea la catedră;   
➢ personal tânăr, bine pregătit, cu grade didactice sau înscris pentru obtinerea gradelor didactice;  
➢ existenta în școală a unor profesori care au obținut titlul de doctor;  
➢ relatiile interpersonale pozitive existente favorizează crearea unui climat educational deschis, 

stimulativ 

Puncte slabe 

➢ conservatorism si rezistenta la schimbare a unor cadre didactice;  
➢ modificările uneori prea multe şi rapide din sistem;  
➢ birocrația tot mai accentuată din sistem. 
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Având în vedere misiunea şi ţintele strategice ale şcolii considerăm că dezvoltarea profesională 

este de calitate dacă: 

➢ are ca scop îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;  
➢ ajută profesorii să raspundă eficient nevoilor elevilor cu diferite stiluri de învăţare;  
➢ este riguroasă, susţinută şi are în vedere un progres validat în timp;  
➢ este îndreptată spre dezvoltarea profesională a profesorilor;  
➢ asigură o profundă cunoaştere a conţinutului ştiinţific, o înţelegere a procesului învăţării;  
➢ este proiectată şi condusă de către profesori, încorporează cele mai bune principii de învăţare pentru 

adulţi, implică luarea deciziilor în colectiv;  
➢ se bazează pe utilizarea tehnologiei moderne;  
➢ răspunde în mod echilibrat atât nevoilor personale cât şi nevoilor beneficiarilor educaţiei;  
➢ porneşte de la nevoile de perfecţionare ale procesului instructiv-educativ desfăşurat la nivelul unitǎţii 

de învăţământ şi are o viziune clară asupra intereselor elevului. 

 
Dezvoltarea profesională şi formarea continuă se realizează prin:  

➢ cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice;  
➢ programe de conversie profesională;  
➢ studii corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței;  
➢ programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice;  
➢ acţiuni organizate de Casa Corpului Didactic și instituţii de învăţămant superior;  
➢ programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării în învățământ; 

➢ cercuri pedagogice;  
➢ activităţi ale cadrelor didactice din şcoală;  
➢ lucrări, articole în publicații de specialitate  
➢ studiu individual, dezbateri  
➢ vizite de studiu în instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau străinătate  
➢ simpozioane, conferințe și comunicări științifice  
➢ cursuri de perfecționare pentru personalul didactic auxiliar;  
➢ alte programe naţionale sau internaționale. 

  

NR. 

CRT 

OBIECTIVE 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

 

RESPONSABILI 

 

TERMEN 

 

INDICATORI  

DE 

REALIZARE 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiazare, la 

nivelul comisiei 

pentru mentorat 

și formare 

continuă, a bazei 

de date cu 

documente 

legislative în 

vigoare 

1.Completarea portofoliului comisiei cu 
acte normative/regulamente noi apărute 
în domeniul activității de perfecționare 

Responsabil cu 

formarea, 

Director,  

Director 

adjunct 

 

 

 

 

septembrie-

octombrie 

2022 

 

 

 

 

Acte 

normative 

nou apărute 

Oferta de 

formare 

CCD 

 

 

2. Procurarea Ofertei de formare C.C.D. 
3. Întruniri în scopul diseminării 
informațiilor, precizărilor ISJ, CCD 

4. Informarea cadrelor didactice - 

înscriere la definitivat și grade didactice 

 

2. 

 

 

 

 

 

Identificarea 

opiniei 

personalului 

școlii cu privire 

la cursurile de 

formare la care 

aceștia doresc să 

participe 

 

1. Reactualizarea bazei de date privind 
formarea și dezvoltarea profesională a 
personalului școlii 
 

Membrii 
comisiei pentru 
mentorat și 
formare 
continuă 

Permanent 

 

Baza de date 

reactualizată 

 

 

2 .Identificarea nevoilor de formare și 

dezvoltare profesională a personalului 

 

 

Personalul de 

conducere, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Nr. de cereri 
privind 
solicitarea 
participării 
la cursuri de 
formare 
continua 



47 
 

3. Aplicarea chestionarului privind 

nevoile de formare ale cadrelor didactice 

 

Responsabil cu 

formarea 

 

Anual 

 

 

Nr. de 

chestionare 

aplicate 

3. 

 

 

 

 

 

 

Echivalarea și 

recunoașterea 

creditelor 

profesionale 

transferabile 

 

 

 

 

 

1. Înființarea comisiei pentru echivalare 

a creditelor profesionale transferabile 

Director 

Responsabil cu 

formarea 

 

 

septembrie-

noiembrie 

2022 

 

 

Decizia de 

înființare a 

comisiei 

 

 

2. Preluarea dosarelor pentru sistemul de 
acumulare, recunoaștere și echivalare a 
creditelor profesionale transferabile 

3.Evaluarea, echivalarea, validarea și 

recunoașterea, creditelor profesionale, 

transferabile ale cadrelor didactice 

 

 

 

 

 

Comisia pentru 

echivalarea în 

credite 

profesionale 

transferabile 

 

 

 

 

noiembrie 

2022-

ianuarie 

2023 

 

 

 

 

 

Cereri 

pentru 

echivalarea 

gradelor 

didactice, 

decizii, 

adeverințe 

echivalare 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

continuă a 

personalului 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Participarea cadrelor didactice la 

consfătuirile cadrelor didactice 

Cadre didactice 

 

septembrie 

2022 

Adeverințe 

echivalare 

2.Participarea cadrelor didactice 

debutante la cursuri de formare în 

specialitate organizate de ISJ și CCD  

 

Cadre didactice 

debutante 

 

Conform 

calendarului 

de formare 

 

Adeverințe 

participare 

Nr. cadre 

didactice 

participante 

3.Înscrierea, pregătirea și participarea 

cadrelor didactice la examenele de 

acordare a definitivării în învățământ și 

la gradele didactice 

 

 

 

Cadre didactice 

debutante 

Cadre didactice 

fără grade 

didactice 

 

 

Conform 

calendarului 

 

 

 

 

Rapoarte 

inspecții 

Certificate 

de acordare 

a gradelor 

didactice 

4. Participarea cadrelor didactice la 

cursuri/programe de formare 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

An școlar 

2022-2023 

 

Certificate, 

diplome, 

adeverințe  

5. Participarea la simpozioane, 

conferințe și comunicări științifice de 

specialitate sau în domeniul 

managementului educational. 

 

Director 

Director 

adjunct 

Cadre didactice 

 

An școlar 

2022-2023 

 

 

Nr, cadre 

didactice 

participante, 

Certificate, 

adeverințe  

Publicarea unor lucrări, articole de 

specialitate sau în managementul 

educational în reviste, publicații de 

specialitate 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

 

 

An școlar 

2022-2023 

 

 

 

Adeverințe 

participare, 

nr. articole, 

lucrări 

publicate 

5. 

 

 

 

Formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

continuă a 

personalului 

didactic auxiliar 

1.Participarea personalului didactic 

auxiliar la cursuri de formare 

 

 

 

Personal 

didactic 

auxiliar 

 

 

An școlar 

2022-2023 

 

 

 

Certificate, 

diplome, 

adeverințe  

 

 

 

6. 

 

Monitorizarea și 

evaluarea 

activităților de 

formare și 

dezvoltare 

1.Colectarea dovezilor privind 

participarea la cursuri/programe de 

dezvoltare profesională 

 

Membrii 

comisiei pentru 

mentorat și 

formare 

continuă 

Periodic 

 

 

Portofoliul 

cu 

dezvoltarea 

profesională 
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profesională 

 

 

 

2.Reactualizarea periodică a bazei de 

date și a portofoliului privind formarea și 

dezvoltarea profesională 

 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

 

Periodic 

 

 

 

Baza de date 

3.Întocmirea raportului de activitate 

privind formarea și dezvoltarea 

profesională 

Responsabil cu 

dezvoltarea 

profesională 

Anual 

 

 

Raportul de 

activitate 

 

3.6 Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu 

alţi factori interesaţi  

 

 Proiectul planului de şcolarizare a fost realizat în urma identificării necesităţilor agenţilor 

economici din zonă, a tendinţelor locale de dezvoltare pe aceste domenii, în corelaţie cu 

necesităţile identificate, ţinându-se cont de specialiştii şcolii şi de baza materială.   

        Oferta CDŞ pentru clasele din filiera teoretica şi oferta CDL pentru clasele a IX-a  şi a X-a, 

filiera tehnologică, s-a stabilit în fiecare an în funcţie de opţiunile elevilor (identificate în urma 

aplicării unor chestionare), de specificul zonei, a profilului, de baza materială de care dispune 

şcoala: pentru profilul tehnologic, tehnician ecolog și protectia calității mediului este următoarea:  

- clasa a IX-a: Circuitul deșeurilor  

- clasa a X-a: Energiile regenerabile și utilizările lor.  

Oferta şcolară a fost promovată atât în şcoală, prin orele de consiliere şi orientare, în şedinţele şi 

lectoratele cu părinţii, prin psihologul şcolar care i-a ajutat pe elevi să-şi identifice aptitudinile, 

abilităţile, calităţile. Conform legislaţiei în vigoare, şcoala este acreditată pentru domeniile şi 

calificările existente în acel moment.   

Având în vedere ca şcoala asigură instruire de specialitate într-o gamă largă de domenii şi 

calificări, ea  şcolarizează elevi din întreaga regiune.   

 

Partea a IV-a – Consultare, monitorizare și evaluare 
 

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

elaborării planului 
 

Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii s-au organizat douǎ sesiuni pregǎtitoare 

incluzând activitǎţi de seminar şi ateliere de lucru, cu participarea persoanelor desemnate de 

Consiliul de Administraţie. Cu acest prilej au fost stabilite prioritǎţile pentru P.A.S., structura 

informaţiilor care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei. 

Obiectivele şi mǎsurile pentru P.A.S. au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul 

unei sesiuni de lucru organizatǎ în acest scop şi definitivate pe baza consultǎrilor ulterioare.  
În cadrul acestui proces au avut loc o serie de întâlniri şi consultǎri cu reprezentanţi ai Primǎriei 

şi Consiliului Local, ai Consiliului Reprezentativ al pǎrinţilor şi ai agenţilor economici. 
 

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

 Pentru implementarea P.A.S. s-a stabilit componenţa echipei de monitorizare şi evaluare, precum şi 

responsabilitǎţile fiecǎrui membru..  
Pentru monitorizare se vor aplica chestionare agenţilor economici şi altor colaboratori. Evaluarea 

se va realiza pe baza ţintelor fixate pentru fiecare obiectiv. Se vor realiza rapoarte trimestriale privind 

stadiul implementǎrii P.A.S. 

Coordonarea generalǎ a activitǎţilor va fi realizatǎ de directorul şcolii şi Consiliul de Administraţie. 
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Programul activitǎţii de monitorizare şi evaluare: 

  
Tipul activitǎţii 

 

Responsabil monitorizare  

şi evaluare 

Frecvenţa 

monitorizǎrii 

Datele întâlnirilor 

de analizǎ 
Întocmirea datelor care sǎ sprijine 
monitorizarea ţintelor 

 

Responsabil Comisie CEAC 
 Consilier pentru proiecte şi 

programe educative Lunar 

Octombrie 2022 

 

Monitorizarea periodicǎ a 

implementǎrii acţiunilor individuale 

 

Director 

Director adjunct Semestrial 

Decembrie 2022 

Mai 2023 

Comunicarea acţiunilor impuse de 

rezultatele obţinute 

Responsabil Comisie CEAC 

Comisie curriculum Semestrial 

Decembrie 2022  

Aprilie 2023 

Stabilirea metodologiei de evaluare a 

indicatorilor de evaluare a impactului 

asupra comunitǎţii 

 

Director 

Director adjunct 

 

Anual 

 

 

Septembrie 2022 

 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea ţintelor 

 
Responsabil Comisie CEAC 

Comisie curriculum 

Anual 

 

Iunie 2023 

 

Prezentarea generalǎ a progresului 

realizat în atingerea ţintelor 

 

Director adjunct 

Responsabil Comisie CEAC 

Anual 

 

Iunie 2023 

 
Evaluarea progresului în atingerea 
ţintelor. Actualizarea acţiunilor din 
P.A.S. în perspectiva evaluǎrii 
 

Director 

Director adjunct 
 

Anual 

 

Iunie 2023 

 
 

 

FIȘA DE MONITORIZARE INTERNĂ A IMPLEMENTĂRII PAS 

 

Unitatea IPT: LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC 

Data:   09.11.2022 

 

1. Obiective, măsuri monitorizate: 

Obiectivul 1:  Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi manageriale din şcoală 

Măsurile/Acţiunile:  

1.1 Realizarea materialului de analiză a starii învăţământului din anul şcolar 2020-2021.  

1.2 Elaborarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 2017-2022  

1.3 Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2021-2022 

1.4 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor 

personalului didactic, stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului de administrație 

1.5 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, fixându-se şi responsabilii 

acestor structuri organizatorice.  

1.6 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor membrilor săi, prezentarea tematicii şi 

graficului şedinţelor de lucru   

1.7 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi elaborarea unor programe de activitate 

subordonate  planului de acţiune al şcolii  

1.8 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor de părinţi şi a Consiliului 

reprezentativ al părinţilor   

1.9 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-administraţie, stabilirea programului de măsuri  

1.10 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în conformitate cu planul de acţiune al şcolii   

1.11 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului general al şcolii  
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1.12 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a regulamentelor privind actele de 

studii şi a tuturor reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial   

1.13 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea schemei orare în conformitate cu 

noul curriculum şi cu principiile psiho-pedagogice aferente  

1.14 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi completarea lor în conformitate cu 

reglementările în vigoare  

1.15 Reactualizarea şi validarea regulamentului de organizare și funcționare  

1.16 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile constituite cu acest scop  

1.17 Fundamentarea cifrei de şcolarizare; Popularizarea ofertei şcolare; asigurarea imaginii instituţiei 

prin mijloacele mass-media 

Obiectivul 2: Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme 

deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv si creşterea numărului elevilor cu performanţe 

deosebite 

Măsurile/Acţiunile:  

2.1 Mediatizarea ofertei educaţionale a şcolii   

2.2 Realizarea unor acţiuni referitoare la consilierea elevilor. Identificarea elevilor cu nevoi speciale   

2.3 Implicarea Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii  

2.4 Recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi acordarea de ajutoare materiale 

elevilor cu situaţie materială precară 

2.5 Cooperarea permanentă între consilierul educativ al şcolii şi diriginţi/învăţători pentru integrarea în 

colectiv a elevilor cu nevoi speciale  

2.6 Crearea unui program de pregătire special pentru elevii cu performanţe deosebite  

2.7 Stimularea şi încurajarea elevilor pentru participarea la concursuri, cercuri ştiinţifice etc 

Obiectivul 3: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii, cresterii 

încrederii în misiunea acesteia şi obţinerii de fonduri extrabugetare; dezvoltarea de minim 2 noi 

parteneriate pentru formare profesională şi pentru eficientizarea tranziţiei elevilor de la şcoală la 

locul de muncă 

Măsurile/Acţiunile:  

3.1 Întocmirea documentelor necesare înscrierii în proiecte cu finanțare europeană cum ar fi: POCU 

(Programul Operațional Capital  Uman), POR (Program Operațional  Regional), Erasmus, E-twinning, 

ACES  în calitate de solicitant sau parteneri şi accesarea de fonduri structurale  

3.2 Derularea unor programe finanțate prin aceste proiecte cum ar fi:  

- cursuri de formare profesională pentru cadre didactice și elevi;  

- realizarea unor lucrări de investiții;  

- realizarea unor parteneriate cu alte școli și instituții;  

- pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii specifice vârstei elevilor 

3.3 Consilierea elevilor cu nevoi speciale și asigurarea unui profesor de sprijin pentru aceștia:  

3.4 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, etc.) cu participarea părinţilor și 

comunității locale;  

3.5 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în colaborare cu I.S.J. Prahova, 

C.C.D. Prahova şi Inspectoratul de Poliţie;  

3.6 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, 

primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare; formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 

civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a 

normelor de igienă;  
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3.7 Realizarea schimbului de bune practici cu elevi si cadre didactice din alte școli din Europa  

3.8 Editarea de reviste şcolare. 

Obiectivul 4: Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului si 

pentru  proiecte educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau din afara ei 

Măsurile/Acțiunile: 

4.1 Înscrierea în programe europene de finanțare a unor lucrări de investiții și atragerea de fonduri și de 

la bugetul local;  

4.2 Realizarea programelor de finanţare a unor investiţii:  

-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a laboratoarele de fizică,chimie 

-biologie de instruire practică în concordanță cu cerintele impuse de curriculum și dotarea acestora cu 

materiale didactice;  

4.3 Reabilitarea localului II al liceului  

4.4 Realizarea sălii de sport 

4.5 Amenajarea unei săli de clasă și grup sanitar la Gradinița PN nr 1  Comarnic  în altă locație   

4.6 Amenajarea unor spații pentru birouri, bibliotecă, cabinet medical, sală  de festivități în spațiile 

neutilizate ale structurilor PJ-ului.  

4.7 Dotarea sălilor de clasă cu calculatoare și conexiunea la Internet 

Obiectivul 5: Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a 

personalului şcolii 

 

Măsurile/Acțiunile:   

5.1 Familiarizarea cadrelor didactice cu strategiile moderne, motivaționale de predare-învățare centrate 

pe elev prin participarea la cursuri de formare  

5.2 Organizarea activităţilor de mentorat pentru personalul didactic debutant din ÎPT  

5.3 Implicarea personalului didactic auxiliar și a personalului nedicatic în cursuri de formare 

profesională. 

2. Obiective, măsuri nemonitorizate: 

Obiectivul 4: Atragerea de fonduri locale, naţionale şi 

europene pentru infrastructura liceului si pentru  proiecte 

educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau 

din afara ei 

Măsura 4.4 Realizarea sălii de sport 

Măsura 4.5 Amenajarea unei săli de clasă și grup sanitar 

la Gradinița PN nr 1  Comarnic  în altă locație   

Cauzele nerealizării monitorizării: 

 

Nu s-a reușit întocmirea documentelor 

necesare pentru înscriere în proiecte cu 

finanțare europeană. 

 

 

Inca nu au fost găsite resursele necesare 

pentru realizarea acestei măsuri 

3. Precizaţi sub formă de rezumat  principalele constatări pe care le-aţi făcut în urma activităţilor de 

monitorizare internă şi autoevaluare desfăşurate până la această dată.  

Utilizaţi constatările înregistrate în Fişa de autoevaluare la nivel de măsură, dar nu includeţi toate 

detaliile.  

Asiguraţi-vă că nu aţi omis să precizaţi progresul realizat pentru fiecare acţiune şi ţinta corespunzătoare. 

Participarea redusa a catorva cadre didactice la proiecte europene, in anii trecuti, in calitate de 

colaboratori, nu a constituit o baza pentru demararea scrierii de proiecte pentru scoala. 

Fondurile extrabugetare atrase au fost sporadice si in sume mici (actiuni punctuale).  

3.1.Prezentaţi pe scurt acele aspecte care înregistrează un progres bun în mod special. Scrieţi concluziile 

dumneavoastră pentru fiecare măsură şi ţintă vizată.  
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Obiectivul 1:  Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi manageriale din şcoală 

Măsura 1.1 Realizarea materialului de analiză a starii învăţământalui din anul şcolar 2021-2022.  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Raport privind starea învăţământului în anul şcolar 2021-2022 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

A fost realizat materialul de analiză a stării învățământului pentru anul școlar 2021-2022. 

Măsura 1.2 Elaborarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 2017-2021  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

PAS-ul 2017-2022 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

A fost actualizat PAS în conformitate cu prioritățile menționate în PLAI și PRAI. 

 Măsura 1.3 Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar 2021-2022  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Planul operațional 2021-2022 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

A fost actualizat planul operațional pentru anul școlar 2021-2022.   

70% din planul operațional a fost realizat.  

Măsura 1.4 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, stabilirea comisiei de cercetare a 

abaterilor personalului didactic, stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului de 

administrație 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Implicarea activă a membrilor comisiilor în activitățile corespunzătoare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

S-a realizat organizarea CP,  stabilirea comisiilor și CA  

Măsura 1.5 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, fixându-se şi 

responsabilii acestor structuri organizatorice.  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Eficientizare activității diverselor compartimente din cadrul instituției  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

S-au stabilit comisiile metodico-științifice și a diriginților și responsabilii acestora. Exista Regulament de 

funcționare al CEAC si documente ce atesta funcționarea colectivelor metodico-stiintifice  

Măsura 1.6 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor membrilor săi, prezentarea 

tematicii şi graficului şedinţelor de lucru   

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Eficientizare activității diverselor compartimente din cadrul instituției  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Organizarea CA, stabilirea atribuțiilor membrilor, prezentarea tematicii și graficul ședințelor 

Măsura 1.7 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi elaborarea unor programe de 

activitate subordonate  planului de acţiune al şcolii  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Eficientizare activității diverselor compartimente din cadrul instituției  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Au fost organizate activitățiile comisiilor metodice și s-au elaborat programe de activitate subordonate 

PAS 

 Măsura 1.8 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor de părinţi şi a Consiliului 

reprezentativ al părinţilor   

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Eficientizare activității diverselor compartimente din cadrul instituției  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Au fost organizate activitățiile comisiei diriginților și s-au constituit comitetele de părinți și CRP 

Măsura 1.9 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-administraţie, stabilirea programului 

de măsuri  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Respectarea de către tot personalul a legislatiei si regulamentelor in vigoare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 
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Bună funcționare a compartimentului contabilitate-administrație 

Măsura 1.10 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în conformitate cu PAS 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Respectarea de către tot personalul a legislatiei si regulamentelor in vigoare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Bună funcționare a compartimentului secretariat 

Măsura 1.11 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului general al şcolii  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Respectarea de către tot personalul a legislatiei si regulamentelor in vigoare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Cunoașterea atribuțiilor de către toți membrii consiliului general al școlii 

Măsura 1.12 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a regulamentelor privind 

actele de studii şi a tuturor reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial   

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Respectarea de către tot personalul a legislatiei si regulamentelor in vigoare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Cunoașterea reglementărilor care vizează învățământul și a regulamentelor privind actele de studii 

Măsura 1.13 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea schemei orare în 

conformitate cu noul curriculum şi cu principiile psiho-pedagogice aferente  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea încadrarii cu personal cu pregătire corespunzătoare 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Încadrarea personalului didactic și realizarea schemei orare 

Măsura 1.14 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi completarea lor în 

conformitate cu reglementările în vigoare  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

ROF actualizat 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Actualizarea ROF 

Măsura 1.15 Reactualizarea şi validarea regulamentului de organizare și funcționare  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

ROF actualizat 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Actualizarea ROF 

Măsura 1.16 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile constituite cu acest scop  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

ROF actualizat 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Inventarierea patrimoniului instituției 

Măsura 1.17 Fundamentarea cifrei de şcolarizare; Popularizarea ofertei şcolare; asigurarea imaginii 

instituţiei prin mijloacele mass-media 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Atragerea de fonduri necesare desfasurarii activitatii de învățământ  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Realizarea planului de școlarizare; broșuri, pliante distribuite elevilor de gimnaziu si parintilor copiilor 

prescolari 

Obiectivul 2: Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu probleme 

deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv si creşterea numărului elevilor cu performanţe 

deosebite 

Măsura 2.1 Mediatizarea ofertei educaţionale a şcolii   

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Editarea a 100 de pliante cuprinzând oferta anuală a şcolii   

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Pliantele care conțin oferta anuală a școlii se editează, actualizează si distribuie anual. 
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Măsura 2.2 Realizarea unor acţiuni referitoare la consilierea elevilor. Identificarea elevilor cu nevoi 

speciale   

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Consilierea lunară a cel puţin 3-5 elevi cu nevoi speciale  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Atenție deosebită acordată elevilor cu nevoi speciale 

Ședințe de sprijin pentru elevii cu dificultăți la învățătură și în pericol de abandon școlar. 

Programe adaptate pentru elevii cu CES. 

Măsura 2.3 Implicarea Consiliului Şcolar al Elevilor în viaţa şcolii  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Evaluare corectă a problemelor ridicate de elevi. 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Asigurarea unui climat în care elevii să își poată exprima opiniile cu privire la activitățile școlii. Analiza 

şi rezolvarea punctuală a 100 % dintre probleme. 

Măsura 2.4 Recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi acordarea de ajutoare 

materiale elevilor cu situaţie materială precară 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

10 premii, 10 de burse pentru rezultate deosebite, 20 de burse pentru ajutorarea copiilor cu  

situaţii materiale dificile 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Stimularea elevilor de a participa la concursuri și olimpiade școlare și sprijinirea celor cu situația 

materială precară și risc de abandon școlar 

Premii și  mențiuni obținute la concursuri judetene / nationale 

Premiile Parvan, Simion Stolnicu si Viorica Gradinaru. 

Popularizarea rezultatelor obținute la avizierul școlii și în revista școlii „Primii pași” 

Măsura 2.5 Cooperarea permanentă între consilierul educativ al şcolii şi diriginţi/învăţători pentru 

integrarea în colectiv a elevilor cu nevoi speciale  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Fişe de observaţie pentru fiecare elev; Şedinţe individuale şi de grup  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Strânsă cooperare între diriginți, consilier educativ și celelalte cadre didactice, care fac eforturi susținute 

pentru a integra elevii cu nevoi speciale 

Măsura 2.6 Crearea unui program de pregătire special pentru elevii cu performanţe deosebite  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Înfiinţarea cercurilor  de pregătire  pentru elevii cu rezultate deosebite  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Elevii capabili de performanță participă la ore de pregătire suplimentară 

Măsura 2.7 Stimularea şi încurajarea elevilor pentru participarea la concursuri, cercuri ştiinţifice etc 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Minim 20 de burse şi 20 de premii acordate pentru rezultate deosebite 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la concursuri școlare 

Premii și mențiuni obținute la concursuri 

Popularizarea rezultatelor obținute la avizierul școlii și în revista școlii „Primii pași” 

Obiectivul 3: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii, cresterii 

încrederii în misiunea acesteia şi obţinerii de fonduri extrabugetare; dezvoltarea de minim 2 noi 

parteneriate pentru formare profesională şi pentru eficientizarea tranziţiei elevilor de la şcoală la 

locul de muncă 

Măsura 3.1 Întocmirea documentelor necesare înscrierii în proiecte cu finanțare europeană cum ar fi: 

POCU (Programul Operațional Capital  Uman), POR (Program Operațional  Regional), Erasmus, E-

twinning, ACES  în calitate de solicitant sau parteneri şi accesarea de fonduri structurale 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 
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Participarea în proiecte europene.  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

KA210-SCH - Small-scale partnerships in school education – European Cultural Olympics (ECO):        

A Cultural Response to Climate Change 

Măsura 3.2 Derularea unor programe finanțate prin aceste proiecte cum ar fi:  

 -cursuri de formare profesională pentru cadre didactice și elevi;  

-realizarea unor lucrări de investiții;  

-realizarea unor parteneriate cu alte școli și instituții;  

-pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii specifice vârstei elevilor 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea a cel puţin 2 parteneriate cu scoli din țară și/sau  din Uniunea Europeană  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha Bibescu” Comarnic și Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha 

Bibescu” Comarnic și Liceul Tehnologic „Virgil Magearu” Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială „M. 

Eminescu” Roșiorii de Vede, ISJ și CCD Teleorman și Liceul „Nicolae Bălcescu” Alexandria (proiectul 

„Stop Bullyingului!”) 

Măsura 3.3 Consilierea elevilor cu nevoi speciale și asigurarea unui profesor de sprijin pentru aceștia. 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Integrarea elevilor cu CES  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Școala creează o atmosferă inclusivă și nediscriminatorie pentru toți elevii, iar cei cu nevoi speciale 

beneficiază de ajutorul unui profesor de sprijin 

Măsura 3.4 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, etc.) cu participarea 

părinţilor și comunității locale 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Participarea la simpozioane, serbări, excursii  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării) 

Documentele care atestă organizarea serbărilor, excursiilor și simpozioanelor, fotografii făcute cu ocazia 

acestora 

Măsura 3.5 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în colaborare cu I.S.J. 

Prahova , C.C.D. Prahova şi Inspectoratul de Poliţie;  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Reducerea numărului de abateri disciplinare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Au fost organizate întâlniri periodice cu reprezentanți ai comunității locale – Primărie, Poliție 

Măsura 3.6 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu participarea profesorilor, 

părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare; formarea ţinutei morale, decente, a 

comportamentului civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, 

respectarea legilor, a normelor de igienă 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Reducerea numărului de abateri disciplinare  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Întruniri cu membrii Consiliului reprezentativ al părinților, lectorate cu părinții, acțiuni comune ale 

Consiliului elevilor, Consiliului părinților și autorităților locale 

Măsura 3.7 Realizarea schimbului de bune practici cu elevi si cadre didactice din alte școli din Europa  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Excursii și activități în parteneriat cu alte școli  

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Întâlniri cu profesori de la Lycée Professionnel „Antonin Carême” din Savigny-le-Temple, Franța 

Măsura 3.8 Editarea de reviste şcolare. 
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Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Revista școlii, revista clasei 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Redactarea revistei „Primii pași”, publicată online anual 

Obiectivul 4: Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru infrastructura liceului si 

pentru  proiecte educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli din ţară sau din afara ei 

Măsura 4.1 Înscrierea în programe europene de finanțare a unor lucrări de investiții și atragerea de 

fonduri și de la bugetul local 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Contracte de lucrări și prestări servicii 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Dotarea cu mobilier a salilor de clasa din Localul II dupa reabilitare 

Măsura 4.2 Realizarea programelor de finanţare a unor investiţii:  

-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a laboratoarele de fizică,chimie, biologie de instruire practică 

în concordanță cu cerintele impuse de curriculum și dotarea acestora cu materiale didactice;  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea lucrărilor de investiție 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Dotarea cu 30 calculatoare. 

Măsura 4.3 Reabilitarea localului II al liceului  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea lucrărilor de investiție 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Reabilitarea localului II al liceului s-a încheiat în 2021 

Măsura 4.4 Realizarea sălii de sport 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea lucrărilor de investiție 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Măsura nu s-a realizat  

Măsura 4.5 Amenajarea unei săli de clasă și grup sanitar la Gradinița PN nr 1  Comarnic  în altă locație   

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea lucrărilor de investiție 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Inca nu au fost găsite resursele necesare pentru realizarea acestei masuri 

Măsura 4.6 Amenajarea unor spații pentru birouri, bibliotecă, cabinet medical, sală  de festivități în 

spațiile neutilizate ale structurilor PJ-ului.  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea lucrărilor de investiție 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Îmbunătățirea dotării didactice-materiale a școlii 

Măsura 4.7 Dotarea sălilor de clasă cu calculatoare și conexiunea la Internet 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Realizarea lucrărilor de investiție 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Majoritatea sălilor de clasă din Localul I au fost dotate cu calculatoare, videoproiectoare și conexiune 

internet 

Obiectivul 5: Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de formare a 

personalului şcolii 

Măsura 5.1 Familiarizarea cadrelor didactice cu strategiile moderne, motivaționale de predare-învățare 

centrate pe elev prin participarea la cursuri de formare  
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Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Nr. de persoane formate; Activitaţi metodice bazate pe lecții demonstrative cu aplicarea metodelor 

învățării centrate pe elev și activ-participative (min. 1 lecție demonstrativă /catedră) 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Se pune accent pe formarea continua a cadrelor didactice în vedere eficientizării procesului de predare-

învățare 

Măsura 5.2 Organizarea activităţilor de mentorat pentru personalul didactic debutant din ÎPT  

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

Nr. scheme de mentorat / Nr . debutanţi; Nr. de ore demonstrative /catedră (min. 1 pe an) 

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

S-au realizat asistențe și interasistențe la ore în vederea îndrumării și evaluării activității instructiv-

educative 

S-au realizat programe de consiliere cu profesorii cu experiență redusă la catedră 

Măsura 5.3 Implicarea personalului didactic auxiliar și a personalului nedicatic în cursuri de formare 

profesională. 

Indicatori, rezultate măsurabile (așa cum sunt în PAS): 

70% din totalul personalului didactic auxiliar și nedidactic  participă la cursuri de formare profesională   

Indicatori, rezultate măsurabile (la data monitorizării): 

Personalul didactic auxiliar și nedidactic a urmat o serie de cursuri: Managementul activităților de 

secretariat, curs GDPR, cursuri de igienă 

3.2.Enumeraţi acele aspecte al căror progres este întârziat şi care necesită intervenţii ameliorative: 

4.    Aprecierea dumneavoastră generală privind progresul în îndeplinirea acţiunilor: 

4.1. Aprecierea generală: 

Menţionaţi în căsuta alăturată una din următoarele măsuri 

pentru aprecierea generală 

0 = nici un progres   2 = progres satisfăcător    

1= progres întârziat   3 = progres bun 

 

3 = progres bun 

 

4.2. Justificare: 

Justificaţi aprecierea dumneavoastră prezentând succint argumentele pe care se bazează 

 

▪ Plan de școlarizare adaptat nevoilor pieței muncii; 

▪ Formarea continua  a cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii procesului de predare-învățare; 

▪ Numărul mare de elevi admiși în învățământul superior 

 

5. Măsuri propuse pentru ameliorarea deficienţelor constatate în implementarea PAS 

▪ Identificarea de parteneriate pentru colaborarea în învățământul tehnic 

▪ Înscrierea în proiecte cu finanțare europeană; 

▪ Implicarea profesorilor în utilizarea strategiilor moderne 

▪ Îmbunătățirea dotării didactice-materiale a școlii 

▪ Implicarea mai activă a părinților și elevilor în activități ale școlii 
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                                                       FIŞĂ DE AUTOEVALUARE LA NIVEL DE OBIECTIV SPECIFIC 

                                                             PAS - LICEUL „SIMION STOLNICU”, ORAȘUL COMARNIC 
 

PRIORITATEA 1.  Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, 

cooperare și implicare;   

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi 
manageriale din şcoală 

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea2 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace 
de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Creșterea la 25% din numărul total de cadre didactice, a celor care participă la 
luarea deciziilor în școală în perioada 2017-2022, respectiv la 10% în anul școlar 
2021-2022 

   

Măsuri/Acţiuni planificate 
Rezultate (măsurabile) 

aşteptate 
Termen 

   

1. Realizarea materialului de analiză a stării 
învăţământului din anul şcolar 2020-2021.  
 

Raport privind starea 
învăţământului în anul  
şcolar 2020-2021 

 

30.09.2021  

 

A fost realizat materialul de analiză a 

stării învățământului pentru anul școlar 

2021-2022. 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

2. Elaborarea Planului de Acţiune al şcolii 

pentru perioada 2017-2022  

 

PAS-ul 2017-2022  

 
30.09.2021 

A fost actualizat PAS în conformitate 

cu prioritățile menționate în PLAI și 

PRAI. 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

3. Realizarea planului operaţional pentru 
anul şcolar 2021-2022  
 

Planul operațional  

2021-2022 

 

11.09.2021 

A fost actualizat planul operațional 

pentru anul școlar 2021-2022.   

70% din planul operațional a fost 

realizat.  

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

4. Organizarea Consiliului profesoral, 

fixarea secretarului, stabilirea comisiei de 

cercetare a abaterilor personalului didactic, 

stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, 

alegerea Consiliului de administrație  

Implicarea activă a  

membrilor comisiilor în 

activitățile corespunzătoare 

11.09.2021 

S-a realizat organizarea CP,  stabilirea 

comisiilor și CA  

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

5. Organizarea colectivelor metodico - 
ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, fixându-
se şi responsabilii acestor structuri 
organizatorice.  

 

Eficientizare activității 
diverselor compartimente 
din cadrul instituției  
 

11.09.2021 

S-au stabilit comisiile metodico-

științifice și a diriginților și 

responsabilii acestora. Exista 

Regulament de funcționare al CEAC si 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

 
2 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – 
progres bun 
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PRIORITATEA 1.  Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, 

cooperare și implicare;   

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi 
manageriale din şcoală 

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea2 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace 
de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

documente ce atesta funcționarea 

colectivelor metodico-stiintifice  

catedrelor/ comisiilor 

6. Organizarea Consiliului de administraţie: 
stabilirea atribuţiilor membrilor săi, 
prezentarea tematicii şi graficului şedinţelor 
de lucru   

Eficientizare activității 
diverselor compartimente 
din cadrul instituției  
 

30.09.2021 

Organizarea CA, stabilirea atribuțiilor 

membrilor, prezentarea tematicii și 

graficul ședințelor 

 

3 (progres 

bun) 

 

7. Organizarea activităţilor catedrelor / 
comisiilor metodice şi elaborarea unor 
programe de activitate subordonate  
planului de acţiune al şcolii  

Eficientizare activității 
diverselor compartimente 
din cadrul instituției  
 

30.09.2021 

Au fost organizate activitățiile 

comisiilor metodice și s-au elaborat 

programe de activitate subordonate 

PAS 

 

3 (progres 

bun) 

 

8. Organizarea activităţii comisiei 
diriginţilor, stabilirea comitetelor de părinţi 
şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor   

Eficientizare activității 
diverselor compartimente 
din cadrul instituției  
 

30.09.2021 

Au fost organizate activitățiile comisiei 

diriginților și s-au constituit comitetele 

de părinți și CRP 

 

3 (progres 

bun) 

 

9. Organizarea activităţii compartimentului 
contabilitate- 
administraţie, stabilirea programului de 
măsuri  

Respectarea de către tot 
personalul a legislatiei si 
regulamentelor in vigoare  
 

30.09.2021 

Bună funcționare a compartimentului 

contabilitate-administrație 

 

3 (progres 

bun) 

 

10. Proiectarea activităţii compartimentului 
secretariat, în conformitate cu planul de 
acţiune al şcolii 

Respectarea de către tot 
personalul a legislatiei si 
regulamentelor in vigoare  

 

30.09.2021 

Bună funcționare a compartimentului 

secretariat 

 

3 (progres 

bun) 

 

11. Întocmirea fişei postului pentru fiecare 
membru al consiliului general al şcolii 

Respectarea de către tot 
personalul a legislatiei si 
regulamentelor in vigoare  
 

11.09.2021 

Cunoașterea atribuțiilor de către toți 

membrii consiliului general al școlii 

 

3 (progres 

bun) 

 

12. Prezentarea tuturor reglementărilor ce 
vizează învătământul, a regulamentelor 
privind actele de studii şi a tuturor 
reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel 
naţional sau teritorial   

Respectarea de către tot 

personalul a legislatiei si 

regulamentelor in vigoare 

30.09.2021 

Cunoașterea reglementărilor care 

vizează învățământul și a 

regulamentelor privind actele de studii 

 

3 (progres 

bun) 

 

13. Finalizarea încadrării instituţiei cu 

personal didactic şi întocmirea schemei 

orare în conformitate cu noul curriculum şi 
cu principiile psiho-pedagogice aferente  

Realizarea încadrarii cu 

personal cu pregătire 

corespunzatoare 

30.09.2021 

Încadrarea personalului didactic și 

realizarea schemei orare 

 

3 (progres 

bun) 
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PRIORITATEA 1.  Dezvoltarea unui management institutional bazat pe comunicare, 

cooperare și implicare;   

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii activităților instructiv-educative şi 
manageriale din şcoală 

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea2 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace 
de verificare 

utilizate 

1 2 3 4 

14. Asigurarea documentelor şcolare 
aferente noului an şcolar şi completarea lor 
în conformitate cu reglementările în vigoare  

ROF actualizat  

 

 

30.09.2021 
Actualizarea ROF 

 

3 (progres 

bun) 

 

15. Reactualizarea şi validarea 
regulamentului de organizare și funcționare  

ROF actualizat  

 
30.09.2021 

Actualizarea ROF 

 

3 (progres 

bun) 

 

16. Realizarea inventarierii patrimoniului 
instituţiei de către comisiile constituite cu 
acest scop  

ROF actualizat  

 
30.09.2021 

Inventarierea patrimoniului instituției 

 

3 (progres 

bun) 

 

17. Fundamentarea cifrei de şcolarizare  

Popularizarea ofertei şcolare  
Asigurarea imaginii instituţiei prin 
mijloacele mass-media 

Atragerea de fonduri 
necesare desfasurarii  
activității de învățământ 

 

 

30.09.2021 

 

 

 

Realizarea planului de școlarizare; 

broșuri, pliante distribuite elevilor de 

gimnaziu si parintilor copiilor 

prescolari 

 

3 (progres 

bun) 
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PRIORITATEA 2.  Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi 

eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite;   

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice 

elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv si creşterea 

numărului elevilor cu performanţe deosebite;  

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea3 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace de 
verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și 
creşterea cu 5%  a numărului elevilor cu rezultate deosebite. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 
aşteptate 

Termen    

1. Mediatizarea ofertei educaţionale a şcolii  

 

 

 

Editarea a 100 de pliante  
cuprinzând oferta anuală a 
şcolii   
 

Anual/ 

mai 2022 

Pliantele care conțin oferta anuală a 

școlii se editează, actualizează si 

distribuie anual. 

 

3 (progres 

bun) 

 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

2. Realizarea unor acţiuni referitoare la 
consilierea elevilor. Identificarea elevilor cu 
nevoi speciale   
 

Consilierea lunară a cel 

puţin 3-5 elevi cu nevoi 

special  

 

Iunie 2022  

 

Atenție deosebită acordată elevilor cu 

nevoi speciale 

Ședințe de sprijin pentru elevii cu 

dificultăți la învățătură și în pericol de 

abandon școlar. 

Programe adaptate pentru elevii cu 

CES. 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

    curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

3 Implicarea Consiliului Şcolar al Elevilor în 
viaţa şcolii  
 

Evaluare corectă a 

problemelor ridicate de elevi.  
Ian. 2022 

Asigurarea unui climat în care elevii 

să își poată exprima opiniile cu privire 

la activitățile școlii 

Analiza şi rezolvarea punctuală a 90 

% dintre problemele ridicate 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

4. Recompensarea elevilor cu rezultate 
deosebite la învăţătură şi acordarea de ajutoare 
materiale elevilor cu situaţie materială precară  
 

10 premii, 10  burse, pentru 

rezultate deosebite,  
20 de burse pentru 
ajutorarea copiilor cu  
situaţii materiale dificile  

Iunie 2022 

Stimularea elevilor de a participa la 

concursuri și olimpiade școlare și 

sprijinirea celor cu situația materială 

precară și risc de abandon școlar 

Premii și mențiuni obținute la 

concursuri judetene / nationale 

Premiile Parvan , Simion Stolnicu si 

Viorica Gradinaru, pentru elevii din 

Podul-Lung 

Popularizarea rezultatelor obținute la 

avizierul școlii și în revista școlii 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

 
3 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – 
progres bun 
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PRIORITATEA 2.  Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi 

eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite;   

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice 

elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectiv si creşterea 

numărului elevilor cu performanţe deosebite;  

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea3 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace de 
verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Consilierea elevilor de la clasele terminale pentru alegerea traseelor profesionale și 
creşterea cu 5%  a numărului elevilor cu rezultate deosebite. 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 
aşteptate 

Termen    

5. Cooperarea permanentă între consilierul 

educativ al şcolii şi diriginţi/învăţători pentru 

integrarea în colectiv a elevilor cu nevoi 

speciale 

 

Fişe de observaţie pentru 
fiecare elev  
Şedinţe individuale şi de 

grup 

 

Iunie 2022 

Strânsă cooperare între diriginți, 

consilier educativ și celelalte cadre 

didactice, care fac eforturi susținute 

pentru a integra elevii cu nevoi 

speciale 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

  6. Crearea unui program de pregătire special 
pentru elevii cu performanţe deosebite.  

 
 

Înfiinţarea cercurilor  de 
pregătire  pentru elevii cu 
rezultate deosebite  
 

Iunie 2022 

 

Elevii capabili de performanță 

participă la ore de pregătire 

suplimentară 

 

3 (progres 

bun) 

 

 

7. Stimularea şi încurajarea elevilor pentru 
participarea la concursuri, cercuri ştiinţifice 
etc. 

Minimum 20 de burse şi 20 
de premii acordate pentru 
rezultate deosebite 

Iunie 2022 

Recompensarea elevilor cu rezultate 

deosebite la concursuri școlare 

Premii și mențiuni obținute la 

concursuri 

Popularizarea rezultatelor obținute la 

avizierul școlii și în revista școlii 

„Primii pași” 

3 (progres 

bun) 
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PRIORITATEA 3.  Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 
parteneriate; 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii 
şcolii, creșterii încrederii în misiunea acesteia şi obţinerii de fonduri extrabugetare; 
dezvoltarea de minim două noi parteneriate pentru formare profesională şi pentru 
eficientizarea tranziţiei elevilor de la şcoală la locul de muncă; 

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea4 
progresului 
înregistrat 

Surse şi 
mijloace de 
verificare 
utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Creşterea cu 20% a numărului de proiecte aprobate în anul școlar 2021-2022, faţă de 2020 – 2021 

   

Măsuri / Acţiuni planificate 
Rezultate 

(măsurabile) 
aşteptate 

Termen 
   

1. Întocmirea documentelor necesare înscrierii în 
proiecte cu finanțare europeană cum ar fi: POCU 
(Programul Operațional Capital Uman), POR (Program 
Operațional Regional), Erasmus, E-twinning, ACES  în 
calitate de solicitant sau parteneri şi accesarea de 
fonduri structurale  

Participarea în proiecte 
europene.  
   
 

Conform  
perioadei 
de 
derulare a  
proiectelor  

 

Depunere proiect KA210-SCH - Small-

scale partnerships in school education – 

European Cultural Olympics (ECO): A 

Cultural Response 

Proiectul nu a fost aprobat 

2 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

 curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ 

comisiilor 

2. Derularea unor programe finanțate prin aceste 

proiecte cum ar fi:  
 -cursuri de formare profesională pentru cadre 
didactice și elevi;  
-realizarea unor lucrări de investiții;  
-realizarea unor parteneriate cu alte școli și instituții;  
-pregătirea orelor de consiliere şi abordarea 

problematicii specifice vârstei elevilor;  

Realizarea a cel puţin 2  
parteneriate  cu  
școli din țară și/sau  din 
Uniunea Europeana  
 

Conform  
perioadei 
de 
derulare a  
proiectelor  

 

Parteneriat cu Clubul Copiilor „Martha 

Bibescu” Comarnic și Liceul Tehnologic 

„Virgil Magearu” Roșiorii de Vede, 

Școala Gimnazială „M. Eminescu” 

Roșiorii de Vede, ISJ și CCD Teleorman 

și Liceul „Nicolae Bălcescu” Alexandria 

(proiectul „Stop Bullyingului!”) 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

 curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ 

comisiilor 

3. Consilierea elevilor cu nevoi speciale și asigurarea 
unui profesor de sprijin pentru aceștia. 

Integrarea elevilor cu  

CES 

2021-

2022 

Școala creează o atmosferă inclusivă și 

nediscriminatorie pentru toți elevii, iar cei 

cu nevoi speciale beneficiază de ajutorul 

unui profesor de sprijin 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ 

comisiilor 

4. Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, 
serbări, excursii, etc.) cu participarea părinţilor și 
comunității locale;  

Participarea la 

simpozioane, serbări, 

excursii 

 

2021-

2022  

 

Documentele care atestă organizarea 

serbărilor, excursiilor și simpozioanelor, 

fotografii făcute cu ocazia acestora 

3 (progres 

bun) 

 

5. Realizarea programelor de educaţie juridică, 
antiinfracţională, în colaborare cu I.S.J. Prahova , 
C.C.D. Prahova şi Inspectoratul de Poliţie;   

Reducerea numărului 
de abateri disciplinare 
 

2021-

2022  

 

Au fost organizate întâlniri periodice cu 

reprezentanți ai comunității locale – 

Primărie, Poliție 

3 (progres 

bun) 

 

 
4 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – 
progres bun 
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6. Organizarea de programe interactive pe probleme 
ale elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, 
primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare;  
Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 
civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile 
şcolare, a delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a 
normelor de igienă; 

Reducerea numărului 
de abateri disciplinare 
 

2021-

2022 

Întruniri cu membrii Consiliului 

reprezentativ al părinților, lectorate cu 

părinții, acțiuni comune ale Consiliului 

elevilor, Consiliului părinților și 

autorităților locale 

 

3 (progres 

bun) 

 

7. Realizarea schimbului de bune practici cu elevi si 
cadre didactice din alte școli din Europa  
 Editarea de reviste şcolare. 

Excursii și activități în 
parteneriat cu alte școli 
 

2021- 

2022  

 

Întâlniri cu profesori de la Lycée 

Professionnel „Antonin Carême” din 

Savigny-le-Temple, Franța 

 

3 (progres 

bun) 

 

8. Editarea de reviste şcolare. 
Revista școlii, revista 
clasei  

Anual  

Redactarea revistei „Primii pași”, 

publicată online anual 

 

3 (progres 

bun) 
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PRIORITATEA 4.  Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice 

pregătirii TVET, în concordanţă cu standardele europene;  

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru 

infrastructura liceului și pentru  proiecte educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli 

din ţară sau din afara ei.  

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea5 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace de 
verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii instructiv- 
educative in concordanță cu cerințele europene 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 
aşteptate 

Termen    

1. Înscrierea în programe europene de 
finanțare a unor lucrări de investiții și 
atragerea de fonduri și de la bugetul local;  
 

Contracte de lucrari si 

prestari servicii 

 

2021-2022  

 

Dotarea cu mobilier a salilor de clasa 

din Localul II dupa reabilitare 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

2. Realizarea programelor de finanţare a unor 
investiţii :  
-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a 
laboratoarele de fizică, chimie, biologie, de 
instruire practică, în concordanță cu cerintele 
impuse de curriculum și dotarea acestora cu 
materiale didactice;  

Realizarea lucrărilor de  
investiție. 

 

31.08.2022   

 

Dotarea cu 30 calculatoare a 

laboratorului de informatica local 2 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

3. Reabilitarea localului II al liceului 
Realizarea lucrărilor de  
investiție. 
 

31.08.2022 

Reabilitarea localului II al liceului s-a 

încheiat în 2021 

 

3 (progres 

bun) 

 

4. Realizarea sălii de sport 
Realizarea lucrărilor de  
investiție. 
 

31.08.2022 Măsura nu s-a realizat 
0 – nici un 

progres 

 

5. Amenajarea unei săli de clasă și grup sanitar 

la Grădinița PN nr 1  Comarnic  în altă locație   

 

Realizarea lucrărilor de 

investiție 
2021-2022 

Inca nu au fost găsite resursele 

necesare pentru realizarea acestei 

masuri 

0 – nici un 

progres 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

 

6. Amenajarea unor spații pentru birouri, 
bibliotecă, cabinet medical, sală  de festivități 
în spațiile neutilizate ale structurilor PJ-ului.  

Realizarea lucrărilor de 

investiție 
2022 

Îmbunătățirea dotării didactice-

materiale a școlii 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

 
5 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – 
progres bun 
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PRIORITATEA 4.  Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice 

pregătirii TVET, în concordanţă cu standardele europene;  

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Atragerea de fonduri locale, naţionale şi europene pentru 

infrastructura liceului și pentru  proiecte educaţionale realizate în parteneriat cu şcoli 

din ţară sau din afara ei.  

Situaţia constatată prin monitorizare  
internă şi autoevaluare 

Aprecierea5 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace de 
verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii instructiv- 
educative in concordanță cu cerințele europene 

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) 
aşteptate 

Termen    

7. Dotarea sălilor de clasă cu calculatoare și 

conexiunea la Internet 

Realizarea lucrărilor de 

investiție 

31.08.2022   

 

Majoritatea sălilor de clasă din 

Localul I au fost dotate cu 

calculatoare, videoproiectoare și 

conexiune internet 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 
 
 
 
 

PRIORITATEA 5.  Formarea continuă a personaluluui școlii (didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic) 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de 
formare a personalului şcolii 

Situaţia constatată prin 
monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea6 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace de 
verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Participarea în procent de 70% a personalului școlii (didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic)  la cursuri de formare profesională continuă   

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

1. Familiarizarea cadrelor didactice cu 
strategiile moderne, motivaționale de 
predare-învățare centrate pe elev prin 
participarea la cursuri de formare 
 

 

Nr. de persoane formate Activitaţi 
metodice bazate pe lecții 
demonstrative cu aplicarea metodelor 
învățării centrate pe elev și activ – 
participative (min. 1 lecție 
demonstrativă /catedră) 

Iunie 

2022 

Se pune accent pe formarea 

continua a cadrelor didactice în 

vedere eficientizării procesului de 

predare-învățare 

 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

2. Organizarea activităţilor de mentorat 
pentru personalul didactic debutant dinÎPT  

Nr. scheme de mentorat/Nr. debutanţi.  

Nr. ore demonstrative/catedră min.1/an  

August 

2022  

S-au realizat asistențe și 

interasistențe la ore în vederea 

2 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale, 

 
6 Aprecierea progresului se face astfel: 0 – nici un progres, 1 – progres întârziat, 2 – progres satisfăcător, 3 – 
progres bun 
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PRIORITATEA 5.  Formarea continuă a personaluluui școlii (didactic, didactic auxiliar 

și nedidactic) 

Constatări şi aprecieri în urma monitorizării interne şi autoevaluării 

OBIECTIV SPECIFIC: Creşterea calităţii demersului didactic prin ridicarea nivelului de 
formare a personalului şcolii 

Situaţia constatată prin 
monitorizare  internă şi 

autoevaluare 

Aprecierea6 
progresului 
înregistrat 

Surse şi mijloace de 
verificare utilizate 

1 2 3 4 

ŢINTE / INDICATORI / REZULTATE MĂSURABILE ASOCIATE OBIECTIVULUI 
Participarea în procent de 70% a personalului școlii (didactic, didactic auxiliar și 
nedidactic)  la cursuri de formare profesională continuă   

   

Măsuri / Acţiuni planificate Rezultate (măsurabile) aşteptate Termen    

 

  

   

 

îndrumării și evaluării activității 

instructiv-educative 

S-au realizat programe de 

consiliere cu profesorii cu 

experiență redusă la catedră 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 

3. Implicarea personalului didactic auxiliar 

și a personalului nedicatic în cursuri de 

formare profesională. 

 

 

  70% din totalul personalului  

didactic auxiliar și nedidactic  participă 

la cursuri de formare profesională   

 

August 

2022  

  

 

Personalul didactic auxiliar și 

nedidactic a urmat o serie de 

cursuri: Managementul activităților 

de secretariat, curs GDPR, cursuri 

de igienă 

3 (progres 

bun) 

Documente 

manageriale 

curriculare 

Documente ale 

catedrelor/ comisiilor 
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LISTA DE ABREVIERI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI  Planul Local  de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă   

CJ Consiliul Judeţean 

CAEN 
Nomenclatorul Activităţilor Economice  Clasificarea Activitatilor din Economia 

Nationala  

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

CR Consoţiu Regional 

CLD Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

COR Codul Ocupaţiilor din România  

CDR Consiliul de Dezvoltare Regională 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică  

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca 

FSE Fondul Social European  

UE Uniunea Europeană  

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Universitar 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 

INS Institutul Naţional de Statistică ( România) 

IPT Învăţământ Profesional şi Tehnic 

ISCED 
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard 

Classification of Education  

ISCO Intenational Standard Classification of Occupations 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean  

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)  

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 

 PDL Planul de Dezvoltare Locală  

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MECI Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

PCM Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SAM Scoala de Arte şi Meserii 

SWOT 
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, Oportunities, 

Threaths)  

TVET  Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank)  

UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

SPP  Standare de Pregatire Profesională  


