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1. CONTEXT 

1.1. VIZIUNEA 

 

Creşterea graduală a inserţiei socio-profesionale/reintrarea în sistemul 

educaţional (angajare sau continuarea studiilor) a absolvenţilor Liceului Tehnologic 

Dimitrie Filișanu. 
 

1.2. MISIUNEA 

 

Din analiza nevoilor de eduaţie identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii 

locale, misiunea şcolii este de a se transforma în prestatoare de servicii cu următoarele 

obiective: 

▪ dezvoltarea individuală a elevului; 

▪ crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; 

▪ derularea unor programe de formare pentru dezvoltarea carierei şi de stimulare 

a lucrului în echipă; 

▪ oferirea unei educaţii complete în vederea inserţiei socio-profesionale în 

concordanţă cu direcţiile de dezvoltare locală şi regională; 

▪ asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o 

formare personală permanentă; 

▪ asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi, prin derularea programelor de formare 

a elevilor cu dizabilităţi şi integrarea lor în societate; 

▪ aplicarea curriculum-ului şcolar în scopul atingerii dimensiunii europene; 

▪ formarea de abilităţi şi deprinderi necesare tinerilor pentru adaptarea la 

societatea actuală pentru o societate în care economia este bazată pe cunoaştere. 

 

 

1.3. PREZENTARE GENERALĂ 
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Oraşul Filiaşi ocupă o suprafaţă de 20 km2 în nordul judeţului Dolj, la graniţa 

cu judeţele Mehedinţi şi Gorj, în partea de sud a Podişului Getic. Este străbătut de 

şoseaua europeană E70, şi de asemenea, este unul dintre cele mai importante noduri 

de cale ferată din România din anul 1988. 

Distanţele faţă de cele mai apropiate localităţi urbane sunt: 

➢ 35 km faţă de Craiova 

➢ 27 km faţă de Strehaia 

➢ 18 km faţă de Turceni 

Localităţile componente ale oraşului Filiaşi sunt: 

➢ Filiaşi 

➢ Almăjel 

➢ Bîlta 

➢ Branişte 

➢ Fratoştiţa 

➢ Răcarii de Sus 

➢ Uscăci 

Filiaşul a devenit oraş în anul 1968, fiind unul dintre principalele centre 

industrial-agrare ale judeţului Dolj. Începând cu anul 1968 au fost construite: 

➢ Fabrica de Transformatoare şi Motoare Electrice Filiaşi, ale căror produse erau 

exportate până în anul 1990 în cca. 144 ţări. 

➢ Fabrica de cherestea 

➢ Fabrica de piese de schimb care producea principalele piese şi utilaje pentru 

industria minieră din bazinele Văii Jiului şi Motru. 

➢ Întreprinderea Mecanică, renumită prin produsele sale de armament ce erau 

exportate în mai multe ţările. 

După 1990 oraşul a cunoscut o perioadă de recesiune economică, de restructurare 

a industriei care a dus la scăderea populaţiei oraşului de la 22.000 în 1990 la 16900 

conform recensământului din anul 2011.  

În momentul actual se constată însă o uşoară creştere economică, datorată 

apariţiei câtorva întreprinderi mici de producţie în domeniul construcţiilor, tâmplăriei, 

respectiv industriei uşoare. 

Un fenomen pozitiv îl constituie faptul că oraşul este traversat de drumul 

european E70, lucru care determină dezvoltarea rapidă a micilor întreprinderi în 

domeniul comerţului, construcţiilor şi alimentaţiei publice. 

Acest fapt se oglindeşte pozitiv în activitatea unităţilor şcolare deoarece 

interesul pentru învăţare este în creştere, şi de asemenea interesul pentru specializare 

în domeniile tehnice. 

Unităţile şcolare de pe raza localităţii sunt: 

o Liceul Tehnologic Dimitrie  Filişanu” – şcolarizează anual în jur de 1500 elevi; 

o Şcoala Gimnazială Filiaşi – şcolarizează anual în jur de 1500 elevi și preșcolari; 

o Şcoala Gimnazială Fratoştiţa – şcolarizează anual în jur de 300 elevi și 

preșcolari; 

Şcoala oferă atât servicii de formare iniţială nivelul 4 de calificare în domeniul 

tehnic, prin liceu tehnologic şi învățământ profesional (nivelul 3 de calificare), în 

paralel cu filiera teoretică (profil real şi uman), învăţământ de zi şi seral, formare 
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profesională continuă pentru adulţi (stagii de pregătire practică), liceu tehnologic curs 

seral, învăţământ gimnazial şi primar, programul “A doua șansă”. 

Domeniile de pregătire sunt: mecanic, electric, electronică-automatizări,  

construcţii şi lucrări publice, resurse naturale şi protecţia mediului, turism şi 

alimentaţie, comerț. 

Liceul Tehnologic  „Dimitrie Filişanu” este singura unitate de învăţământ liceal 

de pe raza localităţii, şcolarizând de altfel şi elevi proveniţi din zonele limitrofe: 

Argetoaia, Braloştiţa, Secu, Scaiești, Brădeşti, Turburea, Ţînţăreni, Butoieşti, 40% 

dintre elevi fiind proveniţi din mediul rural, majoritatea fiind navetişti.  

Din punctul de vedere al ofertei educaţionale, adaptată la cererea  comunităţii – piaţa 

forţei de muncă, de o parte, cererile elevilor şi părinţilor de altă parte – se proiectează o 

paletă de domenii prioritare alese în concordanţă cu cererea comunităţii, corespunzând 

proiecţiei de dezvoltare prognozată de PRAI, PLAI. 

Astfel, din totalul de 56 de clase, 39 sunt de învăţământ tehnic, respectiv 71% 

din numărul elevilor şcolii sunt cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic. 

Cuprinderea învăţământului teoretic în planurile de şcolarizare ale unităţii este 

determinată de cererea socială, şi de faptul că Liceul Tehnologicr „Dimitrie Filişanu” 

este unica instituţie de învăţământ liceal în zonă.  

         Oferta educaţională reflectată în planul de şcolarizare al unităţii este dinamică şi 

demonstrează adaptarea la piaţa forţei de muncă şi la cererea membrilor comunităţii. 

Astfel la nivelul unităţii şcolare funcţionează conform planului de şcolarizare: 

➢ 7 clase învăţământ profesional de trei ani cu următoarele calificări: 

❖ Mecanică – mecanic auto/strungar 

❖ Electric – Electrician constructor 

❖ Electromecanic – Electromecanic utilaje și instalații industriale 

❖ Construcții și lucrări publice – Zugrav, tapetar, ipsosar 

❖ Servicii – Lucrător hotelier, Comerciant vânzător 

➢ 21 clase învăţământ liceal zi/filiera tehnologică: 

Profil servicii, specializările: 

• Tehnician în activităţi economice 

• Tehnician în turism 

Profil tehnic, specializările: 

• Tehnician operator tehnică de calcul 

• Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii 

• Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 

Profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea: 

• Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

➢ 4 clase învăţământ liceal seral tehnologic: 

Profil tehnic, specializările: 

• Tehnician mecanic pentru intretinere si reparații 

• Tehnician în activități economice 

• Tehnician roboți industriali 

• Tehnician operator tehnică de calcul 

➢ 11 clase învăţământ liceal zi/filiera teoretică,  

Profil real: 
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• Matematică – informatică 

• Ştiinţe ale naturii 

Profil uman: 

• Filologie 

➢ 3 clase învăţământ primar 

➢ 3 clase învăţământ gimnazial 

➢ 3 clase programul A doua șansă 

 

1.4. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE 

1.4.1. Populaţia şcolară 

 

 Număr de elevi: 1419 din care 70 elevi aparţin învăţământului „A doua şansă” 

 Număr de clase: 54, din care, în anul şcolar 2018/2019, se realizează 

şcolarizarea pe următoarele niveluri, la forma învăţământ zi: 

➢ Învăţământ primar: 3 clase – 52 elevi 

➢ Învăţământ gimnazial: 3 clase – 43 elevi 

➢ Învăţământ liceal zi: 32 clase –878 elevi 

▪ Filieră teoretică: 11 clase – 308 elevi 

▪ Filieră tehnologică: 21 clase – 572 elevi 

➢  Invățământ liceal seral  – 4 clase: 

▪ Filieră tehnologică: 4 clase – 136 elevi 

➢ Profesional de 3 ani: 7 clase –  213 elevi 

➢ A doua șansă: 3 clase – 70 elevi 

➢ Stagii de pregatire practică: 1 clasă – 8 elevi 

Mediul de provenienţă al populaţiei şcolare este preponderent urban, astfel 

dintr-un total de 1419 elevi în anul şcolar 2019/2020, 504  elevi provin din mediul 

rural, restul, fiind din mediul urban. 

 

1.4.2. Personalul şcolii 

 

 Didactic: 105 

o Cadre didactice titulare: 77 

o Cadre didactice suplinitoare: 28 

Distribuirea personalului didactic al şcolii pe arii curriculare şi discipline de 

predare se face astfel: 

▪ 3 învăţători 

▪ Limbă şi comunicare: 

o Limba şi literatura română: 9,5 

o Limbi străine: 

✓ Limba franceză: 4,5 

✓ Limba engleză: 5 

▪ Matematică şi ştiinţe: 

o Matematică: 7 
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o Ştiinţe ale naturii: 11 

✓ Fizică – 5 

✓ Chimie – 3 

✓ Biologie – 2.5 

▪ Om şi societate: 

o Istorie: 3 

o Geografie: 3 

o Ştiinţe socio-umane: 3 

o Religie: 2,5 

▪ Educație fizică și arte: 

o Desen: 0,5 

o Muzică: 0,5 

o Educatie fizica: 3,5 

▪ Tehnologii şi tehnologia informaţiei: 

o Informatică/Tehnologia informaţiei: 3,5 

o Tehnologie electrică/electromecanic: 8 

o Tehnologie servicii: 8 

o Tehnologie mecanică: 4 

o Tehnologie resurse şi protecţia mediului: 1,5 

o Maiştrii instructori: 8 

o Tehnologie construcţii: 3 

 

 Didactic auxiliar: 11 posturi ocupate cu personal calificat (2 administratori 

financiari, secretar şef, 2 secretari, bibliotecar, 2 laboranți, inginer sistem, 

administrator de patrimoniu, tehnician de atelier). Postul de bibliotecar urmează 

a fi ocupat prin concurs, în decursul acestui an, fiind actualmente vacant, în 

urma pensionării. 

 Nedidactic: 17 posturi (6 ingrijitori curățenie, 6 portari, 5 muncitori de 

întreţinere). 

 

 

1.4.3. Calitatea personalului didactic 

 

▪ Cadre didactice calificate: 106 

▪ Cadre didactice necalificate: 0 

▪ Cadre didactice cu gradul I – 60 

o Limba română – 6 

o Limbi străine – 8 

o Matematică – 6 

o Fizică – 4 

o Chimie – 2 

o Biologie – 2 

o Istorie – 3 

o Geografie – 2 

o Socio-umane – 1 
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o Educaţie fizică – 2 

o Informatică – 3 

o Economic – 2 

o Tehnologic domeniul electric – 7 

o Tehnologic domeniul mecanic – 6 

o Tehnologic domeniul construcții – 3 

o Învăţători – 3 

▪ Cadre didactice cu gradul al II-lea – 23 

▪ Definitivat – 18 

▪ Debutanți – 5 

 

Dintr-o analiză sumară a datelor prezentate se constată că personalul didactic al 

şcolii prezintă o dinamică orientată spre autoperfecţionare determinată de interesul 

personal de afirmare al fiecărui cadru didactic, vârsta medie a personalului didactic 

situându-se în jurul a 40 de ani. 

În ceea ce priveşte performanţele în activitatea didactică, preocuparea pentru 

disciplinele predate se manifestă la nivelul orelor de curs, profesorii demonstrând 

preocupare pentru a-şi îmbunătăţi strategia didactică adaptând-o la nivelul de 

performanţă al elevilor, lucru care se poate observa atât din rezultatele bune la 

învăţătură ale acestora şi din rezultatele pe care le obţin la examenele naţionale de 

sfârşit de ciclu (Bacalaureat), examenele de Certificare a Competenţelor Profesionale, 

examenele de Atestare a Competenţelor Profesionale cât şi prin procesele verbale 

înregistrate în Registrul Unic de Inspecţii încheiate de către inspectorii de specialitate 

şi metodişti cu ocazia efectuării inspecţiilor curente şi speciale. 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” promovează cultura unei şcoli adaptate 

spaţiului european: tradiţia şcolii, personalul didactic, nedidactic şi auxiliar care fac 

eforturi comune pentru a crea condiţii favorabile de învăţare. 

Şcoala a demarat şi susţinut un proces de învăţare continuă adresat cadrelor 

didactice cu scopul creşterii calităţii învăţării elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia 

pentru o lume a schimbărilor. 

Premisele pentru o educaţie de bună calitate sunt asigurate prin: spaţiile 

destinate desfăşurării actului didactic; atmosfera destinsă şi prietenoasă; educaţia 

informală care completează şi aprofundează educaţia formală. 

Caracteristicile ce definesc şcoala sunt atuurile unei şcoli bune, o şcoală care 

formează şi dezvoltă competenţele elevilor săi, preocupată de promovarea valorilor 

ţării, ale uniunii europene. 

Ca urmare a aplicării noii abordări curriculare se pot identifica principalele 

dimensiuni ale noutăţii în proiectarea şi dezvoltarea demersului educativ: 

▪ prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului; aceasta se 

realizează conform metodologiei M.E.N. prin diversificarea ofertei curriculare 

(filiere, profiluri, specializări) şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a alege;  

▪ conceperea liceului ca furnizor de servicii educaţionale, în care elevul este 

permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare; 

▪ creşterea responsabilității liceului faţă de beneficiarii educaţiei, societatea 

civilă şi implicarea sporită în viaţa comunităţii locale. 
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Aplicarea noilor reglementări legislative legate de Învățământul Profesional 

impune ca în oferta curriculară a şcolii să se regăsească CDL-urile, adică curriculum 

de dezvoltare locală, deci în felul acesta se urmăreşte personalizarea curriculară la 

nivel local, în funcţie de: 

▪ cererea de forţă de muncă pe piaţa muncii; 
▪ nevoile sociale; 
▪ resursele umane şi materiale disponibile. (CDL-urile sunt în acord cu profilurile 

claselor şi dezvoltarea locală). 
Se remarcă interesul pentru acest tip de instruire al profesorilor de la ariile 

curriculare: tehnologii, matematică şi ştiinţe, limbă şi comunicare, om şi societate. 

Elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură beneficiază de burse de merit (13), 

respectiv, de studiu (5). 

De asemenea elevii cu situații financiare precare beneficiază de burse sociale 

(19), profesionale (215), bani de liceu (120). 

În scopul obţinerii de performanţe, se dezvoltă interesul profesorilor pentru 

educaţia centrată pe elevi în cazul elevilor cu nevoi speciale fiind şcolarizaţi la 

unitatea noastră 17 elevi, rezultatele obţinute de aceştia fiind acceptabile, lucru care 

demonstrează integrarea subiecţilor în grupurile de elevi  prin grija diriginţilor şi 

profesorilor claselor respective. De asemenea, pentru copiii cu probleme speciale 

proveniţi din familii dezorganizate sau din familii cu o situaţie financiară precară, 

respectiv copii proveniţi din etnia rromilor s-au găsit metode de integrare astfel că în 

cadrul acestei categorii nu s-au înregistrat cazuri de abandon şcolar şi rezultatele 

acestor elevi la învăţătură au fost bune. Considerăm că integrarea celor 17 copii cu 

nevoi speciale reprezintă o performanţă a activităţii grupului de profesori care predau 

la clasele respective şi demonstrează coeziunea ca echipă a consiliilor profesorilor 

acestor clase. 

 Pentru elevii care demonstrează aptitudini deosebite în activitatea de instruire 

se organizează activităţi suplimentare tip cerc, putând aduce ca exemplificări: Cercul 

de informatică, Cercul de electronică, Cercul de matematică, Cercul de fizică, Cercul 

„Sanitarii pricepuţi”, Prietenii Pompierilor, Cercuri sportive (tenis de masă, fotbal, 

handbal) aceste activităţi extracurriculare fiind încununate adesea de succese 

înregistrate la concursurile şcolare la nivel local şi judeţean: premii şi menţiuni la  

Olimpiada Interdisciplinară Tehnică, Concursul Doljean de Matematică, Olimpiada 

Judeţeană de Limba română, Olimpiada de Limba Engleză. 

La nivelul unităţii şcolare este înfiinţat şi activează cu rezultate bune Consiliul 

Elevilor. 

Experienţa deosebită a unora dintre profesorii şcolii face ca aceştia să participe 

cu articole de specialitate la publicaţii de nivel judeţean sau naţional, să fie cooptaţi 

în organizarea unor olimpiade şi concursuri la nivel judeţean, un cadru didactic fiind 

formator în cadrul programului „A doua şansă”. 

Datorită performanţelor constatate în activitatea didactică a unor cadre 

didactice la nivelul unităţii noastre 3 dintre aceştia sunt cooptaţi ca metodişti pe lângă 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. 
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1.4.4. Absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare 

 

 Majoritatea cadrelor didactice au absolvit cel puţin un curs de formare 

organizat de Casa Corpului Didactic, multe dintre acestea absolvind 2 sau 3 dintre 

cursurile oferite de Casa Corpului Didactic de pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dolj. 

Putem exemplifica denumiri de cursuri absolvite: Cariera de succes in 

invatamantul preunuversitar, Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin 

activitati de mentorat, Stiluri de invatare si temperamentul elevilor, Utilizarea TIC in 

școală și afaceri, „Componenta pentru pregătirea profesorilor curriculum şi evaluare”, 

„Componenta management şi finanţare a instituţiilor de învăţământ”, „Pregătirea 

pentru implementarea sistemului AEL”, „Educaţia centrată pe elev”, „Utilizarea 

sistemului AEL”, ”Euro Teacher I”, „Elaborarea planului de acţiune a şcolii”, 

„Management participativ”, „Consiliere şcolară”, „Utilizarea calculatorului personal 

în şcoală şi afaceri”, „A doua şansă”, „Formare de formatori”, „Consiliere şi 

orientare”. 

Este foarte important de remarcat că deşi numărul profesorilor tineri şi foarte 

tineri reprezintă o pondere mare în unitatea noastră, dorinţa de perfecţionare este o 

trăsătură marcantă a activităţii cadrelor didactice, lucru demonstrat prin promovarea 

examenelor de definitivare, grad II, respectiv grad I de către profesori care au vechime 

în învăţământ 0 – 2 ani pentru definitivare, 4–6 ani pentru gradul II, 9 – 12 ani pentru 

gradul I. 

Accesul la cunoaştere e un aspect esenţial al noii societăţi. Preocuparea 

permanentă a cadrelor didactice pentru formarea continuă este reflectată şi în 

diversitatea cursurilor de perfecţionare: 

▪ doctorat; 

▪ master în management educaţional sau de specialitate; 

▪ studii postuniversitare; 

▪ cursuri de formare continuă; 

▪ cursuri organizate de Casa Corpului Didactic şi ISJ Dolj; 

▪ cursuri de formare la nivelul unităţii şcolare. 

Activitatea de perfecţionare la nivelul şcolii este continuă şi se realizează prin 

sesiuni de comunicări ştiinţifice pe arii curriculare, pe discipline, cercuri la nivelul 

catedrei a căror frecvenţă de desfăşurare este lunară, mese rotunde, activităţile 

remarcabile fiind prezentarea de referate şi lecţii deschise sau secvenţe de lecţii. 

Performanţele didactice ale profesorilor de la unitatea noastră sunt aduse la 

cunoştinţă colegilor din judeţ prin cercurile organizate la Liceul Tehnologic „Dimitrie 

Filişanu” remarcându-se activităţile de cerc ale profesorilor de informatică, fizică, 

matematică, geografie, istorie, educaţie fizică desfăşurate în anii şcolari trecuţi. De 

asemenea, în cadrul comisiilor metodice, se desfășoară lunar activități demonstrative, 

prezentare de referate, simpozioane, etc. 

 

Continuarea studiilor 
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Din totalul de 81 profesori titulari ai unităţii noastre un procent de 55% au 

absolvit sau sunt în curs de absolvire a unor forme de învăţământ postuniversitar 

(masterate, cursuri postuniversitare, completarea studiilor). 

 

 

 

2. ANALIZA MEDIULUI 

2.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 

2.1.1. Populaţia şi fenomenele demografice 

 

Populaţia stabilă a localităţii in anul 2011(anul ultimului recensamant), pe 

medii şi sexe: 
 

 

 

 

 

În anul 2011 (data ultimului recensământ), populaţia oraşului Filiaşi a fost de 

16.900 locuitori. 
 

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă: 

- persoane – 

Anul 
Populaţia 

stabilă 

Grupa de vârstă 

0 - 14 ani 15 - 19 ani 20 - 24 ani 25 - 29 ani 30 - 34 ani 35 - 39 ani 40 - 44 ani 

2011 16.900 2.794 1.153 1.313 1.322 1.308 1.343 1.637 

 

 

45 - 49 

ani 

50 - 54 

ani 
55 - 59 ani 60 - 64 ani 65 - 69 ani 70 - 74 ani 

Peste 75  

ani 

1018 1.229 1.122 876 536 528 721 

 

 

În perioada de tranziţie 2002-2011 populaţia oraşului Filiaşi şi a împrejurimilor 

a înregistrat o tendinţă de uşoară scădere manifestându-se cu o intensitate mai mare 

pentru populaţia masculină datorită atât sporului natural negativ cât şi migraţiei 

externe. Evoluţia populaţiei evidenţiază proporţia majoritară a femeilor cu o tendinţă 

de creştere a ponderii în totalul populaţiei. Prin analiza statistică realizată de către 

Spitalul Filişanilor se constată că numărul de copii născuţi vii în anul 2013 reprezintă 

jumătate din numărul de copii 

născuţi vii în anul 2004 ceea ce 

corespunde ratei natalităţii 

înregistrată la nivelul întregului 

judeţ de 8,7%. 

Spre deosebire de restul judeţului Dolj în această zonă, începând cu anul 2012, 

se constată o constanţă a numărului de naşteri, media situându-se în jurul a 400 de 

naşteri pe an. Acesta este totuşi un lucru îmbucurător, arătând că începând cu anul 

şcolar 2013/2014 până în anul 2015 numărul de clase de învăţământ primar va rămâne 

Anul 
Total 

Total Masculin Feminin 

2011 16.900 8.429 8.471 
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constant.Din analiza statistică a numărului de copii până la 6 ani se poate prevedea că 

populaţia şcolară a zonei noastre rămâne aproximativ constantă. 
 

Analiza statistică a numărului de copii născuţi în perioada 2010 – 2016, 

înregistraţi la Primăria Filiaşi 

Localitate 
Anul naşterii 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Filiaşi 99 100 96 87 85 84 63 

Brădeşti 18 23 17 21 16 15 17 

Brăneşti 7 7 7 4 7 5 5 

Braloştiţa 32 31 27 22 18 17 11 

Argetoaia 29 27 28 18 21 14 19 

Scaieşti 13 9 13 14 10 6 10 

Turburea 8 14 12 12 9 5 6 

Ţînţăreni 35 40 21 22 22 23 20 

Butoieşti 14 20 26 19 16 13 16 

TOTAL 255 271 247 219 204 182 164 

 
Din analiza acestei evoluții se evidențiază faptul că scăderea populației școlare 

în zonă devine o amenințare pentru stabilitatea planului de școlarizare al unității 

noastre școlare și se impun corecții graduale ale cifrei de școlarizare. 

 

 

În oraşul Filiaşi, în anul 2014, din 12.666 locuitori cu vârsta cuprinsă între 18 

şi 62 de ani, populaţie stabilă, erau înregistraţi în luna decembrie 1080 de şomeri 

reprezentând o pondere de 9,4%.  

 

 

255
271

247

219
204

182
164

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Născuți

Populaţia stabilă  Rata de activitate 

Anul Total Ocupată Şomeri 

2014 27,2 % 17,8 % 9,4 % 
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2.1.2. Calificările şi nivelul  calificărilor în Regiunea Sud Vest 

Oltenia, cerute de piaţa muncii în perspectiva dezvoltării sectoarelor 

economice din anul 2013 - 2020 

Conform PRAI şi PLAI 

 

 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în  

Regiunea Sud Vest Oltenia 
 

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate 

ale cererii de formare 

profesională pentru 

2013-2020 

(%) 

Agricultură 7,1 

Chimie industrială 0,8 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 5,8 

Comerţ 14,5 

Economic 7,4 

Electric 7,7 

Electromecanică 1,2 

Electronică şi automatizări 0,5 

Fabricarea produselor din lemn 1,5 

Industrie alimentară 1,6 

Industrie textilă şi pielărie 5,4 

Materiale de construcţii 4,9 

Mecanică 28,9 

Turism şi alimentaţie 2,5 

Protecţia mediului 10,3 

Tehnici poligrafice 0,1 

 

Plecând de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în 

Regiunea Sud Vest Oltenia, în baza analizei specificului economic și de piața muncii 

al județului Dolj, membrii CLDPS apreciză că Structura proiecției cererii potențiale 

pe domenii de pregătire din județul Dolj este următoarea: 
 

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Dolj 
 

Domeniul de educaţie şi formare profesională Ponderi previzionate 

ale cererii de formare 

profesională pentru 

2013-2020 

(%) 

Agricultură 7 

Chimie industrială 1 

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 6 

Comerţ 12 

Economic 7 

Electric 8 

Electromecanică 1 
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Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii 
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Total 819068 806719 795155 781861 774263 766934 759133 751285 743392 735458       

Calificări 

specifice 

nivelului 4 

de calificare 

83489 82230 81051 79696 78922 78175 77379 76579 75775 74966 10% 27% 37% 

Calificări 

specifice 

nivelului 3 

de calificare 

735579 724489 714104 702165 695341 688760 681753 674705 667617 660492 90%   63% 

 

Notă: Ponderea de 27% a nivelui 4 pentru continuarea studiilor în învățământ 

superior în 2017 este conform țintei asumate de România prin PNR privind ponderea 

absolvenților de învățământ terțiar în 2020. 

 

Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie 

aproximativ 60%. În cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă 

să fie pentru calificări de nivel 4 iar 60% pentru calificări de nivel 3. 

Numărul unităţilor active micro, mici şi mijlocii în anul 2016 este de 961 

unităţi. Din punct de vedere al activităţii, din totalul unităţilor 73% sunt din comerţ, 

6,5% din construcţii, 0,6% din industrie pentru energia electrică şi gaze, 0,6 % din 

agricultură, 2% transport şi depozitare, 2,3% din alte activităţi. 

Din perspectiva clasei de mărime, marea majoritate a unităţilor active micro, 

mici şi mijlocii se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) – 98,1%, 

întreprinderile mijlocii (50 – 249 salariaţi) având o pondere redusă, respectiv 1,9% 

din totalul unităţilor active. 
 

 

 

 

 

Electronică şi automatizări 4 

Fabricarea produselor din lemn 1 

Industrie alimentară 3 

Industrie textilă şi pielărie 3 

Materiale de construcţii 4 

Mecanică 28 

Turism şi alimentaţie 6 

Protecţia mediului 9 

Tehnici poligrafice 0 
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Restructurarea reţelei şcolare la nivelul unităţii şcolare 
 

Domeniul 
Situaţia actuală Prognoza 2018 

 N3 N4  N3 N4 

În creştere (1): 

• Industrie alimentară 

  

 

 

 

  

 

 

 

• Construcţii şi lucrări publice       

• Comerţ        

• Silvicultură       

În scădere (2):       

• Electromecanică       

• Agricultură       

Constant(3): 

• Mecanică 

  

 

 

 

  

 

 

 

• Electric    
   

 

 

Legendă: 

 

 
Domeniu constant 

 

Domeniu în scădere 

 

Domeniu în creştere 

   

 

 N3 – nivel 3 de calificare 

 N4 – nivel 4 de calificare (liceu)  

2.1.3. Structuri parteneriale la nivelul unităţii şcolare 

 

Parteneri ai unităţii de învăţământ: 

▪ Centrul Judetean de Asistenţă Psihopedagogică 

▪ Întreprinderi si societati comerciale 

▪ Consiliul Local Filiaşi 

▪ ONG-uri 

▪ Universitatea din Craiova 

▪ Colegiul National “Ștefan Odobleja” 

▪ Biblioteca Orăşenească Filiaşi 

▪ Poliţia Filiaşi 

▪ Comitetul de Părinţi 

▪ Jandarmeria Română 
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▪ Biserica Ortodoxă Română 

▪ Școala Gimnazială Filiași 

▪ Crucea Roșie 

 

Parteneriate şcoală – întreprindere 

 

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul afacerilor din oraşul Filiaşi (parteneriatul 

dintre şcoală şi întreprindere) porneşte de la interesele reciproce şi independente ale 

elevilor, profesorilor, angajatorilor şi reprezentanţilor comunităţii, bazându-se pe o 

realitate pe cât de simplă pe atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. 

Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat necesitatea realizării trecerii 

de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât 

pentru angajatori care au nevoie de indivizi motivaţi, cu aptitudini multiple cât şi 

pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă standardelor europene. 

La nivelul unităţii şcolare s-au încheiat un număr de 12 parteneriate şi convenţii 

de colaborare cu agenţii economici. 

Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

▪ elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

▪ membrii în consiliile de administraţie; 

▪ organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire 

practică; 

▪ colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor;  

▪ cursuri de calificare şi reconversie profesională;  

▪ contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări; 

▪ participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de 

acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

▪ membrii în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

▪ perfecţionarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf 

Detalii privind modul de funcţionare a parteneriatelor  cu agenţii economici, cu 

mediul de afaceri, ale unităţii de învăţământ profesional şi tehnic şi rezultatele 

acestora vor fi prezentate în Anexa 1. 

 

 

2.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

2.2.1. Indicatori de evaluare a performanţei 

Rezultate şcolare: ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune 

Ponderea elevilor cu rezultate bune la învăţătură este mai mare de 68%, dintre 

aceştia 14% reprezentând elevi cu medii cuprinse între 9 şi 10, 46% reprezentând elevi 

cu medii cuprinse între 7 şi 8.99. 

Considerăm că un indicator important de evaluare a performanţei şcolare îl 

reprezintă numărul de diplome obţinute de elevi la concursurile pe discipline la nivel 

judeţean şi naţional şi anume: pe disciplinele tehnice elevii noştri au primit un loc I, 

un loc II, pentru disciplinele de cultură generală palmaresul liceului fiind îmbogăţit 

cu 25  diplome în anul şcolar 2015/2016, respectiv 40 de diplome în 2016/2017 
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Procent de promovabilitate la examenele naţionale 

Procentul de promovabilitate la examenul de Certificare a Competenţelor 

Profesionale este de 100 %. 

Procentul de promovabilitate la Bacalaureat este de 61,9% în prima sesiune şi 

29,82% în sesiunea a doua.  

Comportament social 

În general elevii au un comportament social care se încadrează în normele 

bunei-cuviinţe al respectului faţă de legile statului, normele de morală, valorile 

culturale, religioase ale ţării şi ale localităţii. Procentul elevilor cu medii scăzute la 

purtare sub 7 este de 4%, situaţie înregistrată nu numai în anul şcolar precedent ci şi 

în anii anteriori.  

Disciplină 

Situaţia disciplinară a elevilor este bună, înregistrându-se situaţii deosebite într-

un procent de 1%, unii dintre elevii proveniţi din familii dezorganizate având 

comportamente relativ agresive faţă de profesori şi colegi, aceste cazuri fiind izolate 

iar calităţile de „negociatori” ale diriginţilor şi consilierilor educativi duc la rezolvarea 

conflictelor fără ca acestea să aibă repercursiuni grave.  

Absenteism 

La nivelul unităţii şcolare absenteismul este determinat de diferite cauze după 

cum urmează: îmbolnăviri cu recomandarea medicului de izolare la domiciliu (gripe, 

boli infecţioase etc.); învoiri ale elevilor la cererea părinţilor; navetismul unora dintre 

elevii care provin din comunele învecinate, mijloacele de transport prezentând 

întârzieri; în proporţie de 8% absenteism intenţionat.  

Rata abandonului şcolar 

Rata abandonului şcolar este sub 1%, elevii care abandonează fiind în cea mai 

mare proporţie din clasele I – X, o explicaţie fiind mediul de provenienţă al acestora, 

din familii cu situaţii financiare precare, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în ţările 

europene.  

Analiza numărului de elevi pe clase şi niveluri de învăţământ 

În urma întâlnirilor ocazionale, întâlnirilor de lucru, pe care le avem cu 

directorii şcolilor generale din zonă, informaţia este că în perspectivă grupul ţintă 

căruia se adresează serviciile educaţionale ale unităţii noastre şcolare, este suficient 

de numeros. Un lucru remarcabil îl reprezintă faptul că la toate nivelurile de 

învăţământ numărul mediu de elevi în clasele de la învăţământul liceal şi profesional, 

cursuri de zi, este constant, situându-se în jurul a 24 de elevi. 
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Rezultate la învăţătură. Statistică 

 

Interpretând acest grafic se constată că nivelul de pregătire al elevilor şcolarizaţi 

în unitatea noastră corespunde standardelor minimale de pregătire elaborate de 

reprezentanţii Ministerului Educaţiei Nationale si de Comisia Nationala  de Evaluare, 

lucru care se reflectă de altfel şi din mediile de promovare a examenelor naţionale la 

care participă absolvenţii noştri. 

Din analizele efectuate la nivelul unităţii numărul de elevi/cadru didactic la 

învăţământul liceal, filieră tehnologică este 12, la fel ca şi la nivelul regiunii respectiv 

numărul de elevi/cadru didactic la învăţământul profesional. 

Din analiza situaţiei mai sus prezentate raportul dintre numărul de elevi înscrişi 

în clasa a IX-a liceu tehnologic şi liceu teoretic este 4/1.  

Comparaţia între planul de şcolarizare aprobat şi planul de şcolarizare realizat 
(învățământ liceal tehnologic) 

         

Anul şcolar 

TOTAL 

NR DE ELEVI 

TEHNIC 

RESURSE 

NATURALE ŞI 
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MEDIULUI 
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2013 – 2014 311 316 224 226 29 30 58 60 

2014 – 2015 140 140 84 84 0 0 56 56 

2015 – 2016 168 167 84 83 28 28 56 56 

2016 – 2017 168 166 84 82 28 28 56 56 

2017-2018 140 140 56 56 28 28 56 56 

Gimnazial Liceal zi Liceal seral Şcoală profesională

5-6,99 31 512 76 218

7-8,99 22 312 10 15

9-10 8 152 0 3

Repetenți 1 12 2 14
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Din macheta mai sus prezentată se poate observa faptul că prognoza planului 

de şcolarizare este realist gândită deoarece în fiecare an planul de şcolarizare este 

realizat aproape 100%. 

 

 Planul de şcolarizare realizat pentru 2017/2018 este următorul: 

• 3 clase profesională de trei ani 

❖ Electric/electromecanic 

❖ Mecanică, mecanic auto 

❖ Servicii 

• 5 clase învăţământ liceal zi/filieră tehnologică 

❖ servicii: 

o tehnician în activităţi economice 

o tehnician în turism 

❖ tehnic: 

o tehnician operator tehnici de calcul 

o tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  

❖ resurse naturale şi protecţia mediului 

o tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

• o clasă învăţământ liceal seral, filiera tehnologică 

❖ tehnic 

o mecanic – tehnician mecanic de montaj, întreţinere şi reparaţii 

• 3 clase învăţământ liceal zi, filiera teoretică,  

❖ profil real  

o matematică – informatică 

o științele naturii 

❖ profil uman  

o filologie 

• 4 clase învăţământ primar 

• 3clase învăţământ gimnazial 

• 2 clase învăţământ programul „A doua şansă”  
EVOLUŢIA SERIILOR DE ELEVI CUPRINŞI ÎN IPT- 

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI   

Specificaţie 

Număr de elevi cuprinşi la începutul anului şcolar 

2015/2016 2016/2017 2017-2018     

  

Nr. elevi % Nr. 

elevi 

% Nr. 

elevi 

% 

Total absolvenţi clasa 

a VIII-a  

414 - 355 - 297 - 

Total elevi cuprinşi în 

clasa a IX-a zi, din 

care: 

313 75,6

0 

332 93,52 297 
 

Liceu teoretic 
58 14,0

1 
59 16,62 87 29,29 

Liceu vocaţional  
  0,00   0,00   0,00 

Liceu tehnologic 

176 42,5

1 

172 48,45 133 44,78 

Învățământ profesional 

79 19,0

8 

101 28,45 77 25,93 

I. Rata tranziţie 

VIII/IX (urmărim 

- 75,6

0 

- 93,52 - 100,00 
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atractivitatea si 

cuprinderea in TVET) 

 

2015/20

16  2016/2017 2017/2018 

Total absolvenţi clasa 

a X-a, din care: 307 100 299 97,39     

Liceu teoretic 89 

28,9

9 

61,0

0 19,87     

Liceu vocaţional 0 0,00 0,00 0,00     

Liceu tehnologic 148 

48,2

1 

168,

00 54,72     

Învățământ profesional 70 

22,8
0 

70,0
0 22,80     

Rata absolvire clasa a 

X a, zi (urmarim 

abandonul scolar in 

TVET)   

99,0

0%     

 

Liceu teoretic - 

100,
00%   100%     

Liceu vocaţional - 0,00   0     

Liceu tehnologic - 

98,0

0%   97%     

Învățământ profesional - 

100,

00%   98%     

Total elevi cuprinşi în 

clasa a XI-a,zi din 

care: 335 

109,

48 306 100,00 348 113,73 

Liceu teoretic 82 
26,8

0 89 29,08 62 20,26 

Liceu vocaţional 0 0,00   0,00   0,00 

Liceu tehnologic 253 

82,6

8 148 48,37 215 70,26 

Învățământ profesional 0 0,00 69 22,55 71 23,20 

II. Rata tranziţie 

total X/XI (urmărim 
continuarea studiilor 

post/obligatorii si 

abandonul scolar in 

TVET) –  - 

107,

37 - 99,67   116,39 

Liceu teoretic/ Liceu 

teoretic - 

97,6

2 - 100,00   101,64 

Liceu vocaţional/ 
Liceu vocaţional - 0,00 - 0,00     

Liceu tehnologic/ 

Liceu tehnologic - 

126,

50 - 100,00   127,98 

Învățământ profesional  - 0,00 - 98,57   101,43 

Nr. absolventi 

Învățământ 

profesional care s-au 

angajat 3 0,96 3 0,98 2 0,67 

  2015/2016 2016/2017 2017-2018 

  Nr. elevi % 

Nr. 

elevi % 

Nr. 

elevi % 

Total absolvenţi clasa 

a XI-a, zi din care: 325 

100,

00 287 100,00 285 100,00 

Liceu teoretic 80 

24,6

2 88 30,66 87 30,53 

Liceu vocaţional   0,00   0,00   0,00 

Liceu tehnologic 223 

68,6

2 138 48,08 65 22,81 

Învățământ profesional 22 6,77 61 21,25 133 46,67 

Rata absolvire clasa a 

XI a (urmarim 
abandonul scolar in 

TVET) - 

99,0

0% - 93,79 - 113,73 

Liceu teoretic - 
100,
00% - 107,32 - 20,26 

Liceu vocaţional - 0,00 -   - 0,00 

Liceu tehnologic - 

98,0

0% - 93,24 - 70,26 
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Învățământ profesional - 

100,

00% - 88,41 - 23,20 
Total elevi cuprinşi în 

cl. a XII-a,  zi din 

care: 315 

100,

32 296 91,08 221 77,00 

Liceu teoretic 71 

95,9

5 76 95,00 82 93,18 

 Liceu vocaţional  0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 Liceu tehnologic 244 
101,
67 220 98,65 139 100,72 

III. Rata tranziţie 

total XI / XII 

(urmarim continuarea 

studiilor 

post/obligatorii si 
abandonul scolar in 

TVET) - 

100,

00% - 103,14 - 77,54 

Liceu teoretic/ Liceu 
teoretic - 

100,
00% - 86,36 - 94,25 

Liceu vocaţional/ 

Liceu vocaţional - 

100,

00% -   -   

Liceu tehn./ Liceu 

tehn. - 

100,

00% - 159,42 - 213,85 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ponderea personalului didactic calificat in TVET 

  

Situaţia normelor didactice în ÎPT    
Sursa: situaţia normelor în cadrul şcolii      

  Nr. posturi / norme didactice   

Anul scolar 
SPECIALITATEA 

CATEDREI (POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi***) 

 

Total 
Calificaţi 

Titulari*)  

Suplinitori 
calificaţi**)  

 

 

 

2015/2016 
Profesori discipline tehnologice 93,50 18,00 16,00 2,00    

Maistri  9,00 9,00 7,00 2,00    

2016/2017 
Profesori discipline tehnologice 94,25 17,00 15,00 2,00    

Maistri 8,00 8,00 8,00      

2017/2018 
Profesori discipline tehnologice 95,50 17,00 15,00 2,00    

Maistri 9,50 9,50 7,00 2,50    

*) Titulari, inclusiv titulari la plata cu ora sau cumul      

**) Suplinitori calificaţi: suplinitorii participanţi la examenul de titularizare cu note peste 5, suplinitorii calificaţi neparticipanţi la examenul de titularizare, 
pensionari calificaţi pe postul respectiv 

***) Suplinitori necalificaţi: cadre didactice cu studii superioare în alt domeniu, studenţi în curs de calificare, suplinitori cu studii medii 

  
      

  
Procentual (raportat la total norme didactice)  

Anul scolar 
SPECIALITATEA 

CATEDREI (POSTULUI) 

Total 
Norme / 
posturi 

didactice 

CALIFICAŢI, din care 

Suplinitori 
necalificaţi***) 

 

Total 
Calificaţi 

Titulari*)  

Suplinitori 
calificaţi**)  

 

 

 

2015/2016 Profesori discipline tehnologice 100,00 19,25 17,11 2,14 0,00 
 



 24 

Maștri 100,00 100,00 77,78 22,22 0,00 
 

2016/2017 
Profesori discipline tehnologice 100,00 18,04 15,92 2,12 0,00 

 

Maștri 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 
 

2017/2018 
Profesori discipline tehnologice 100,00 17,80 15,71 2,09 0,00 

 

Maștri 100,00 100,00 73,68 26,32 0,00 
 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Rata abandonului şcolar la învăţământul primar şi gimnazial 
 

Criteriul  
ANUL ŞCOLAR 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
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Evoluţia numărului de elevi/cadru didactic la 
Liceul Tehnologic "Dimitrie Filişanu"

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

 

 

 

Cheltuieli publice pe elev  

in mii lei (RON)/elev      

Anul 

Nivel de invatamant 

Nivel judetean 

Total 

Buget Mediu de rezidenta 

national local Urban Rural 

2017 

prescolar           

primar 2,8890     2,8890   

gimnazial 2,9565     2,9565   

liceal 2,9637 2,6652 0,3930 2,8191 3,0537 

profesional 3,3075     3,1212 3,4938 

2018 

prescolar           

primar 3,2100     3,2100   

gimnazial 3,2850     3,2850   

liceal 3,2930 2,9613 0,4137 3,1929 3,3931 

profesional 3,6750     3,4680 3,8820 



 25 

Total 

primar si 

gimnazial 

Primar Gimnazial 

Total 

primar si 

gimnazial 

Primar Gimnazial 

Total 

primar si 

gimnazial 

Primar Gimnazial 

Total 

şcoală 
8,50% 7,50% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,2 % 1 % 3,2 % 

masculin 1,20% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2 % 1 % 1 % 

feminin 7,30% 6,30% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,2 %  2,2 % 

 
 

Rata abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total şcoală 2,80% 6,40% 3,50% 0% 0% 0,3% 

masculin 
2,00% 4,80% 1,80% 0% 0% 

 

0,2% 

feminin 0,80% 1,60% 1,70% 0% 0% 0,1% 

 

 

Rata abandonului şcolar la Învățământul profesional 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total şcoală 11% 6,1 % 8% 

masculin 7% 3,4 % 5% 

feminin 4% 2,7 % 3% 

 

Rata de promovare la liceu, profilul tehnic 

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total şcoală 100,00% 100,00% 95% 96% 94,5 % 94% 

masculin 47,00% 57,00% 61% 68% 44,5 % 93% 

feminin 53,00% 43,00% 34% 28% 50,5 % 94% 

 urban* 98,00% 95,00% 89% 90% 92 %  

rural* 2,00% 5,00% 6% 6% 8 %  

Total şcoală 95,00% 87,00% 91% 86% 90 % 97% 

masculin 44,00% 57,00% 53% 51% 48 % 100% 

feminin 39,00% 30,00% 38% 35% 42 % 94% 

 urban* 93,00% 81,00% 87% 81% 82 %  

rural* 2,00% 6,00% 4% 5% 18 %  

Total şcoală 93,00% 95,00% 87,5% 88% 96 % 94% 

masculin 45,00% 62,00% 59,5% 54% 52 % 96% 

feminin 38,00% 33,00% 28% 34% 44 % 92% 

 urban* 91,50% 89,00% 81,5% 82% 85 %  

rural* 1,50% 6,00% 6% 6% 15 %  

Total şcoală 100,00% 98,00% 100% 98% 98 % 94% 

masculin 49,10% 45,50% 63,8% 61% 57 % 93% 

feminin 50,90% 42,50% 36,2% 37% 41 % 100% 

 urban* 87,00% 96,50% 94% 95% 92 %  

rural* 13,00% 1,50% 6% 3% 8 %  

 
 

Rata de promovare la liceu, profilul servicii 
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 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total şcoală 100,00% 100,00%  100% 98% 98 % 98,38% 

masculin 66,00% 40,00% 47% 48% 43 % 95.6% 

feminin 34,00% 60,00% 53% 50% 55 % 100% 

 urban* 98,00% 100,00%  100% 100% 100 %  

rural* 2,00%        

Total şcoală   100,00% 100% 100% 100 % 97% 

masculin   64,00% 49% 47% 42 % 92% 

feminin   36,00% 51%  53% 58 % 100% 

 urban*   98,00% 100% 100% 100 %  

rural*   2,00%      

Total şcoală 100,00%   100%  100% 100 % 95% 

masculin 25,00%    60% 44% 42 % 97% 

feminin 75,00%    40% 56% 58 % 94% 

 urban* 97,00%    90% 86% 92 %  

rural* 3,00%    10% 14% 8 %  

Total şcoală 100,00% 100,00%   100% 100 % 98% 

masculin 42,00% 25,00%   41% 44 % 100% 

feminin 58,00% 75,00%   59% 56 % 96% 

 urban* 86,00% 97,00%   92% 93 % 

rural* 14,00% 3,00%   8 % 7% 

 

Rata de promovare la liceu, profilul resurse naturale şi protecţia mediului 

 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Total 

şcoală 100,00% 
100,00% 

   100 % 100% 

masculin 25,90% 42,90%    43 % 100% 

feminin 74,10% 57,10%    57 % 100% 

 urban* 85,00% 87,00%    91 %  

rural* 15,00% 13,00%    9 %  

Total 

şcoală   100,00% 98%  100 % 94% 

masculin   37,20% 47%  38 % 94% 

feminin   62,80% 51%  62 % 100% 

 urban*   85,00% 85%  47 %  

rural*   15,00% 13%  53 %  

Total 

şcoală     94%  95%   

masculin      36% 45%   

feminin      58% 50%   

 urban*      83% 87%   

rural*      11% 13%   

Total 

şcoală       92% 94 %  

masculin       36% 37 %  

feminin       56% 57 %  

 urban*       90% 72 %  

rural*       10% 28 %  

 

Rata de promovare la Invatamantul profesional  

 

Clasa  Criteriul 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
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a X-a 

Total şcoală 96,60% 93% 92% 94% 

masculin 46% 48% 47% 43% 

feminin 50,6% 45% 45% 51% 

 urban* 85% 75% 83% 84% 

rural* 11,6% 18% 19% 10% 

 

Din analiza datelor comparative la nivelul unităţii constatăm că la învăţământul 

liceal tehnologic rata de promovare este cuprinsă în medie între 90% şi 100%, mai 

mare decât la nivelul judeţului, fapt care demonstrează interesul manifestat de către 

elevii şi părinţii din zonă pentru încheierea studiilor, lucru care poate fi susţinut şi 

analizând evoluţia seriilor de elevi cuprinşi în învăţământul profesional şi tehnic liceal 

zi. 

La Invățământul profesional se observă că rata de promovabilitate este cuprinsă 

între 80% şi 90% în medie, mai mare decât la nivelul judeţului, dar mai mică decât la 

nivel liceal. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că aproximativ 15% dintre elevii 

cuprinşi în învăţământul profesional  sunt proveniţi din familii dezorganizate, 

capacități intelectuale limitate sau situaţie economică precară. 
 

 

Evoluţia rezultatelor la examenul de bacalaureat 

pentru absolvenţii liceului tehnologic 

 

 
 

Din analiza graficului de mai sus se observă că rezultatele obţinute de elevii 

unităţii şcolare înscrişi în învăţământul tehnic liceal la examenul de bacalaureat 

înregistrează o creștere luând ca referință anul 2013.  

La nivelul unităţii şcolare la examenele de certificare a competenţelor 

profesionale şi nivel IV de calificare se remarcă procente ridicate de succes, în medie 

100%, ceea ce demonstrează pe de o parte o rată ridicată de participare la acest 

examen. Urmărind modul de inserţie al tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii constatăm 
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cu surprindere că maxim 20% dintre aceştia sunt încadraţi în muncă de către agenţii 

economici, în domeniile de pregătire. 

Un lucru îmbucurător îl reprezintă faptul că majoritatea absolvenţilor ciclului 

inferior al liceului (96%),continuă studiile in ciclul superior al liceului. 
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Profesionala 
(niv.3) 

Mecanică Mecanic auto 28 24 2  2 1 2 

Electric Electrician constructor 56 50 2     

Electromecanic 

Electromecanic utilaje şi 
instalaţii electrocasnice 

şi din industria 
alimentară 

28 20 1  4 1  

TOTAL pentru nivelul 3 112 94 5  6 2 2 

Liceu 
tehnologic 

(niv.4) 

Tehnic 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 

60 15 3  27 2 1 

Tehnician mecanic 
pentru întreținere și 

reparații 
48 12 2  22  2 

Tehnic 
Tehnician desenator 
pentru construcții și 

instalații 
28 10 5  5  8 

Servicii 
Tehnician în activităţi 

economice 
64 52 2  8 2 0 

Resurse 
naturale şi 
protecţia 
calităţii 

mediului 

Tehnician ecolog şi 
protecţia calităţii 

mediului 
28 

 
 
 
10 

 

 
3 

  

 
12 

  
3 

TOTAL pentru nivelul 4 228 99 15  94 4 14 

 

Faptul că o mare parte dintre absolvenţii nivelurilor inferioare de calificare 

demonstrează interes pentru continuarea studiilor, arată că membrii comunităţii 

înţeleg importanţa educaţiei, atât a formării iniţiale cât şi a învăţării pe parcursul vieţii, 

şi de asemenea înţeleg că cererea socială este aceea de calificare şi specializare în cel 

puţin două domenii. 

 

2.2.2. Condiţii de învăţare (spaţii, dotări, acces la informaţie, conexiune la 

internet) 

 

▪ Resurse materiale ale unităţii şcolare: 

❖ Numărul sălilor de clasă –  dintre care: 

o 15 sunt plasate în localul principal la adresa B-dul Racoţeanu, nr.178; 
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o 8 sunt plasate în localul de la adresa  B-dul Racoţeanu, nr.194; 

o 6 plasate în localul”Atelier” la adresa B-dul Racoţeanu, nr.178. 

 

❖ Numărul laboratoarelor – 8: 

o 1 laborator de chimie plasat în localul principal; 

o 1 laborator de fizică plasat în localul principal; 

o 1 laborator de biologie plasat în localul principal; 

o 1 laborator construcții plasat în „Internat cămin II”; 

o 1 laborator legislație rutieră plasată în localul de la adresa  B-dul 

Racoţeanu, nr.194; 

o 3 laboratoare servicii 

 

❖ Numărul cabinetelor de informatică – 3: 

o 1 cabinet dotat cu 25 staţii de lucru + server plasat în localul principal 

(finanțat de la Consiliul local) 

o 1 cabinet dotat cu 25 calculatoare  + server (Phare TVET iunie 2006) 

o 1 cabinet dotat cu 25 staţii de lucru + server din finanţarea MEN primit 

în octombrie 2008 plasat în localul „Atelier şcoală”. 

 

❖ Numărul cabinetelor şcolare – 5 dintre care 3 sunt plasate în localul principal, 

unul în localul anexa şi unul de desen tehnic plasat în clădirea „Atelier şcoală”: 

o 1 limbi străine; 

o 1 matematică-informatica; 

o 1 consiliere şi orientare profesională; 

o 1 turism și alimentație 

❖ O sală de festivități modernă cu 140 de locuri și sistem media sound around. 

❖ Ateliere pentru instruirea practică – grad de dotare 

o 1 atelier prelucrări prin aşchiere: 

▪ strunguri – 11 

▪ freze – 3 

▪ maşini de rectificat – 1 

▪ maşini de găurit – 3 

▪ ferestrău alternativ – 1 

▪ şeping – 1 

▪ maşini de ascuţit scule aşchietoare – 1 

▪ macara pivotantă – 1 

o 1 atelier auto- dotare minimală 

 

❖ Bibliotecă şcolară-număr de volume de carte 

Există o bibliotecă şcolară care este dotată cu un număr de peste 32000 de 

volume, din care 8126 volume din domeniul beletristica, 6500 volume din domeniul 

socio-uman, 1230 de volume din domeniul psiho-pedagogic si peste 7500 volume din 

domeniul tehnic, restul de 8644 volume reprezentându-l culegerile de probleme, teste, 

etc. 
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În cadrul proiectului Phare TVET 2006 au fost finanţate următoarele cabinete: 

turism şi alimentaţie, construcţii, echipament cameră hotel si bucatarie cu aparate si 

mijloace de invatamant moderne . 

 

❖ Cabinet medical 

Există un cabinet medical şcolar şi funcţionează după un program zilnic pe toată 

durata prezenţei elevilor la şcoală, fiind angajaţi 2 medici şcolari şi 2 asistenţi. Există 

de asemenea un cabinet medical specializat pe stomatologie asistenţa medicală fiind 

asigurată de 1 medic angajat. 

 

❖ Grupuri sanitare 

Există 18 grupuri sanitare alimentate la reţeaua de apă curentă şi canalizare a 

oraşului, igienizarea acestora realizându-se ori de câte ori este nevoie, pentru a asigura 

conditii optime de igiena si securitatea muncii.  

 

❖ Alte dotări  

- 1 autoturism Logan achiziţionat din fonduri proprii în cursul anului 2008 

- 3 automobile Dacia  obţinute prin transfer de la MAPN, scoase din circulație;  

- 1 autoturism Logan donat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiași dotat şi 

utilizat pentru instruire şcoală conducere. 

- 1 tractor scos din circulație utilizat la instruirea practică a elevilor. 

 

2.2.3. Starea fizică a clădirilor 

 

În unitatea  şcolară  se desfăşoară procesul educaţional în 5 clădiri, din care unul 

este atelier reabilitat cu cabinete de specialitate, aflate in stare buna de intretinere. 

Menţionăm că localul principal cuprinde acum 13 săli de clasă, corespunzătoare din 

punctul de vedere al normelor igienico- sanitare pentru desfăşurarea procesului 

instructiv educativ, mobilierul fiind înnoit în toate cele 13 săli. În acest an şcolar au 

fost procurate 200 scaune şi bănci tip modul. În acelaşi local mai funcţionează şi 3 

laboratoare (fizică, chimie şi biologie) dotate corespunzător la nivelul minimal 

conform ordinelor de ministru în vigoare şi 3 cabinete de informatică care au fost 

dotate cu reţea de calculatoare (25 staţii de lucru + 1 server). 

Localul prevăzut prin proiect ca “Internat Cămin II” cuprinde un număr de 4 

laboratoare şi biblioteca şcolii. 

Intrucât normele de spatiu rezervate fiecarui elev sunt reduse, nu se poate obtine 

autorizatie sanitara. 

Localul prevăzut prin proiect ca “Internat Cămin I” cuprinde în prezent la etajul 

I clasele necesare desfăşurării activităţii Clubului Elevilor din localitate (un număr de 

10 săli), iar din acest an şcolar va adăposti şi la parter un număr de 10 săli prevăzute 

ca săli de clasă.   

Atelierul şcolii este împărţit în două puncte de lucru în care se desfăşoară 

pregătirea tehnică a elevilor pentru specializările prevăzute în planul de învăţământ. 
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Clădirea atelierului a fost reabilitată în anul 2008 prin programul Phare TVET 2004-

2006 şi recompartimentată în 6 săli de clasă şi 2 ateliere. 

Şcoala mai dispune de un local cu sediul în B-dul Racoţeanu, nr.194 (fosta 

Şcoală Agricolă) care funcţionează în 10 săli (clase și laboratoare). 

În anul şcolar în curs a beneficiat de autorizaţie de funcţionare clădirea 

principală, atelierul – şcoală si scoala anexa din Bulevardul Racoteanu, nr.194. 

Grupul de clădiri de la locatia principala are asigurată încălzirea centrală de la 

centrala proprie a unităţii,fiind autorizata ISCIR.  

Clădirea de la adresa Bulevardul Racoţeanu nr.194 este asigurată încălzirea din 

anul 2012 de o centrala termica pe gaz, moderna cu toate autorizatiile ISCIR, necesare 

functionarii in siguranta. Toate clădirile au asigurată apă potabilă şi sunt legate la 

reţeaua de canalizare, reabilitată în anul 2015.  

La cladirea anexa din Bulevardul Racoţeanu nr.194, instalatia de curent  electric 

este reabilitata in procent de 100 %. 

30 % din mobilier este uzat şi învechit, necesitând înlocuirea, din listele de 

inventar putându-se observa că vechimea obiectelor de mobilier depăşeşte adesea 15. 

 

2.2.4. Distribuţia nevoilor de abilităţi în fiecare din cele cinci categorii 

principale la nivel local 

 

Competenţele şi abilităţile pe care elevii le vor dobândi pe parcursul perioadei 

de şcolarizare pe niveluri de şcolarizare,  trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele 

angajatorilor care vor trebui să ţină cont de cerinţele economiei bazate pe cunoaştere. 

Componentele de bază ale formării profesionale pe cele trei niveluri de 

calificare sunt: 

Competenţele cheie descriu caracteristicile cele mai importante ale abilităţilor 

şi însuşirilor necesare tinerilor pentru intrarea pe piaţa forţei de muncă; acestea sunt 

cerute ca atare de angajatori. 

Competenţele tehnice generale sunt competenţele comune tuturor calificărilor 

unui domeniu. 

Competenţele tehnice specializate  sunt competenţele specifice fiecărei 

calificări profesionale. 

• competenţe în tehnologia informaticii şi comunicării – “Îmbunătăţirea 

competenţelor de bază, în special cele privind IT şi cele digitale, constituie o 

prioritate a Uniunii Europene pentru a face din economia europeană cea mai 

dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume” (Consiliul 

Educaţiei – din 12 februarie 2001); 

• comunicarea în limbi străine (fiecare persoană să înveţe cel puţin două limbi 

ale Uniunii Europene, pe lângă limba maternă); 

• competenţe privind asigurarea calităţii produselor şi a serviciilor; 

• spirit antreprenorial; 

• capacitatea de a exploata schimbările care au loc; 

• lucrul în echipă; 

• competenţe de căutare a unui loc de muncă şi de promovare proprie; 
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Pentru dobândirea competenţelor şi a aptitudinilor este necesară o bază 

materială, care să fie în concordanţă cu noile tehnologii constând în laboratoare şi 

ateliere şcoală precum şi desfăşurarea orelor de instruire practică la agenţii economici, 

viitorii angajatori ai absolvenţilor de învăţământ tehnic şi profesional.  

Din păcate, în acest moment aceste condiţii nu sunt îndeplinite decât în foarte 

mică măsură. 

Cultura organizaţională a unităţii şcolare este caracterizată de  următoarele 

trăsături: atitudine deschisă la schimbare, deşi printre membrii organizaţiei se 

manifestă uneori o oarecare inerţie, uşoară tendinţă de egalitarism, capacitatea de a 

lucra în echipă a membrilor organizaţiei, adaptarea la nou, deschidere către 

comunicare, capacitate de a sintetiza informaţia şi de a o transmite cu eficienţă. 

În dezvoltare curriculară – se recurge la consultarea elevilor şi a părinţilor 

pentru stabilirea CDŞ-urilor, materialele curriculare de care dispune şcoala pentru 

fiecare nivel de şcolarizare. 

 

Planuri de învăţământ 

Conform OMEN nr. 4457/2016 pentru clase a IX-a , a X-a liceu OMEN nr. 

3331/2010, OMEN nr. 4457/2015 pentru Şcoala Profesională clasa a-IX-a, OMEN nr. 

3684/2015 pentru clasele a-X-a și a-XI-a învățămant profesional, pentru clasele a XI-

a şi a XII-a, nr.3500/2018, nr.3423/2009 pentru învăţământul liceal zi și OMEN 

3313/2009 pentru clasele de seral.  

• Programe şcolare; 

• Auxiliare curriculare; 

• Manuale; 

• Caiete de lucru, ghiduri; 

• Resurse financiare: 

Bugetul unităţii de învăţământ se compune prin următoarele surse de finanţare: 

finanţare de la bugetul local pentru cheltuieli cu salariile, cheltuieli materiale, de 

întreţinere, de reparaţii şi de investiţii şi finanţare extrabugetară din chirii, ocazional 

sponsorizări. 

Cheltuieli cu salariile: 

• salarii de bază; 

• gradații de merit 

• indemnizaţii de conducere; 

• sporuri de vechime; 

• sporuri pentru condiţii de muncă; 

• alte sporuri; 

• ore suplimentare; 

• fond de premii; 

• alte drepturi salariale (cheltuieli cu perfecţionarea); 

• contribuţii pentru asigurări sociale, de şomaj, de sănătate; 

• deplasări, detaşări. 

 

Cheltuieli materiale şi servicii: 
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• drepturi cu caracter social (burse sociale, de studii şi de merit); 

• rechizite şcolare; 

• hrană; 

• obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament; 

• reparaţii curente;  

 

Cheltuieli de capital: 

• investiţie pentru reabilitare clădiri 

• investiție pentru dotări laboratoare. 

 

 

Educaţia adulţilor 

La nivelul unităţii şcolare funcţionează 5 clase pentru învăţământul profesional 

şi tehnic, seral. 

 În programul „A doua şansă” sunt înscrişi 38 elevi, pentru educatia celor care 

au parasit timpuriu scoala si nu pot fi inscrisi in invatamantul de zi.  

 

2.2.5. Programe derulate de către şcoală 

 

 

✓ Programul „A doua şansă” – acces la educaţie a grupurilor dezavantajate 

✓ VREAU ÎN CLASA A IX A în parteneriat cu WORLD VISION 

✓ Programul PRACTICON 

✓ Erasmus Global Village 

✓ Erasmus Învățământul Profesional și Tehnic, calea pentru piața muncii 

✓ Strategia Națională  de Acțiune Comunitară 

✓ PRACTIC SMART în parteneriat cu ORIZONT și DOMINOU 

✓ ROSE, runda II 

Activităţile sociale şi culturale organizate de unitatea noastră în colaborare cu 

alte instituţii şi organizaţii la nivel local sau judeţean sunt diverse acoperind o arie 

largă de preocupări ale elevilor cuprinşi în sistemul de învăţământ: 

▪ Zilele şcolii – deschiderea oficială a săptămânii dedicate celebrării Liceului 

Tehnologic „Dimitrie Filişanu”. Sesiunea de referate şi creaţie şcolară. 

▪ Memorial Eminescu – program educativ – concurs organizat de aria curriculară 

Limbă şi Comunicare; 

▪ Să învăţăm despre Unire – program educativ realizat de aria curriculară Om şi 

Societate în colaborare cu Casa de Cultură a oraşului Filiaşi; 

▪ Ziua îndrăgostiţilor – manifestare artistică şi de divertisment: concursuri, 

scenete, amuzament; 

▪ Repere axiologice – incursiune în lumea artei, organizată cu prilejul zilei 

mondiale a teatrului; 

▪ Repere axiologice – „Să ne cunoaştem valorile” – vizită la Muzeul de Istorie 

Craiova; 
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▪ Pericolele străzii – concurs pe teme de educaţie rutieră deschis elevilor din 

învăţământul primar; 

▪ Cultura şi educaţie – manifestare concurs dedicată zilei mondiale a culturii; 

▪ Copilărie şi maturitate – program artistic şi de divertisment dedicat zilei 

internaţionale a copilului. 

▪ Himera paradisurilor artificiale – activitate concurs referitoare la prevenirea şi 

combaterea consumului de droguri. 

▪ „Liceul Filiaşi între tradiţie şi modernitate” – activitate organizată în colaborare 

cu CCD Dolj.  

▪ Simpozionul Simbolul Primăverii, la nivel interjudețean; 

 

  
3. PROPUNERI DE ACȚIUNI PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

3.1. ANALIZA SWOT 

a contextului general în vederea creşterii calităţii actului educaţional 

 

Puncte tari Puncte slabe 
▪ procent de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat egal cu valoarea medie 

naţională; 

▪ procent ridicat de tineri cu abilităţi în 

domeniul PC în sprijinul procesului 

instructiv-educativ; 

▪ Derularea la nivelul unităţii a 

programelor:, Programul „A doua şansă” – 

acces la educaţie a grupurilor dezavantajate 

VREAU ÎN CLASA A IX A În Parteneriat Cu 

WORLD VISION, Programul PRACTICON , 

Erasmus Global Village, Erasmus Învățământul 

Profesional Și Tehnic, Calea Pentru Piața 

Muncii, Strategia Națională  De Acțiune 

Comunitară, PRACTIC SMART În Parteneriat Cu 

ORIZONT Și DOMINOU, ROSE, Runda II 

▪ 40 % din absolvenţii învăţământului liceal 

se înscriu în învăţământul superior 

▪ 50% dintre viitorii absolvenţi ai  

învăţământului profesional manifestă 

interes pentru continuarea studiilor; 

▪ inexistenţa discriminărilor pe criteriu 

sexual, etnic, religios; 

▪ interes deosebit în ceea ce priveşte 

autoperfecţionarea cadrelor didactice; 

▪ bibliotecă dotată cu peste 32.000 de volume; 

▪ 30% dintre cadrele didactice aplică metode 

moderne de abordare a acttului 

educaţional, de tipul profesor vizual; 

▪ existenţa a 104 norme didactice,  acoperite 

cu personal calificat; 

▪ dotarea laboratoarelor şi cabinetelor la 

nivelul minimal obligatoriu; 

▪ plan de şcolaruzare adaptat PRAI/PLAI în 

▪ creşterea abandonului şcolar (în medie 2,5% 

pe an); 

▪ situaţia precară a infrastructurii unora dintre 

spaţiile de învăţământ; 

▪ resurse materiale insuficiente pentru 

modernizarea spaţiilor de învăţământ; 

▪ inexistenţa unui parteneriat real şi viabil 

între şcoală şi agenţii economici din zonă; 

▪ ponderea încă prea mare a pregătirii 

teoretice în detrimentul celei practice, cu 

accent pe cunoştinţe nu pe abilităţi; 

▪ aplicarea formală a metodei de educaţie 

centrată pe elev în cadrul procesului 

instructiv-educativ; 

▪ colaborare insuficientă între comisiile 

metodice la nivelul unităţii şcolare; 

▪ abordarea formală a parteneriatelor cu 

agenţii economici în cadrul instruirii 

practice; 

▪ mişcarea cadrelor didactice apreciabilă, în 

procent de 24% pe an; 
▪ învăţământ gimnazial cu rezultate slabe la 

Teste Naţionale; 

▪ număr insuficient de manuale şcolare; 

▪ supraîncărcarea spaţiilor de învăţământ; 

▪ insuficienţa spaţiilor pentru desfăşurarea 

în bune condiţii a orelor de instruire 

specializată; 

▪ dotarea insuficientă cu material didactic; 

▪ material didactic uzat fizic şi moral 

▪ starea spaţiilor de învăţământ este depăşită 

fizic şi moral 

▪ mobilier şcolar uzat fizic şi moral; 

▪ existenţa unei cutume organizaţionale 

defectuoase în rândul a 50% dintre cadrele 

didactice, care adaptează programul şcolii 
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conformitate cu perspectiva dezvoltării 

economice până în 2020; 

▪ Plan de îmbunătăţire realizat pentru 

punctele slabe considerate prioritare la 

nivelul şcolii; 

▪ Rezultate şcolare şi rezultate la 

olimpiade şi concursuri şcolare bune şi 

foarte bune (sursa:situaţiile statistice, 

diplome); 

▪  Promovarea imaginii şcolii la nivel 

local, naţional,european prin activităţi 

specifice (întâlniri specifice, materiale 

informative, 
▪ Cadrele didactice au colaborat în alegerea 

manualelor alternative, culegeri de texte, 

de exerciţii şi probleme, atlase, în funcţie 

de filieră, profil şi colectivele de elevi ale 

claselor; 

▪ Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei 

atmosfere generale de securitate şi 

încredere în clasă, de încurajarea 

succeselor fiecărui elev, de crearea unui 

flux de simpatie între profesor şi elev; 
▪ existenţa la nivelul şcolii a comisiei 

pentrua asigurarea calităţii şi a planului 

de monitorizare intern; 

bunului lor plac; 

▪ tratarea cu superficialitate a 

parteneriatului cu agenţii economici; 

▪ existenţa în planul de acţiune al şcolii a 

unui document care indică parteneriate 

fictive cu agenţii economici, aceştia 

nemaiexistând de acum 7 ani; 

▪ Multiplicarea cazurilor de violenţă, fizică 

şi verbală a elevilor, manifestare a unor 

comportamente deviante; 

▪  motivaţie scăzută a 45% dintre elevii de   la 

învăţământul liceal  filiera  tehnologică 

pentru propria educaţie şi formare 

profesională, concretizată prin rezultate 

şcolare scăzute şi absenteism ridicat; 
▪ Monitorizare scăzută a absolvenţilor 

privind viitorul traseu profesional; 

▪ Monitorizarea, controlul şi evaluarea 

scăzută a activităţii unor compartimente şi 

comisii, conform Planului de îndrumare şi 

control, în vederea respectării standardelor 

de calitate; 

▪ Preocuparea scăzută a personalului 

didactic de a aborda strategii didactice 

specifice unui învăţământ incluziv pentru 

toţi elevii; 

▪ Insuficientă monitorizare a activităţii 

educaţionale 

 

Oportunităţi Ameninţări 
▪ localitatea Filiaşi fiind situată la graniţa cu 

judeţele Mehedinţi şi Gorj asigură continuarea 

studiilor din: Filiaşi, Argetoaia, Ţînţăreni şi 

Butoieşti 

▪ reţea de învăţământ gimnazial acoperind întreg 

teritoriul localităţii 

▪ interes ridicat al tinerilor din zonă pentru 

profilurile şi specializările propuse de unitatea 

şcolară 

▪ stimularea legală a agenţilor economici de a 

participa la actul educaţional; 

▪ existenţa în incinta şcolii a Clubului Copiilor 

▪ agenţi economici interesaţi să încheie 

acorduri de parteneriat cu şcoala 

▪ orientarea sistemului educaţional către 

educaţia permisivă pentru formarea competenţe; 

▪ existenţa documentelor necesare aplicării 

curriculum-ului naţional, cât şi a celui local; 

▪ existenţa unui plan regional de acţiune care 

include învăţământul ca parte importantă a 

dezvoltării; 

▪ corelarea planurilor de şcolarizare cu cererea 

pieţei forţei de muncă 

▪ realizarea planului de şcolarizare în procent de 

100% 

▪ implicarea activă a aleşilor locali în 

dezvoltarea resurselor la nivelul şcolii, pentru 

▪ descreşterea populaţiei şcolare; 

▪ sărăcia cu efecte asupra posibilităţilor de acces la 

educaţie; 

▪ ineficiență în înlăturarea condiţiilor ce 

favorizează dezvoltarea muncii la negru a copiilor şi 

tinerilor; 

▪ insuficienţa fondurilor pentru cheltuieli 

materiale, de investiţii şi reparaţii; 

▪ număr mare de elevi cu părinţi plecaţi la muncă 

în străinătate; 

▪ 40% dintre elevii şcolii sunt navetişti; 

▪ 65% dintre cadrele didactice au domiciliul în 

alltă localitate, şi sunt navetiste; 

▪ 25% dintre cadrele didactice sunt suplinitoare; 

▪ insuficienţa personalului didactic calificat 

pentru instruirea educaţională în domeniul tehnic; 

▪ număr scăzut al agenţilor economici interesat 

de parteneriate cu şcoala, la nivelul zonei; 

▪ existenţa în zonă a unor grupuri mici, cu 

caracter infracţional, care încearcă să racoleze 

tineri şi tinere din liceu pentru activităţi ilegale; 

▪ migraţia unui număr de elevi către locuri de 

muncă în UE, care nu necsită calificare 

profesională; 

▪ Resurse financiare insuficiente pentru 

dezvoltarea materială, pentru motivarea şi 

stimularea personalului didactic; 
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îmbunătăţirea procesului educaţional; 

▪ Creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea 

principiilor descentralizării instituţionale; 
▪  Creşterea ofertei de formare continuă internă şi 

externă a personalului didactic şi auxiliar. 

▪ Unitatea şcolară dispune de un număr ridicat de 

metodişti ISJ,profesori formatori. 

▪ Menţinerea unei rate crescute a 

absenteismului şcolar şi a mediocrităţii 

rezultatelor şcolare la elevii de al profilu 

 

3.2. PROPUNERI DE ACŢIUNI 

 

 

În urma analizei concluziilor şi a recomandărilor au fost identificate 

următoarele obiective la nivelul unităţii şcolare: 

 

▪ Obiectivul general – creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

iniţiale în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe 

cunoaştere şi derularea la nivelul unităţii de programe pentru formarea profesională 

continuă. 

 

▪ Priorităţi: 

1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

2. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din zonă şi reducerea 

abandonului şcolar 

3. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităţii şcolare 

4. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţii muncii 

5. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 

6. Sprijinirea iniţiativelor pentru parteneriate la nivel european în domeniul 

formării prin învăţământul tehnic şi profesional 

 

 
Prioritatea 1: Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

Obiectiv: Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor 

Ţinta: Absolvenţii de gimnaziu şi pe niveluri de învăţământ liceal şi profesional 

Context: Dezvoltarea şi implementarea sistemului de asigurare a calităţii la nivelul unităţii de învăţământ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 

Creşterea numărului de 

absolvenţi cu nivelul III de 

calificare pentru domeniile 

prioritare astfel încât acesta 

să reprezinte 85% din totalul 

absolvenţilor învăţământului 

tehnic 

Creşterea numărului 

de absolvenţi 

încadraţi în muncă 

cu 30% 

 

2021 
Consiliul de 

Administraţie 

ISJ Dolj 

CLDPS 

Agenţii 

economici 

700.000 

RON 
Bugetul local 

Dimensionarea planului de 

şcolarizare pentru 

învăţământul liceal respectiv 

învăţământul tehnic pe 

nivele de calificare în raport 

cu tendinţele de dezvoltare 

economică ale zonei 

Şcolarizarea în 

cadrul unităţii 

noastre a unui 

număr cât mai mare 

dintre absolvenţii de 

clasa a VIII-a din 

zonă  

Anual 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

ISJ Dolj 

Agenţii 

economici 

100.000 

RON 
Bugetul local 
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Prioritatea 2: Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din zonă şi reducerea abandonului şcolar 

Obiectiv: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare şi a ratelor de 

tranziţie între diferite niveluri de educaţie 

Ţinta: Absolvenţii de gimnaziu şi elevii pe niveluri de învăţământ liceal şi profesional 

Context: Dinamica economică a comunităţii şi dinamica socială determinată de migrările temporare ale părinţilor în ţările 

europene 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 

Sprijinirea şi dezvoltarea de 

programe pentru menţinerea 

elevilor în educaţie şi 

prevenirea părăsirii timpurii a 

şcolii 

Scăderea abandonului 

şcolar în special în 

învăţământul 

profesional şi tehnic 

de la 2,5% la 2% în 

medie 

Iunie 2021 

Consilier 

Programe şi 

Proiecte 

Educative 

Consilier 

Şcolar 

Comitetul 

de Părinţi 

Consiliul 

Local 

30.000 

RON 

Program 

Granturi 

Şcolare 

Acordarea de sprijin financiar 

elevilor proveniţi din familii 

dezorganizate prin derularea 

programelor „Bani de liceu”, 

„Burse sociale” 

Îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare 

ale elevilor cu 

probleme şi 

micşorarea numărului 

de absenţe 

Octombrie 

2020 

Director 

Comisiile 

numite 

Diriginţii 

claselor 

Consiliul 

Local 

ISJ Dolj 

300.000 

RON 

Bugetul 

de stat 

Reintegrarea în educaţie a 

celor care au părăsit înainte de 

termen şcoala prin derularea 

programului „A doua şansă” 

Creşterea numărului 

de elevi înscrişi în 

programul „A doua 

şansă” 

Octombrie 

2020 

Director adj. 

Ciocioc 

Antonie 

Consiliul 

Local 

100.000 

RON 

Bugetul 

Local 

 
Prioritatea 3: Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităţii şcolare 

Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la piaţa muncii 

Ţinta: Creşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor pe piaţa muncii 

Context: Nevoia adaptării ofertei educaţionale la cerinţele reale ale comunităţii 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 

Implicarea sporită a 

agenţilor economici în 

dezvoltarea ofertelor de 

educaţie relevante pentru 

nevoile de învăţare 

individuală şi pentru 

nevoile agenţilor economici 

Realizarea de 

parteneriate 

funcţionale cu 

agenţii economici, 

unităţi de 

învăţământ, alte 

organizaţii 

Anual 

Director adj. 

Şef comisie 

metodică 

discipline 

tehnice 

Agenţii 

economici 

CNDPS 

Consiliul 

Local 

Unităţi de 

învăţământ 

100.000 

RON 

Subvenţie de 

la Bugetul de 

stat 

La elaborarea 

curriculumului în 

dezvoltare locală şi pentru 

instruirea practică unitatea 

şcolară va avea cel puţin un 

partener agent economic 

pentru fiecare domeniu şi 

specializare 

Încheierea 

contractelor de 

parteneriat cu 

agenţii economici şi 

participarea directă 

a acestora la 

elaborarea CDL 

Septembrie 

2020 

Director adj. 

Şef comisie 

metodică 

discipline 

tehnice 

Agenţii 

economici 
- - 

Încheierea de contracte cu 

agenţi economici pentru 

susţinerea cu bursă a minim 

5 elevi pe fiecare domeniu 

şi specializare 

Minim 40 de elevi 

bursieri susţinuţi de 

agenţii economici 

Octombrie 

2020 

Director 

Directori adj. 

Agenţii 

economici 

40.000 

RON 

Finanţare 

extrabugetară 
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Prioritatea 4: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

Obiectiv: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu echipamente 

didactice/şcolare şi IT 

Ţinta: Absolvenţii de gimnaziu şi elevii pe niveluri de învăţământ liceal şi profesional, persoane adulte cuprinse în sistemul 

de învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

Context: Dinamica economică a comunităţii  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 

Identificarea de resurse 

financiare pentru realizarea 

studiilor de fezabilitate şi a 

proiectelor de execuţie 

pentru repararea clădirilor: 

corp C1, Corp C2 – 

internat, bulevardul 

Racoţeanu 196A, sala de 

sport, terenurile de sport. 

Identificarea de 

resurse financiare 

pentru realizarea 

lucrărilor 

Iunie 2020 

Director 

Administrator 

financiar 

Consiliul 

Local 

150.000 

RON 
Bugetul local 

Identificarea de resurse 

financiare pentru executarea 

lucrărilor de reparaţii la 

corpurile C5, C4, C1, 

terenurile de sport, căminul 

internat de la adresa: 

Bulevardul Racoţeanu 

nr.196A 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii 

pentru desfăşurarea 

procesului instructiv 

educativ 

Septembrie 

2018 

Director 

Administrator 

financiar 

Consiliul 

Local 

ISJ Dolj 

7000.000 

RON 

Bugetul de 

stat 

Achiziţionarea de mobilier, 

material sportiv, aparatură 

de laborator, aparatură 

pentru atelierul şcoală 

Realizarea unui 

sistem modern 

pentru procesul 

instructiv educativ 

Permanent 

Director 

Administrator 

financiar 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Consiliul 

local 

ISJ Dolj 

500.000 

RON 

Bugetul de 

stat 

Fonduri 

structurale 

Acreditarea la nivelul 

unităţii de programe de 

formare continuă pentru 

nivelul I şi II de calificare 

Îmbunătăţirea 

ofertei educaţionale, 

în colaborare cu 

agenţii economici 

Ianuarie 

2019 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Agenţii 

economici 

AJOFM 

8400 

RON 

Consiliul 

local 

Derularea la nivelul unităţii 

de programe de formare 

continuă pentru nivelul I şi 

II de calificare 

Satisfacerea unor 

cerinţe de pe piaţa 

muncii  

permanent 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Agenţii 

economici 

AJOFM 

240000 

RON 

anual 

Fonduri 

extrabugetare 

Continuarea derulării la 

nivelul unităţii a 

programului „A doua 

Şansă” 

Satisfacerea unor 

cerinţe educaţionale, 

la nivelul 

comunităţii 

2020 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Consiliul 

local 

ISJ Dolj 

20000 

RON 

Bugetul de 

stat 
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Prioritatea 5: Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 

Obiectiv:  Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi   

Ţinta:   

▪ elevii unităţii şcolare 

▪ părinţii elevilor 

▪ profesorii angajaţi la unitatea şcolară 

Context: Dinamica economică şi socială a comunităţii  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 

Derularea la nivelul unităţii 

de programe de consilere şi 

orientare profesională pentru 

elevi 

Creşterea la 30% a 

numărului de 

absolvenţi angajaţi 

sau care desfăşoară 

activităţi economice  

Iunie 2017 

Director 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

Consier 

educativ 

Consiliul 

Local 

Centrul 

Judeţean 

de 

Resurse 

10000 

RON 

Bugetul 

local 

Modernizarea cabinetului de 

consiliere 

Îmbunătăţirea 

infrastructurii pentru 

desfăşurarea 

procesului educativ 

Noiembrie 

2017 

Director 

Administrator 

financiar 

Consiliul 

Local 

ISJ Dolj 

10.000 

RON 

Bugetul 

local 

Derularea la nivelul unităţii 

de programe „Şcoala 

Părinţilor” 

Realizarea unei 

comunicări eficiente 

cu părinţii sau tutorii 

elevilor 

Permanent 

Director 

Administrator 

finaciar 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Consiliul 

local 

ISJ Dolj 

0 RON - 

Derularea la nivelul unităţii 

de programe de formare a 

profesorilor  

Adaptarea 

demersului 

educaţional al 

cadrelor didactice la 

cerinţele societăţii 

bazată pe cunoaătere 

permanent 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Centrul 

Judeţean 

de 

Resurse 

Casa 

corpului 

Didactic 

40000 

RON 

anual 

Buget local 

și 

extrabugetar 

 
Prioritatea 6: Sprijinirea iniţiativelor pentru parteneriate la nivel european în domeniul formării prin învăţământul 

tehnic şi profesional 
Obiectiv:  Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică la nivel european 

Ţinta:   

▪ Număr de elevi care participă la schimburile de experienţă/ vizite de studiu 

▪ Număr de cadre care participă la schimburile de experienţă/ vizite de studiu 

▪ Număr broşuri editate şi materiale 

Context: Dinamica economică şi socială a comunităţii  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 
Rezultate aşteptate 

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoanele 

responsabile 
Parteneri Cost 

Sursa de 

finanţare 

Identificarea de parteneri 

din statele membre ale UE 

pentru unitatea de învăţămât 

Creşterea numărului 

de elevi care merg 

în vizite de studii în 

şcolile partenere 

Iunie 2020 

Director 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

Consier 

educativ 

Consiliul 

Local 

Centrul 

Judeţean 

de 

Resurse 

10000 

RON 

Finanţare 

extrabugetară 
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Organizarea de campanii de 

informare privind 

exemplele de bună practică 

din UE , regiune şi judeţul 

Dolj 

Îmbunătăţirea 

procesului instructiv 

educativ, şi a 

participării elevilor 

la acesta 

Noiembrie 

2020 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

Consier 

educativ 

Consiliul 

Local 

ISJ Dolj 

10.000 

RON 
Bugetul local 

Publicarea semestrială de 

materiale şi broşuri 

împreună cu partenerii 

unităţii şcolare 

Realizarea unei 

comunicări eficiente 

cu părinţii sau 

tutorii elevilor, cu 

membrii comunităţii 

locale 

Permanent 

Director 

Administrator 

finaciar 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Consiliul 

local 

ISJ Dolj 

5.000 

RON 

Fonduri 

extrabugetare 

 

 

PROPUNERI DE ACŢIUNI 

 

 

În urma analizei concluziilor şi a recomandărilor au fost identificate 

următoarele obiective la nivelul unităţii şcolare: 

 

▪ Scopul – creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale în sprijinul 

creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere şi derularea 

la nivelul unităţii de programe pentru formarea profesională continuă. 

 

▪ Priorităţi: 

1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor; 

2. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din zonă şi reducerea 

abandonului şcolar; 

3. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităţii şcolare; 

4. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii; 

5. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere; 

6. Sprijinirea iniţiativelor pentru parteneriate la nivel european în 

domeniul formării prin învăţământul tehnic şi profesional. 

  

 Este remarcabil faptul că priorităţile propuse sunt în cocordanţă cu cele ale 

PRAI şi PLAI, cu necesităţile impuse de dinamica economico socială a zonei, 

respectiv cu nevoile de formare ale beneficiarilor direcţi ai educaţiei cât şi a 

beneficiarilor indirecţi. 

PLAN OPERAŢIONAL 
 

Pentru anul şcolar 2017-2018 propun urmărirea a două priorităţi din Planul de 

Acţiune al Şcolii şi anume: 

1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

Obiectiv: Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor 

• Ținte strategice: 
➢ conceperea de programe școlare pentru elevii performanți, dar și planuri remediale și de 

programe școlare adaptate pentru elevii cu nevoi speciale sau aflați în eșec școlar cu 

scopul de a îmbunătăţi rezultatele şcolare prin adaptarea ofertei educaţionale a 

instituţiei la nevoile de formare ale fiecărui elev; 
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➢ organizarea de programe de pregătire suplimentară în vederea pregatirii examenelor 

naționale (bacalaureat, respectiv admiterea la facultate) în vederea creşterii calităţii 

procesului instructiv-educativ prin centrarea demersului didactic pe îmbunătățirea 

randamentului fiecărui elev. 

➢ dezvoltarea în cadrul curriculumului la decizia şcolii a unor cursuri opţionale adecvate 

nevoilor de intelectualizare și de dezvoltare a competențelor necesare integrării pe piața 

forței de muncă cu scopul de a adecva oferta educațională la diagnoza contextului 

socio-economic și cultural în care funcționează școala, la dotarea existentă și la 

personalul angajat. 

➢ participarea la întâlniri cu AJOFM-ul, diferite ONG-uri, cabinete de psihologie și 

orientare socio-profesională, părinţi și elevi pentru a sonda piaţa forţei de muncă pentru 

a informa elevii asupra oportunităţilor de formare şcolară şi profesională după 

încheierea ciclului liceal. 

➢ organizarea de activități extracurriculare  atractive în scopul dezvoltării personale a 

elevilor cât și pentru prevenirea abandonului școlar. 

 

 

 

Prioritatea 3. Dezvoltarea parteneriatului social la nivelul unităţii şcolare 

 Obiectiv 1: Dezvoltarea parteneriatului pentru o mai bună adaptare a ofertei 

educaţionale la piaţa muncii; 

▪ Ţinte strategice: 

1. creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii; 

2. realizarea unei interacţiuni directe la interfaţa viitor absolvent angajator; 

Obiective operaţionale vizate : 

1. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii 

din zona Filiaşi şi localităţi limitrofe; 

2. Reducerea abandonului şcolar; 

3. Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic, prin abordarea 

modelului tutorial, implementat cu succes în Regiunea Centru; 

4. Inserţia profesională a absolvenţilor; 

5. Optimizarea procesului de predare/învăţare în cadrul liceal prin utilizarea 

unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor 

educaţionale folosite în lume bazate pe principiul participării directe a 

beneficiarilor actului educaţional la propria lor instruire; 

6. Aplicarea relaţiilor de parteneriat şcoală comunitate pentru dezvoltarea 

coeziunii sociale 

7. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor 

TVET cu echipamente didactice/şcolare şi IT 

8. Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET  a 

tinerilor de etnie roma 

Rezultate așteptate pentru anul școlar 2016/2017: 

✓ Creșterea numărului de tineri absolvenți angajați după terminarea studiilor cu 

cel puțin 25% ; 

✓ Aplicarea de metode moderne de instruire, și crearea unor modele de bune 

practici. 
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Prioritatea 6. Sprijinirea iniţiativelor pentru parteneriate la nivel european în 

domeniul formării prin învăţământul tehnic şi profesional. 

Obiectiv 1: Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi 

părinţi; 

▪ Ţinte strategice: 

1. o mai bună corelare între abilităţile dobândite prin procesul educaţional 

şi orientarea profesională a tinerilor; 

2. consilierea părinţilor pentru o abordare mai permisivă a opţiunilor pe 

care le au beneficiarii direcţi ai educaţiei, în vederea asigurării unui climat mai 

stabil pe piaţa muncii. 

Obiective operaţionale vizate 

2. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active de grup; 

3. Reconsiderarea aspectelor de gen ale activităţii de profesor; 

4. Aplicarea unor strategii didactice care răspund diversităţii elevilor şi 

nevoilor lor de educaţie, învăţarea centrată pe elev; 

4. Culegeri de date prin metode specifice sociometrice; 

5. Realizarea de materiale informaţionale accesibile pentru facilitarea consilierii; 

 

Rezultate așteptate: 

✓ Creșterea numărului de absolvenți cuprinși în  forme superioare de învățământ 

cu cel puțin 15%; 

✓ Stocarea informațiilor culese într-o bază de date care să permită unității 

școlare îmbunătățirea ofertei de școlarizare astfel încât să satisfacă mai bine 

cererile beneficiarilor direcți cât și a beneficiarilor indirecți ai actului 

educațional; 

✓ Îmbunătățirea premizelor pentru ca stabilitatea pe piața muncii să ducă la o 

dezvoltare sănătoasă a economiei; 

✓ Facilitarea accesului tinerilor absovenți pe piața muncii. 

                             

  Cu ocazia revizuirii PAS, în vederea accesării finanțării prin programul R.O.S.E., 

se asociază cel mai bine priorității 1 din prezentul document: 
 

 



PLAN OPERAŢIONAL 2018 – 2019 
 

Funcţii manageriale 

Obiective specifice 
Acţiuni  Responsabili 

Resurse 
Orizont de 

timp 

Observaţii 

Indicatori de performanţă 
Materiale Financiare Persoana 

1. Proiectare 

Realizarea diagnozei 

1.1. Realizarea analizei şi a 

diagnozei activităţii desfăşurate 

de unitatea şcolară în anul 

şcolar 2016 – 2017 

Director 

Directori adjuncţi 

Responsabili 

comisii 

Raportul de 

analiză al unităţii 

şcolare 

- directori Sept.2018 

Acţiune locală 

Realizarea obiectivelor 

stabilite în planul 

managerial anterior 

1.2. Analiza şi diagnoza 

activităţii desfăşurate la nivelul 

comisiilor metodice 

1.3.stabilirea membrilor 

Comisiei pentru Calitate 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Materialele,  

procesele verbale 
- 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Consiliul 

profesoral 

Sept.2018 

Acţiune locală 

Stabilirea obiectivelor 

pentru anul şcolar următor 

1.4. Elaborarea planurilor 

manageriale  ale comisiilor 

metodice, planului general de 

acţiune al unităţii 

Comisiile 

metodice , 

consiliul de 

administraţie, 

conducerea şcolii 

Raportul de 

analiză pe anul 

şcolar 

trecut 

- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Sept.2018 

Acţiune locală. 

Corelarea cu strategia 

M.E.N. şi Programul 

Guvernului şi Programului 

managerial unic la nivelul 

ISJ.Dolj 

1.4. Elaborarea de 

studii/proiecte privind 

problematica educaţională la 

toate nivelurile 

Comisii la nivelul 

unităţii pentru 

frecvenţă, notare, 

comisii metodice 

Rapoartele 

responsabililor 

comisiilor 

- 

Directori, 

directori 

adjuncţi, 

responsabili 

comisii 

Periodic 

Acţiune locală 

Identificarea nevoilor 

specifice la nivelul 

localităţii 

1.5. Elaborarea proiectelor de 

dezvoltare pe termen scurt şi a 

planurilor operaţionale aferente 

Director, directori 

adjuncţi, consiliul 

de administraţie 

Rapoartele de 

analiză ale 

comisiilor 

metodice 

- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

consiliul de 

administraţie 

Sept.2018 
Acţiune locală 

Eficientizarea activităţii 
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1.6. Elaborarea proiectelor de 

dezvoltare a resurselor umane la 

toate nivelurile 

Consiliul de 

administratie 

Analiza situatiei 

existente 
- 

Director, 

membrii 

consiliului de 

administratie 

Periodic. 

Acţiune locala 

Creşterea calităţii 

demersului didactic; 

eficientizarea utilizării res. 

umane 

1.7. Elaborarea programelor de 

perfecţionare a personalului 

didactic, didactic auxiliar 

Conducerea 

şcolii, Comisia 

pentru 

perfecţionare 

Raportul 

responsabililor 

comisiilor 

metodice şi al 

responsabilului 

comisiei pentru 

perfecţionare 

- 

Directori 

adjuncti, 

responsabili 

comisii 

metodice, 

responsabil 

comisie 

perfecţionare 

Sept.-oct. 

2018 

Acţiune locală. 

Creşterea gradului de 

implicare 

1.8. Prognozarea evoluţiei 

populaţiei şcolare 

Comisia pentru 

orientare şcolară 

şi profesională 

 

 

Recensământ 

efectuat de unitate 
- 

Directori,respo

nsabil comisie 

orientare 

şcolară şi 

profesională 

Noiembrie 

2018 

Acţiune locală 

Corelarea la comanda 

socială 

1.9. Întocmirea planului de 

şcolarizare pentru anul şcolar 

2018/2019 

Consiliul 

profesoral, 

consiliul de 

administraţie 

Anexele pentru 

încadrarea 

propusă de unităţi 

în anul şcolar 

2018/2019 

- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

membrii C.A 

Nov. 

Dec.2018 

Acţiune locală 

Concordanţa cu nevoile de 

formare ale populaţiei 

şcolare 

1.10. Elaborarea proiectelor de 

curriculum 

Comisii metodice, 

consiliul pentru 

curriculum 

Metodologiile în 

vigoare 
- 

Director, 

directori 

adjuncţi , 

membrii 

consiliului 

pentru 

curriculum 

Ian.-febr. 

2019 

Acţiune locală 

Aplicarea curriculum-ului 

naţional 

1.11. Elaborarea C.D.Ş. pentru 

anul şcolar 2018-2019 

Comisii metodice, 

consiliul pentru 

curriculum 

Metodologiile în 

vigoare 
- 

Responsabili 

comisii 

metodice cadre 

didactice 

Martie 2019 

Acţiune locală. 

Îmbunătăţirea ofertei 

educaţionale 

Asigurarea calit. înv. 

1.12. Elaborarea programului de 

activităţi extracurriculare 

Comisia  

Diriginţilor 

Raport privind 

desfăşurarea 

programului 

- 
Coordonator 

programe 
Sept.2019 

Acţiune locală 

Dezvoltarea aptitudinilor 



 45 

1.13. Elaborarea programelor de 

menţinere/ remediere a 

rezultatelor la examenele 

naţionale. 

Comisii metodice, 

comisia pentru 

calitate 

Rapoartele 

inspectorilor de 

specialitate 

- 

Responsabili 

comisii 

metodice, 

directori 

adjuncţi 

sept.- iunie 

2018/2019 

Acţiune locală 

Îmbunătăţirea/menţinerea 

rezultatelor 

1.14. Elaborarea programelor de 

pregătire pentru concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

Comisii metodice  

Rapoartele 

responsabililor de 

comisii 

- 

Responsabili 

comisii 

metodice, 

directori 

adjuncţi 

Sept.-feb. 

2018/2019 

Acţiune locală 

Creşterea numărului de 

premii 

1.15. Elaborarea de proiecte 

privind diminuarea 

absenteismului şi a abandonului 

şcolar 

Comisia pentru 

frecvenţă 

Rapoartele de 

analiză ale 

comisiei 

- 

 

Resonsabil 

comisie 

frecvenţă , 

directori 

adjuncţi, 

secretariat 

Permanent 

Acţiune locală 

Diminuare/eradicare a 

fenomenelor 

1.16. Realizarea proiectelor de 

buget şi a proiectelor de 

achiziţii 

Administrare şi 

gestiune resurse 

financiare şi 

materiale 

Legislaţia în 

vigoare 
- 

Director, 

administrator 

financiar, 

consiliul de 

administraţie 

Nov. 2018 

Acţiune locală 

Îmbunătăţirea stării 

materiale a unităţii şcolare 

1.17 Conceperea proiectelor de 

identificare a noi resurse 

extrabugetare. 

Administrare şi 

gestiune resurse 

financiare şi 

materiale 

 

 

Legislaţia în 

vigoare 
- 

Director, 

administrator 

financiar, 

consiliul de 

administraţie 

Permanent 

Acţiune locală. 

Dezvoltarea bazei materiale 

a unităţii şcolare 

1.18. Continuarea investiţiilor 

şcolare şi reparaţiile cuprinse în 

Programele de reabilitare, 

locale. 

Administrare şi 

gestiune resurse 

financiare şi 

materiale 

Legislaţia în 

vigoare 
- 

Director, 

administrator 

financiar, 

consiliul de 

administraţie 

Permanent 

Acţiune locală 

Dezvoltarea bazei materiale 

a şcolii 
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1.19. Elaborarea proiectelor de 

curriculum 

Comisia de 

curriculum 

Metodologiile în 

vigoare 
- 

Director , 

consiliul pentru 

curriculum, 

consiliul 

profesoral 

Anual 

Acţiune locală 

Aplicarea curriculum-ului 

naţional 

1.20. Pregătirea proiectelor de 

colaborare la nivel internaţional 

Comisia pentru 

multiplicarea 

informaţiei 

Programe 

specifice 
- 

Responsabil 

comisie , 

multiplicator 

informaţie 

Conform 

graficelor 

A.N. 

„Erasmus” 

Acţ. internaţională. 

Creşterea interesului pentru 

modernizarea demersului 

educativ. 

1.21. Elaborarea de proiecte de 

parteneriat la nivel local şi 

naţional 

Comisii metodice 

, director , 

directori adjuncţi 

Programe 

specifice 
- 

Responsabili 

comisii 

metodice , 

director, 

directori 

adjuncţi 

Când este 

cazul 

Acţiune locală,judeţeană 

interjudeţeană. 

Deschiderea şcolii către 

comunitate 

2.Organizare 

Eficientizarea demersului 

managerial 

 

2.1. Elaborarea tematicii şi a 

graficelor pentru şedinţele 

Consiliilor şi comisiilor 

Conducerea 

şcolii, comisii 

Documentele 

pentru 

perfecţionare. 

- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

responsabili 

comisii 

Sept.2018 

Acţiune locală 

Corelarea cu obiectivele 

activităţii 

2.2. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţii comisiilor 
Comisii metodice 

Curriculum 

naţional, CDS, 

CDL. 

- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Conform 

grafic. 

 

Acţiune locală. 

Respectarea curriculumului 

2.3. Asigurarea calităţii 

demersului didactic 
Comisii metodice 

Rapoarte 

responsabili 

comisii, procese 

verbale , 

materiale 

întocmite 

- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Permanent 

Acţiune locală 

Formarea/dezvoltarea 

abilităţilor şi 

competenţelor, conform  

standardelor 
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2.4. Realizarea procedurilor de 

ocupare a posturilor şi 

catedrelor vacante, conform 

criteriilor naţionale, locale şi 

proprii 

Director, consiliul 

de administraţie. 

Metodologia 

M.E.C. privind 

Doljul ca judeţ 

pilot 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director , 

consiliul 

administraţie, 

secretariat 

Conform 

graficului 

M.E.C. 

Acţiune locală 

Încadrarea corectă cu 

personal didactic 

Organizarea concursurilor şi a 

tuturor formelor de admitere, pe 

bază de selecţie, conform 

metodologiilor stabilite la nivel 

naţional, local şi proprii 

Director, consiliul 

de administraţie. 
Metodologii 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director , 

consiliul 

administraţie, 

secretariat 

Conform 

graficului 

Acţiune locală. 

Stimularea spiritului de 

competiţie, a aptitudinilor şi 

capacităţilor 

 
2.5. Realizarea programelor de 

pregătire pentru concursuri şi 

Olimpiade şcolare şi a 

programelor de dezvoltare 

pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor la examenele 

naţionale. 

Comisii metodice 
Rezultate 

anterioare 
- 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Permanent 

Acţiune locală 

Creşterea numărului de 

premii 

Creşterea promovabilităţii 

la examenele naţionale 

2.6. Participarea la concursuri şi 

olimpiade şcolare. 
Comisii metodice 

Rezultate 

anterioare 

Resurse 

extrabuget 

Director, 

directori 

adjuncţi, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Conform 

graficului 

M.E.C. 

Acţiune locală 

Stimularea competiţiei 

2.7. Elaborarea criteriilor de 

evaluare pentru acordarea 

salariilor de merit 

 
Metodologia 

M.E.C. 
- 

Director , 

consiliul de 

administraţie 

 

Acţiune locală 

Creşterea gradului de 

motivare a cadrelor 

didactice 

2.8. Implementarea proiectelor 

privind diminuarea 

absenteismului şi eradicarea 

abandonului şcolar. 

Comisia 

diriginţilor 
Proiectul şcolii. - 

Consilier pe 

probleme 

educative 

An şcolar 

2018/2019 

Acţiune locală. 

Reducerea ratei 

fenomenelor. 

Coeziune sociala 
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 2.9. Organizarea de dezbateri pe 

teme de curriculum în vederea 

aplicării proiectelor de 

curriculum şi a planurilor – 

cadru elaborate de unităţile 

şcolare şi avizate de I.S.J. 

Consiliul pentru 

curriculum 

Documentele 

primite de la 

M.E.C. 

- 

Director, 

membrii 

consiliului 

pentru 

curriculum 

An şcolar 

2018/2019 

Acţiune locală 

Atingerea standardelor 

curriculare 

Eficientizarea demersului 

didactic 

2.10. Evaluarea activităţii 

cadrelor didactice în vederea 

acordării salariului de merit 

Consiliul de 

administraţie 

Metodologia 

M.E.C. 

Criterii 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

membrii 

consiliului de 

administraţie 

Decembrie 

2018 

Acţiunelocală. 

Creşterea gradului de 

motivare 

2.11. Organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare şi de consiliere 

şi de orientare, conform 

programului propriu 

Comisia 

diriginţilor. 

. 

Planurile cons. 

ed. 

Resurse 

extrabuget 

Director, 

consilier 

educativ 

Conform 

planificare 

proprie 

Acţiune locală. 

Formarea abilităţilor şi 

competenţelor 

extracurriculare 

2.12. Asigurarea asistenţei 

sanitare şi a protecţiei muncii 

Administrare şi 

gestiune res. fin. 

şi mat 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Administrator, 

comisia pentru 

securitate în 

muncă 

Permanent 

Acţiune locală. 

Prevenirea şi asig. Sanitară 

şi în muncă 

2.13. Relaţionarea cu mediul 

social, cultural şi economic 

specific comunităţii locale 

Comisia 

diriginţilor, 

comisiile 

metodice 

Parteneria- 

tele încheiate 
- 

Responsabili 

comisii, 

directori 

Permanent 
Acţiune locală. 

Facilitarea comunicării. 

2.14. Aplicarea Programului 

guvernamental „Laptele şi 

cornul” 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

Ordinul M.E.C. 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

administrator 

financiar 

Permanent 

Acţiune locală. 

Primirea de către toţi 

şcolarii mici 

2.15. Organizarea şi dezvoltarea 

reţelei de transport şcolar 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

 

 

Analiza de nevoi 

şi comasarea 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

consiliul de 

administraţie 

Conform 

graficului 

Acţiune locală. 

Creşterea calităţii pregătirii 

elevilor 

2.16. Repartizarea bugetului 

primit, conform legislaţiei în 

vigoare 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale, 

consiliul de 

administraţie 

Analiza de nevoi 
Bugetul 

repartizat 

Director, 

administrator 

financiar 

Cf. gr. de 

execuţie 

bugetară 

Acţiune locală. 

Asigurarea execuţiei 

bugetare 
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2.17. Identificarea resurselor 

extrabugetare şi repartizarea lor 

conform priorităţilor 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

Propunerile 

responsabililor de 

compartimente 

Resurse 

extrabugeta

re 

Director, 

administrator 

financiar, 

consiliul de 

administraţie 

Cf. progr. 

Manag. 

Acţiune locală 

Creşterea fondurilor 

extrabugetare 

2.18. Aplicarea proiectelor de 

investiţii şi reparaţii 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

Programul 

propriu 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

administrator 

financiar, 

consiliul de 

administraţie 

Cf. progr. 

Propriu 

Acţiune locală 

Dezvoltarea bazei materiale 

3.Conducere 

operaţională. 

Operaţionalizarea activităţii 

Eficientizarea demersului 

managerial 

Organizarea în vederea 

atingerii standardelor şi a 

finalităţilor 

3.1. Încheierea contractelor de 

muncă 

Secretariat, 

director 

Legislaţia în 

vigoare 
- 

Director, 

secretar şef 
Permanent 

Acţiune locală. 

Respectarea legislaţiei 

3.2. Normarea judicioasă şi 

funcţionarea eficientă a 

personalului din subordine 

Director, 

administrator, 

administrator 

financiar 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

administrator, 

administrator 

financiar 

Anual. 
Acţiune locală. 

Eficientizarea activităţii 

3.3. Coordonarea activităţii 

comisiilor metodice şi  a 

cadrelor didactice 

Consiliul pentru 

curriculum, 

consilul de 

administraţie , 

directori adjuncţi 

Documente, 

ordine, notificări 

M.E.C. 

- 

Director, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Permanent 

Acţiune locală. 

Creşterea calităţii 

demersului didactic 

3.4. Operaţionalizarea resursei 

de timp în unitatea şcolară 

Director , 

directori adjuncţi, 

responsabili 

compartimente 

Propriile 

programe 
- 

Director , 

directori 

adjuncţi , 

responsabili 

compartimente 

Permanent 

Acţiune locală. 

Încadrarea în planificarea 

resursei de timp 

3.5. Realizarea procedurilor de 

disciplină a muncii, de mediere 

şi rezolvare a conflictelor şi de 

rezolvare a contestaţiilor 

Conducerea scolii 
Legislaţia în 

vigoare 
- 

Director , 

directori 

adjuncţi , 

responsabili 

compartimente 

Când este 

cazul 

Acţiune locala 

Respectarea legislaţiei 
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4.Monitorizare. Evaluare. 

Control 

Eficientizarea activităţii. 

Identificarea punctelor 

slabe şi a punctelor tari în 

activitate. 

4.1. Elaborarea de propuneri 

privind curriculumul la decizia 

scolii şi dezvoltarea locală 

Consiliul pentru 

curriculum 

Materialele 

rezultate din 

discuţii pe ac. 

temă 

- 

Director, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Anual 

Acţiune locala 

Adecvarea ofertei 

educaţionale 

4.2. Elaborarea şi aplicarea 

criteriilor şi a instrumentelor de 

monitorizare şi evaluare 

Dirctor, consiliul 

de administratie 

Documente, 

ordine, notificări 

M.E.C. 

- 

Directo, 

membrii 

cons.admin. 

Periodic. 

Acţiune locala 

Respectarea metodologiei şi 

a specificului unităţii. 

4.3. Monitorizarea arhivării 

documentelor 

Comisia pentru 

selectarea si 

arhivarea doc. 

Legislaţia în 

vigoare 
- 

Membrii 

comisiei pentru 

arhivare 

Cf. 

termenelor. 

Acţiune locală. 

Respectarea legislaţiei. 

Respectarea normativelor 

arhivării 

4.4. Întocmirea raportului 

anual/ semestrial asupra 

activităţii 

Director, 

directorii adjuncti, 

responsabili 

comisii 

Documentaţia 

rezultată 
- 

Director, 

directorii 

adjuncti, 

responsabili 

comisii 

Semestrial 

Anual 

Acţiune locală. 

Respectarea structurii şi a 

termenelor 

4.5. Evaluarea ofertei 

educaţionale şi a 

performanţelor, pe baza 

criteriilor de monitorizare, 

evaluare şi/sau a indicatorilor 

de performanţă 

Comisia pentru 

orientare scolara 

si profesionala 

Criteriile stabilite - 

Director, 

directori 

adjuncti,membr

ii comisiei 

orientare 

Cf. grafic 

Acţiune locală. 

Depistarea punctelor tari şi 

a punctelor slabe din 

activitate 

4.6. Asigurarea organizării şi 

desfăşurării examenelor 

naţionale de sfârşit de ciclu 

Director, directori 

adjuncti, diriginti 

clase terminale, 

secretariat 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

directori 

adjuncti, 

diriginti clase 

terminale, 

secretar sef 

Conform 

legii 

Acţiune naţională. 

Respectarea regulamentelor 

4.7. Întocmirea documentelor 

legale privind managementul 

financiar. 

Administrare şi 

gestiune resurse 

fin. şi materiale 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

administrator 

financiar 

Semestrial 

Anual 

Acţiune locala 

Încadrarea în bugetul 

alocat 
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4.8. Evaluarea realizării 

planului de achiziţii şi a 

utilizării fondurilor 

extrabugetare 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

consiliul de 

administratie,a

dministrator 

financiar 

Conform 

regulament 

Acţiune locala 

Corelarea cu nevoile reale 

ale unitatii 

4.9. Monitorizarea aplicării 

Programului „Laptele şi 

cornul”. 

Administrare şi 

gestiune resurse 

fin. şi materiale. 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director, 

administrator 

financiar 

Permanent 

Acţiune locala. 

Încadrarea în prevederile 

programului 

 4.10. Evaluarea periodică a 

activităţii personalului din 

subordine 

Consilliul de 

administratie 

Criteriile stabilite. 

Legislaţia în 

vigoare 

- 

Director, 

membrii 

consiliului de 

administratie 

Cf. 

termenelor 

Acţiune locala 

Redimensionarea activităţii 

5.Motivare 

Stimularea şi motivarea 

materială şi morală a 

cadrelor didactice şi a 

elevilor. 

5.1 Stimularea (auto)formării şi 

dezvoltării profesionale 
Comisii metodice. 

Ofertele de 

perfecţionare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Permanent 
Acţiune locala. 

Dezvoltarea profesională 

5.2. Stimularea spiritului de 

competitivitate 

Consiliul de 

administratie 

Rezultatele 

deosebite 

popularizate 

Resurse 

extrabugeta

re. 

Director, 

membrii 

cons.adm 

Permanent 

Acţiune locală. 

Implicare, participare, 

dezvoltare 

5.3. Încurajarea şi sprijinirea 

iniţiativelor prin flexibilitate, 

deschidere spre nou 

Consiliul de 

administratie 

Rezultatele 

deosebite 

popularizate 

- 

Director, 

membrii 

cons.adm 

Permanent 
Acţiune locală. 

Implicare, dezvoltare. 

5.4. Încurajarea performanţei  

prin acordarea de recompense. 

Consiliul de 

administratie 

Rapoartele de 

evalua-re 

Resurse 

extrabugeta

re. 

Director, 

membrii 

cons.adm 

Permanent 
Acţiune locala. 

Dezvoltarea performanţelor 

5.5. Sprijinirea iniţiativelor în 

atragerea resurselor materiale şi 

financiare. 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale. 

Analiza 

evoluţiei 

comunităţii locale 

- 

Director, 

administrator 

financiar 

Permanent 
Acţiune locală. 

Participare, dezv. a unităţii. 

6.Aplicarea de metode 

care sa dezvolte metode 

de educatie centrate pe 

elev 

6.1.Adaptarea strategiilor de 

invatare le stilurile elevilor , 

pentru a sprijini dezvoltarea 

complexa a elevilor 

Comisii metodice 

Diriginti 

Cadre didactice 

Proresul elevilor - 

Director, 

directori 

adjuncti , 

responsabili 

comisii 

metodice 

permanent 
Actiune locala 

Coeziune sociala. 
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7.Implicare. 

Participare 

Creşterea gradului de 

implicare. 

7.1. Asigurarea deschiderii 

şi transparenţei în actul 

decizional, prin participare 

la luarea deciziilor. 

Consiliul de 

administratie 

Programele 

unităţii 
- director Permanent 

Acţiune locală. 

Implicare în actul decizional 

7.2. Încurajarea participării 

şi a iniţiativei pentru 

optimizarea funcţionării 

culturii organizaţionale. 

Consiliul de 

administratie 

Programele 

unităţii 
- director Permanent 

Acţiune locală. 

Optimizarea culturii 

organizaţionale 

7.3. Implicarea 

personalului din subordine 

în atragerea de res. mat. şi 

financiare 

Administrare şi 

gestiune res fin. şi 

mat. 

Programele unit 

de resort 

Resurse 

extrabugeta

re. 

director Permanent 

Acţiune locală. 

Responsabilizarea 

personalului 

7.4. Parteneriat părinţi – 

şcoală. Organizarea de 

întâlniri periodice cu 

părinţii, autoritatea locală, 

agenţi economici, instituţii, 

organizaţii, O.N.G. – uri  

etc. 

Comisia diriginti 
Programele 

unitătii 

Resurse 

extrabugeta

re. 

Directori, cadre 

didactice, 

coordonator 

programe 

Permanent 

Acţiune locala 

Implicare activă a părinţilor 

şi a factorilor economici 

7.5. Atragerea şi implicarea 

elevilor în elaborarea 

documentelor care îi 

vizează, în parteneriatul 

educaţional, alte activităţi. 

Comisia diriginti. 
Programele 

unităţii 
- 

Director, 

coordonator 

programe . 

Permanent 

Acţiune locala. 

Responsabilizarea elevilor. 

Consiliul elevilor 

8.Formare şi 

dezvoltare 

profesională şi 

personală 

Optimizarea 

competenţelor. 

Dezvoltarea competenţelor. 

8.1. Participarea la programe de 

(auto)formare continuă pentru  

directori, cadre didactice, 

personal didactic auxiliar 

Comisii metodice, 

consiliul de 

administraţie, 

director, 

administrator 

finanaciar 

Analiza de nevoi. 

Cursurile propuse 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Responsabili 

comisii 

metodice, 

responsabil 

comisie 

perfecţionare, 

director 

Cf. grafic 

M.E.C. şi 

I.S.J. 

Acţiune locală 

Creşterea nr. cadrelor 

didactice care participă la 

aceste cursuri 
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8.2.  Participarea la întâlniri de 

lucru, seminarii, simpozioane, 

programe organizate la nivel 

local sau naţional 

Comisii metodice 
Graficul M.E.C. 

şi I.S.J. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Resurse 

extrabugeta

re 

Director, 

directori 

adjuncti, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Cf. grafic 

M.E.C. şi 

I.S.J. 

Acţiune locala 

Dezvoltare profesională şi 

personală 

8.3. Participarea elevilor la 

cursurile de pregătire / formare 

organizate la nivel local, 

naţional, internaţional 

Comisii metodice 
Graficul M.E.C. 

şi I.S.J. 

Resurse 

extrabugeta

re. 

Director, 

directori 

adjuncti, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Cf. grafic 

M.E.C. şi 

I.S.J. 

Acţiune judeţeană. 

Dezvoltarea abilităţilor şi a 

capacităţilor 

9.Formarea 

grupurilor. 

Dezvoltarea 

echipelor 

Dezvoltarea spiritului de 

echipă 

 

9.1.  Încurajarea culturii 

organizaţionale de tip reţea 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Analiza de nevoi - 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Permanent 
Acţiune locală 

Lucrul în echipă 

9.2.  Organizarea colectivelor 

de proiect, în funcţie de 

activitatea planificată 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Programele 

unităţii. 
- 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Când este 

cazul. 

Acţiune locală 

Constituirea şi coeziunea 

echipelor. 

9.3. Organizarea unor echipe 

mixte pentru realizarea 

proiectelor de dezvoltare 

comunitară 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Com. loc. 

Programele 

unităţii. 

- 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Când este 

cazul. 

Acţiune locală 

Coeziunea echipei. 

10.Reconsiderarea 

aspectelor de gen ale 

activitatii de profesor 

10.1. Organizarea  unor 

dezbateri, a unor actiuni care sa 

aiba ca obiect analiza relatiilor 

de gen in unitatea scolra 

Consiliul 

profesoral, 

director, 

coordonator de 

programe 

Persoane care au 

cunostinte si 

abilitatti de 

comunicare 

Analiza de nevoi  

Coordonator de 

programe , 

consiler pe 

probleme 

educative, 

diriginti 

permanent 
Actiune locala 

Coeziune sociala 

11.Negocierea şi 

rezolvarea 

conflictelor 

11.1.  Depistarea şi pozitivarea 

rapidă şi eficientă a conflictelor 
Conducerea şcolii. 

Solicitările 

existente. 
- 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

Când este 

cazul. 

Acţiune locală 

Înlăturarea conflictelor. 
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12.Utilizarea negocierii ca 

mijloc de optimizare a 

activităţii. 
12.1.  Aplicarea corectă a 

planurilor cadru şi a 

curriculumului pt.. rez. 

conflictelor între reprezentanţii 

disciplinelor 

Consiliul de 

curriculum 

Documente, 

ordine, notificări 

M.E.C. 

- 

Director, 

membrii 

consiliului de 

administraţie,m

embrii 

consiliului 

pentru 

curriculum 

Permanent 
Acţiune locală. 

Evitarea conflictelor 

 12.2.  Negocierea cu 

comunitatea locală pentru 

eficientizarea sprijinului 

comunitar 

Consiliul de 

administraţie, 

director 

. Oferta 

comunităţii locale 

- Director , 

administrator 

financiar 

Permanent Implicarea comunităţii. 

12.3. Negocierea contractelor 

pentru obţinerea fondurilor 

extrabugetare 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

Oferta 

comunităţii locale 

- Director , 

administrator 

financiar 

Permanent Acţiune locală. 

Creşterea fondurilor 

extrabugetare 

12.4. Negocierea condiţiilor 

financiare pentru execuţia 

bugetară 

Administrare şi 

gestiune re-surse 

fin. şi materiale 

Legislaţia în 

vigoare 

- Director , 

administrator 

financiar 

Lunar Acţiune locală 

Respectarea legislaţiei 

13.Comunicare şi 

informare 

Asigurarea fluxului in-

formaţional. 

Eficientizarea comunicării. 

Atragerea opiniei publice şi 

a factorilor locali în 

vederea sprijinirii unităţilor 

şcolare. 

13.1.  Editarea de revistei şcolii 
Comisia 

diriginţilor 

Creaţii ale 

elevilor, 

prezentare a unor 

acţiuni 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Resurse 

extrabugeta

re. 

Consilier 

educativ 
Permanent 

Acţiune locală. 

Accesul lărgit la informaţia 

ştiinţifică. 

13.2.  Colaborarea cu 

mijloacele mass-media locale în 

vederea informării opiniei 

publice şi atragerii sprijinului 

posibililor sponsori 

Conducerea şcolii 

Oferta şcolii, alte 

materiale de 

przentare 

- Directorii Periodic 

Acţiune locală. 

Popularizarea activităţilor 

şi atragerea sponsorilor 

13.3. Menţinerea canalelor de 

comunicare cu partenerii 

educaţionali 

Conducerea şcolii 

, responsabili 

comisii 

Materiale 

întocmite , 

procese verbale 

- Directori Permanent Acţiune locală. 

Fluidizarea comunicării 

 
13.4. Organizarea de schimburi 

de bună practică pentru 

dezvoltarea profesională şi 

popularizarea experienţelor 

Conducerea şcolii 

Materiale 

întocmite , 

procese verbale 

Resurse 

extrabugeta

re 

Conducerea 

şcolii , 

responsabili 

comisii 

metodice 

Periodic 
Acţiune locală. 

Schimburi de experienţă 
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13.5. Organizarea de mese 

rotunde şi simpozioane cu o 

largă participare a oamenilor de 

afaceri filieşeni 

Conducerea şcolii 
Oferta 

comunităţii locale 

Resurse 

extrabugeta

re 

Director, 

responsabili 

comisii 

metodice , 

Periodic 
Acţiune locală 

Implicarea comunităţii 

13.6. Transmiterea în timp util 

către forurile ierarhice 

superioare a materialelor 

solicitate 

Conducerea , 

comisii metodice , 

secretariat 

Documente,ordin

e, notificări 

M.E.C. 

- 

Director, 

responsabili 

comisii 

metodice , 

secretar şef 

Periodic 

Acţiune naţională. 

Respectarea conţinutului şi 

a termenelor 

14.Parteneriat 

Extinderea şi eficientizarea 

parteneriatului 

14.1. Relaţia corectă de lucru cu 

instituţia primarului 

Consiliul de 

administraţie 

Materiale 

furnizate de 

Primărie 

- Director Permanent 

Acţiune locală. 

Corelarea activităţii unităţii 

cu programul comunităţii 

Colaborarea cu ISJ Dolj 
Consiliul de 

administraţie 

Materiale 

furnizate de ISJ 
 

Directori C.A., 

secretariat 
 

Corelarea activităţii unităţii 

cu programul ISJ 

Colaborarea cu părinţii 

Consiliul de 

administraţie, 

comisia 

diriginţilor, 

Materiale 

întocmite, 

procese verbale 

contract de 

parteneriat , 

acorduri cu 

părinţii 

 

Responsabili 

comisii 

diriginţi , 

consilier 

educativ, 

directori 

 

Acţiune locală. 

Corelarea activităţii unităţii 

cu programul comunităţii 

. Colaborarea cu O.N.G. – uri, 

asociaţii, fundaţii, instituţii de 

cultură şi artă 

Consiliul de 

administraţie 

Oferta 

comunităţii locale 
- 

Directori , 

membrii C.A. 
Permanent 

Acţiune locală. 

Iniţierea de activităţi 

comune 

. Colaborarea permanentă cu 

organele de poliţie, sanitare, 

gardieni publici, pompieri etc. 

Consiliul de 

administraţie 

Oferta 

comunităţii locale 
- 

Directori , 

membrii C.A. 
Permanent 

Acţiune judeţeană. 

Siguranţa şi sănătatea 

elevilor 

. Implicarea sindicatelor în 

procesului decizional şi în 

rezolvarea problemelor 

Consiliul de 

administraţie 

Parteneriat cu 

sindicatele 
- 

Director, 

consiliul de 

administraţie 

Permanent 

Acţiune locală. 

Respectarea drepturilor 

salariaţilor. 

Iniţierea de proiecte de 

parteneriat la nivel local, 

naţional şi internaţional 

CADRELE 

DIDACTICE, 

comisia pentru 

multiplicarea 

informaţiei 

Oferta locală şi a 

A.N. Socrates 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

toate cadrele 

didactice 
An şcolar 

Acţiune internaţională. 

Dezvoltare instituţională. 

 

 


