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INTRODUCERE 
 

a. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ELABORĂRII  PAS 

 

Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de 

formare profesională prin învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 2020. El poate fi 

utilizat pentru identificarea nevoilor de formare profesională și de către alte unități din învățământ sau 

furnizori. 

Structura PAS 2016-2020 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe recomandările 

formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesionl și tehnic (PRAI), 

Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și tehnic (PLAI), Manualul privind efectuarea 

de analize economice necesare planificării în învățământul profesional și tehnic și Ghidul de elaborare a 

Planurilor de Acțiune/Dezvoltare ale școlii. 

 

Prezentul plan cuprinde următoarele elemente de noutate: 

 folosește cu precădere date provenind de la Institutul Național de Statistică și de la Direcția 

Județeană de Statistică; 

 folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către alte uniăți 

școlare din localitate; 

 Include și analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a mediului demografic şi 

economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT 

 

Aceste documente de planificare a ofertei de școlarizare vor sta la baza elaborării: 

- propunerilor de plan de școlarizare; 

- susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ; 

- consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor; 

- susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unitâții școlare. 

 

În baza nevoilor identificate, cât și  a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost propuse 

următoarele direcții strategice pentru perioada 2016-2020: 

1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței 

muncii și în concordanță cu opțiunilor elevilor. 

2. Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire/calificare din mediul urban sau rural. 

3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv prin: 

- creșterea gradului de includere a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul 

tehnic 

- asigurarea de șanse egale în educație 

- sprijinirea grupurilor defavorizate 

4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism local de 

date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale. 

5. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de tranziție la nivel 

local. 

6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurențial pentru a fi 

competitivi în spațiul european. 

Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale pentru 

Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, cât și cu factorii de decizie (ISJ Dolj, Primăria Craiova). 
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b. DEFINIREA   ETAPELOR   ÎN   REALIZAREA   P.A.S.   
 

Acţiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului: 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor 

2. Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului 

3. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

4. Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la 

nivel regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi prezentarea 

acestora, spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul şedintelor de catedră, în Consiliul 

elevilor şi a părinţilor şi agenţilor economici cu care şcoala are relaţii de parteneriat 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora reformularea 

priorităţilor şi a obiectivelor 

7. Elaborarea planurilor operaţionale 

 

Au fost consultate şi analizate următoarele: 

 documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, ale 

Consiliului de Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale şi planul de 

acţiune al CEAC) 

 documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării 

 rapoarte ale celorlalte compartimente a şcolii: - secretariat, contabilitate, administraţie şi 

bibliotecă 

 rapoarte ale echipei manageriale 

 documente de promovare şi prezentare a şcolii 

 procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 procese verbale ale comisiei diriginţilor, Consiliul scolar al elevilor şi Consiliul părinţilor 

 planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul curent 

 datele statistice ale AJOFM 

 protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali 

 

 

c. PLANIFICAREA 
 

În ultimii ani, abordarea planificării în învăţământ a trecut printr-un proces de reformă. 

Proiectele Phare destinate întăririi sistemului TVET în România au introdus în sistemul educaţional un 

cadru de planificare pe patru niveluri și procesul de planificare strategică definit doar pentru sistemul 

TVET, a urmat să acţioneze ca un exemplu de urmat pentru întreg sistemul educaţional, caz în care 

experienţa avea să se dovedească benefică şi constructivă. 
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Procesul de planificare pe patru niveluri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul naţional 

planificarea 

 

 

Viziune    

Obiective    

 Dezvoltarea resurselor umane   

 MEN și MMPS   

Ținte Feedback 

 

  

  CNC  

  &  

 PLAI Rețeaua  

  de școli  

 PAS   

 

 

 

 

 

Procesul de planificare urmează direcţia săgeţilor, de la nivel ministerial în jos, trecând prin 

nivelul regional şi local, până la nivelul fiecărei şcoli în parte. În planificarea verticală sunt necesare 

mai multe acţiuni, acestea referindu-se la condiţiile specifice aplicabile la nivelul pieţelor muncii 

regionale şi/sau locale. 

Sistemele de planificare se mai referă şi la importantul proces de feedback care se realizează 

prin Monitorizare & Evaluare (săgeata mare din dreapta figurii). 

Procesul de feedback furnizează şi informaţii importante şi clare în privinţa noilor direcţii care 

se manifestă pe pieţele locale ale muncii. Ca urmare, sistemul general devine nu doar un cadru strategic 

de planificare, ci, ceea ce este mult mai important, un sistem de informaţii. 
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PARTEA I.-a  CONTEXT 
 

1.1. FORMULAREA SCOPULUI / MISIUNII 
 

În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltarea durabilă, reformele şcolare apar ca 

o necesitate. Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze, profesionişti de toate 

categoriile iar şcoala este cea care îi pregăteşte. 

Dezideratul care se impune a fi avut în vedere astăzi vizează înzestrarea elevului cu un 

ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional. Acestea marchează trecerea de la un 

enciclopedism al cunoaşterii, imposibil de atins în condiţiile de astăzi, când multiplicarea informaţiilor 

se petrece cu o viteză extraordinară, la o cultură a acţiunii contextualizate, care presupune aplicarea 

optimă a unor tehnici şi strategii adecvate. 

Şcoala va trebui să răspundă mult mai aplicat cerinţelor sociale ce urmează a fi formate de elevi 

şi în acelaşi timp să asigure corelarea conţinuturilor învăţării, a unităților de rezultate a ale învățării cu 

cu competenţele identificate pentru ocupația/ ocupațiile vizate și standardele de evaluare asociate 

acestora. Astfel, dominanta activităţii didactice trece pe asimilarea instrumentelor de prelucrare şi 

accesare la un nivel superior a informaţiei, absolut necesară integrării absolventului în viaţa socială şi 

profesională. 

Planul de acţiune al şcolii face parte din sistemul de asigurare şi de management al calităţii, 

descrie modul în care Liceul “Traian Vuia” Craiova urmează să îşi atingă obiectivele şi reprezintă o 

parte a sistemului informaţional în învăţământ. 

Liceul “Traian Vuia” Craiova oferă o şansă pentru fiecare elev, şansa unei desăvârşiri 

profesionale, a formării ca personalitate socială, şansa de a izbândi prin forţele proprii. Finalitatea 

esenţială a pregătirii şcolare este inserţia socială a absolvenţilor care trebuie să fie competitivi cu 

standardele europene asfel încât să răspundă comenzii sociale a comunităţii care oferă oportunităţi în 

meserii sau ocupaţii pentru domenii economice esenţiale, cu mare căutare pe piaţa muncii. 

Pe de altă parte, planul reprezintă o modalitate de prezentare a rezultatelor obţinute de şcoală în 

anul precedent şi un mijloc de comunicare între şcoală şi principalii săi parteneri, o punte de legătură 

pentru colaborarea sistematică cu aceştia. Planul de acţiune al şcolii este o cale de a prezenta nivelul de 

performanţă al şcolii către potenţialii clienţi şi către alte părţi interesate. 

Grupul de interes constituit la nivelul şcolii (elevi, părinţi, profesori, agenţi economici, 

manageri) au ca scop formarea unor competenţe tehnice şi abilităţi cheie care să permită o integrare 

socio-profesională adecvată. Elevii vor fi puşi în centrul tuturor proceselor de predare – învăţare şi vor 

fi îndrumaţi pentru a participa la propria lor educaţie, ceea ce ar creşte eficienţa colaborării dintre 

profesor / maistru instructor şi elev. 

Aplicând tehnici moderne de muncă intelectuală, dezvoltând un parteneriat activ cu agenţi 

economici de profil şi o oferta educaţională adaptată nevoilor acestora, oferim posibilitatea elevilor şi 

absolvenţilor noştri să fie deschişi unei formări continue care să-i facă apţi să se încadreze în societatea 

viitorului, societate racordată la valorile europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

VIZIUNEA 

 

 

 

Viziunea înseamnă imaginea a ceea ce își dorește unitatea de învățământ să realizeze în 

viitor și opinia grupurilor de interes asupra obiectivelor strategice pe termen lung și mediu. 

 

 

 

 

LICEUL “TRAIAN VUIA” CRAIOVA – 

 împreună, pentru competență și educație de calitate, 

 în beneficiul Romaniei, în context european 

 

 

 

 

 

MISIUNEA 

 

 

 

Misiunea presupune rațiunea de a fi, motivul fundamental pentru care există organizația școlară, 

”sufletul unei școli”. Misiunea şcolii este să asigure tinerilor din zona Olteniei, oportunități de educație 

și instruire accesibilă, de înaltă calitate și să asigure servicii de formare și instruire  profesională în 

domeniile: teoretic si tehnic, stimulând dezvoltarea carierei și creșterea potențialului economic și social 

al zonei. 

 

 

LICEUL  „TRAIAN VUIA” CRAIOVA urmărește 

să asigure această calitate prin promovarea unui 

învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern  

stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, 

sensibil la nevoile locale şi regionale. 
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1.2. CARTEA DE IDENTITATE A  ŞCOLII 

 

 

Cartea de identitate  a unitaţii şcolare 

Unitatea de învăţământ     LICEUL TRAIAN VUIA 

Codul Sirues 161181502 

Judeţul : DOLJ  Oraşul: Craiova, str. Rovinari, nr. 1A 

Cod Localitate  200738  Telefon  0351407201  Fax 0351407201 

E – mail: vuiacv2004@yahoo.com 

 

Localizare geografica 

Date despre judet: 

Situat în zona de sud- sud-vest a României, judetul Dolj se întinde între 44°00' si 44°30' 

latitudine nordica si 22°00' si 23°00' longitudine estica, fiind strabatut de la nord la sud de râul Jiu, al 

carui nume îl poarta - Doljiu, adica Jiul de Jos. 

Suprafata totala de 7.717 km reprezinta 3,1 % din suprafata tarii si este învecinata cu judetele 

Mehedinti la vest, Gorj si Vâlcea la nord, Olt la est si de Fluviul Dunarea la sud, pe o lungime de circa 

150 km, distanta ce constituie o parte din granita naturala a României cu Bulgaria. 

Relieful judetului cuprinde zona de lunca a Dunarii, câmpia si zona de deal, beneficiind de o 

clima blânda cu o medie anuala de 11,5°C. 

Altitudinea creste de la 30 la 350 m fata de nivelul marii, din sudul spre nordul judetului, 

formând un larg amfiteatru deschis înspre soare. 

Pe acest generos pamânt traiesc aproximativ 770.000 locuitori grupati în 2 municipii, 3 orase si 

94 comune, cu o pondere a populatiei urbane de 51 %. 

 

Repere  

Liceul "Traian Vuia” cu sediul în Craiova, str. Rovinari Nr. 1A, a fost înfiinţat în anul 1966 

prin Legea Nr. 2, Ordinul 145/1966 pe lângă Întreprinderea Electroputere, sub titulatura de "Liceul 

Industrial pentru Construcţii de Maşini", acesta  fiind primul liceu de profil industrial din fosta regiune 

Oltenia. 

Anul debutului a avut ca plan de şcolarizare: 2 clase învăţământ de zi cu profil electrotehnic şi 

mecanic şi o clasă curs seral cu profil electrotehnic, si a funcţionat în localul Liceului Electroputere. În 

anul 1971 s-a dat in folosinţă localul propriu. 

De la înfiinţare, liceul nostru a funcţionat sub mai multe denumiri:  

"Liceul Industrial pentru Construcţii de Maşini",  

"Liceul Electrotehnic Nr. l",  

"Liceul Industrial Nr. l", 

"Liceul Industrial Traian Vuia", începând cu anul 1990. 

"Grup Şcolar Traian Vuia", începând cu anul 2001. 

"Liceul Traian Vuia", începând cu anul 2012. 

 

În anul 1977 instituţia noastră a fost desemnată să pregătească forţa de muncă necesară unei 

ramuri de vârf a industriei româneşti de construcţii de maşini - industria aeronautică - şi liceul a fost 

afiliat „Întreprinderii  de Avioane” Craiova.                                                                             

Baza didactico-materială a liceului, creat în 1971 a fost completată în anii următori, concepţia 

şi realizarea ei având în vedere că elevii trebuie să lucreze în condiţii uzinale în ateliere, cabinete şi 

clase, astfel ca absolvenţii să se poată integra imediat în producţie, ca buni specialişti. 

Urmare  a  necesităţii formării  de  cadre  tinere pregătite  în   liceele  de specialitate, an de an 

numărul de clase si specializări a crescut.  

Astfel in 1986 liceul funcţiona cu:  

— 40 de clase cursuri de zi şi profilurile:   

- electrotehnic; 

mailto:vuiacv2004@yahoo.com
mailto:vuiacv2004@yahoo.com
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- aeronautic; 

- mecanic; 

— 12 clase - curs seral cu profilul mecanic; 

— 8 clase  - şcoala profesionala cu profilele electric şi mecanic.   

După  1989, pe linia diversificării formelor de învăţământ,  în liceul nostru funcţionează:  

- învăţământ gimnazial; 

- învăţământ primar; 

- învăţământului liceal, în cadrul funcţionează atât clase cu profil teoretic (real si umanist) 

cât şi clase cu profil tehnic (electronică, electrotehnică, mecanică); 

- şcoală profesională. 

La data de 14 martie 2001 întreaga bază materială a unităţii a fost preluată de către Consiliul 

Local al Municipiului CRAIOVA prin Protocolul de Predare-primire înregistrat cu nr. 115 

79/8.04.2001. 

Oferta şcolii a fost întotdeauna adaptată cerinţelor agenţilor economici şi evoluţiei societăţii, 

astfel că schimbările fundamentale apărute după 1989 s-au reflectat şi în activitatea şcolii noastre.  

Conducerea şcolii şi corpul profesoral au căutat să răspundă noilor priorităţi şcolare şi să 

implementeze reforma, context  în care se înscrie şi preocuparea de a avea o structură complexă, 

integrată în social. 

 

Activităţi desfăşurate în şcoală noastră în anul școlar 2016-2017:  

 Săptămâna decernată jubileului Liceului Traian Vuia - 50 ani de existență, 12.12-17.12.2016: 

Lectura de autor – romancierul Nicolae Pârvulescu “ Pagini despre şcoală”; Cupa Liceului „TRAIAN 

VUIA” – la tenis de masă; Cross-ul „Jubileu Liceul TRAIAN VUIA”; Finalele concursurilor „Cea mai 

îngrijită clasă/cameră!” 

 Vizionarea unor filme realizate de elevii liceului: 

 Zahărul în laborator 

 Fotosinteza 

 Mişcarea browniană 

 Contele Dracula 

 Călătorind prin Europa - prezentări PPT  

 Concurs pe teme de cultură generală  

 Experimente de fizică  

 -Clasa mea la ceas aniversar  întâlniri cu foşti elevi, profesori…, filme, clipuri PPT realizate de elevi 

  -Expoziţie  de : articole, cărţi, fotografie, reviste, pliante 

 -Pe vremea mea… – întâlnire între generaţii 

 -Excursie la Bucureşti pentru elevii merituoşi 

 Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale Descoperă-ți talentul, 04.12-08.12.2016:  în data 

de 06.12.2016 ”O noua abordare a viitorului”  vizită  cu 48 de elevi din clasele a X-a la SC Casa 

Noastra S.A; în data de 09.12.2016, activitatea ”Open Doors Day” de informare a cadrelor didactice 

din alte școli despre posibilitățile moderne de atragere a elevilor spre invățământul vocațional 

tehnologic. Au fost de asemenea prezentate metode moderne de dezvoltare a abilităților vocaționale și 

exemple de bune practici în vederea derulării unui învățământ tehnologic de calitate. La activitate au 

participat  reprezentanți din școli, ONG-uri din oras, din Grecia, Malta, Irlanda, Portugalia, 

Zimbabwe. 

 Ziua Porților deschise a Liceului Traian Vuia  in 24.05.2017 în care elevi insoțiți de profesori de la 

școlile din oraș si județ ne-au vizitat și-au participat la diverse activități. 

 

Am urmărit creşterea dimensiunii europene a şcolii, crearea de oportunităţi pentru realizarea 

transferului de bune practici şi de modele europene de formare, dezvoltarea unor parteneriate de 

mobilitate europeană, având ca efect, creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii interne şi europene 

a viitorilor absolvenţi. Ca o recompensă a implicării liceului nostru în proiecte cu finanţare europeană, 

în anii 2014 și 2017, şcoala a primit titlul de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ”. 



 

12 

Imaginea şcolii a fost mediatizată şi prin oferta şcolară postată pe site-ul şcolii  noastre, 

prezentată la Târgul Ofertei Şcolare ce a avut loc la Centrul Multifuncțional din Craiova, prin vizitele 

în școli de către echipe de profesori, prin postere cu oferta din mijloacele de transport în comun, în 

suplimentul ziarului Gazeta de Sud – Ani de liceu  şi, nu în ultimul rând, la postul de televiziune local 

–TVS, 3TV  unde s-a facut publicitate zilnic ofertei  şcolare, în revista şcolii şi în materiale periodice 

de informare. 

Suntem interesaţi în continuare de diversificarea ofertei şcolare şi au fost făcute demersuri în 

vederea  stabilirii unor parteneriate cu agenţi economici privaţi, pentru a oferi o bună pregătire atât 

teoretică cât şi practică, urmărind prin aceasta, facilitarea inserţiei pe piaţa muncii şi o bună integrare 

socială a absolvenţilor noştri 

Multe dintre activităţile noastre au fost promovate şi se regăsesc pe site-ul liceului 

http://www.traianvuia.ro/ 
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1.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII – OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

 

În prezent, Liceul “Traian Vuia” din Craiova promovează un învăţământ modern, flexibil şi de 

calitate, având ca scop să ofere locuitorilor din zona Doljului şi a regiunii Sud – Vest Oltenia 

oportunităţi de educaţie şi instruire în concordanţă cu noua realitate economică a judeţului şi a regiunii. 

INVATAMANTUL  LICEAL 

Obiective specifice 

 Sa raspunda in conditii optime cerintelor comunitatii locale privind scolarizarea elevilor in 

invatamantul liceal la profilul real (matematica-informatica, stiintele naturii) si uman (filologie si 

stiinte sociale); 

 Sa determine cristalizarea personalitatii tanarului ca cetatean cu o bogata cultura generala, 

apta sa devina fundamentul oricarei specializari; 

 Sa asigure asimilarea de catre elevi a fundamentelor stiintei si culturii, accesul la niveluri 

superioare al acestora prin insusirea limbajelor: limba romana, limbi de circulatie internationala, 

limbajul informatic si artistic, precum si dobandirea unor atestate de calificare; 

 Sa formeze un tanar dinamic receptiv la nou, adaptabil, cu putere de discernamant capabil 

sa adopte decizii juste si prompte, sa actioneze rapid si eficient in interesul sau si al societatii. 

 Sa asigure elevilor parcurgerea continuturilor necesare promovarii examenului de 

bacalaureat, continuarea studiilor sau practicarea unei activitati de utilitate sociala; 

 Sa dezvolte la elevi o conduita cetateneasca specifica societatii bazate pe economia de piata 

si sentimente de ata  ent fata de tara, popor si trecutul istoric; 

 Sa formeze la tineri increderea in fortele proprii, respectul fata de valorile moral-civice si 

sensibilitatea fata de problematica umana, natura si mediu. 

 

Finalităţi  ale  învăţământului  liceal 

           Dupa absolvirea invatamantului liceal elevii trebuie: 

 Sa posede competente functionale, esentiale pentru reusita in viata : comunicare in 

limbajele dobandite, putere de discernamant, gandire civica profunda, capacitatea de a adopta decizii 

corecte, rapiditate in actiuni eficiente pe baza prelucrarii si utilizarii contextuale a unor informatii 

complexe. 

 Sa manifeste receptivitate fata de nou, preocupare pentru autoperfectionare, autoinstruire 

continua, mobilitate in gandire, usurinta de a se adapta la situatiile care se ivesc, convingerea ca numai 

prin munca isi poate realiza interesele si aspiratiile; 

 Sa aiba o gandire coerenta, capacitate de a argumenta punctele de vedere si a le exprima cu 

usurinta intr-un limbaj civilizat; 

 Sa posede capacitatea de a se integra cu dezinvoltura in noi grupuri sociale cu aspiratii 

nobile oferite de viata cotidiana; 

 Sa valorifice cunostintele, capacitatile, atitudinile si abilitatile in scopul unei orientari 

profesionale in invatamantul superior sau pe piata muncii, in functie de potentialul sau intelectual; 

 Sa dovedeasca interes fata de valorile nationale si universale, sa manifeste respect fata de 

institutiile de cultura, sa le pretuiasca si sa le frecventeze activitatile.  

 

 

FILIERA TEORETICĂ/TEHNOLOGICA - ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

  

Obiective specifice: 

 Absolvirea invatamantului liceal tehnic, are o dubla finalitate - pe de o parte asigura accesul la 

dobandirea diplomei educationale de bacalaureat, iar pe de alta parte permite calificarea la nivel de 

tehnician (nivel 4 de calificare in clasificarea Uniunii Europene). 
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Scoala dispune de asemenea de o bogata baza materiala si de cadre didactice competente care 

pot asigura pregatirea elevilor in orice domenii in conformitate cu cererea de pe piata fortei de munca. 

 

 Filieră Teoretică 

 Filiera teoretică: profil uman 

- Filologie/ Ştiinţe sociale 

 Filiera teoretică: profil real 

- Matematică Informatică  

- Ştiinte ale naturii 

 Filieră Tehnologică 

 Filieră Tehnologică, nivel 4 

- Tehnician operator tehnica de calcul 

- Tehnician electrotehnist 

- Tehnician mecatronist 

 

 

FILIERA TEHNOLOGICA - INVATAMANTUL POSTLICEAL 

 

Conform propunerilor privind Cadrul european al calificǎrilor şi în corelaţie cu descrierile 

nivelurilor de calificare în sistemul din România (H.G. 1246/2001), învǎţǎmîntul postliceal asigurǎ 

formarea de tehnicieni specialişti care sǎ lucreze într-o calificare profesionalǎ de nivel 5. Acest nivel 

de calificare implicǎ cunoştinţe teoretice relevante, are în vedere activitǎţi de muncǎ desfǎşurate 

independent şi necesitǎ sarcini de coordonare şi supraveghere; calificarea la acest nivel indicǎ faptul cǎ 

persoana care a dobîndit-o poate rezolva situaţii complexe demonstrând experienţǎ şi practicǎ 

semnificative, raportate la o arie extinsǎ de situaţii de muncǎ. 

Argumente pentru nivelul 5 obţinut prin învǎţǎmîntul postliceal: 

 oportunitate pentru schimbarea rutei profesionale pentru absolvenţii liceului tehnologic; 

 o mai mare adaptabilitate la cerinţele imediate ale pieţei muncii; 

 posibilitatea recunoaşterii achiziţiilor anterioare; 

 posibilitatea progresului elevilor în formarea continuǎ. 

O calificare de învǎţǎmînt postliceal se dezvoltǎ pe baza standardului de pregǎtire profesionalǎ. 

Standardele de pregǎtire profesionalǎ se aflǎ la baza curriculumului (plan de învǎţǎmînt şi programe 

şcolare). Curriculumul se dezvoltǎ pe module, determinate de structura unitǎţilor de competenţǎ.  

Tehnician electromecanic auto- domeniul transporturi, reprezintǎ pregǎtirea teoreticǎ şi 

practicǎ necesarǎ unei persoane calificate, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi 

de  verificare, întreţinere, exploatare şi reparare a automobilelor. 

 

 Filieră Tehnologică 

 Filieră Tehnologică, nivel 5 

- Tehnician electromecanic auto 

 

FILIERA TEHNOLOGICA - INVATAMANTUL PROFESIONAL 

Având în vedere priorităţile şi obiectivele regiunii Sud – Vest Oltenia în domeniul educaţiei: 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice 

în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 

şi 

Obiectivele specifice: 

- Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii  

- Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere  
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- Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul Dolj şi 

reducerea abandonului şcolar 

- Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET  

- Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

- Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin 

învăţământ tehnic şi professional, 

Liceul Traian Vuia Craiova, școlarizează începând cu anul 2017-2018 - 1 clasă - şcoală profesională în 

parteneriat cu operatorul economic SC CASA NOASTRĂ SA, calificarea profesională: Mecanic 

echipamente hidraulice si pneumatice 

Facilitățile oferite de operatorul economic SC CASA NOASTRĂ SA, elevilor de la această 

clasă sunt: 

 Asigurare plată cazare la internat;  

 Asigurare masă gratuită;  

 Asigurare transport la sediul firmei;  

 Asigurare locuri de muncă absolveţilor. 

Implicarea operatorului economic în şcolarizarea elevilor din şcoala noastră este una 

semnificativă, prin realizarea  în şcoală a unei săli de clasă şi a două ateliere dotate cu mașini unelte de 

prelucrare prin așchiere si linie de fabricaţie specifică calificării profesionale, precum şi datorită 

calităţii formării oferite în parteneriat cu aceştia, în cadrul pregătirii practice care se va desfăşura la 

sediul companiei. Casa Noastră este unul dintre cei mai importanți fabricanți de tâmplărie PVC din 

Europa Centrală și de Est şi în acelaşi timp unul din sponsorul principal al învăţământului din judeţul 

nostru. 

 Filieră Tehnologică 

 Filieră Tehnologică, nivel  3 

-Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice 

OFERTA EDUCATIONALA: 2018 -2019 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL:  
 

Clasa a IX-a,  cursuri de zi 
 

• Filiera teoretică: profil uman 
Filologie:          1 clasa   -  28 de locuri  

 
• Filiera teoretică: profil real 

Matematică  Informatică:1 clasă  -  28 de locuri 
Ştiinţe ale naturii:            1 clasă  -  28 de locuri  

 
• Filiera tehnologică: profil tehnic 

Electronica si  automatizari/ Tehnician operator  tehnica de calcul:     
                             1 clasa – 28 de locuri 

Electric / Tehnician electrotehnist :  
                                                                                                                                                                 

                                         1 clasa – 28 de locuri 
Mecanica /Tehnician mecatronist : 
                                         1 clasa – 28 de locuri 
 

                             ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL: 
 

Mecanica / Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice 
                                         1 clasa IX a – 28 de locuri 
                                          
 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 
 
Transporturi/ Tehnician electromecanic auto – 2 clase 

 

 

OFERTA EDUCATIONALA: 2017 -2018 
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL:  
 

Clasa a IX-a,  cursuri de zi 
 

• Filiera teoretică: profil uman 
Ştiinţe sociale:          1 clasa   -  28 de locuri  

 
• Filiera teoretică: profil real 

Matematică  Informatică:1 clasă  -  28 de locuri 
Ştiinţe ale naturii:            1 clasă  -  28 de locuri  

 
• Filiera tehnologică: profil tehnic 

Electronica si  automatizari/ Tehnician operator  tehnica de calcul:     
                             1 clasa – 28 de locuri 

Electric / Tehnician electrotehnist :  
                                                                                                                                                                 

                                         1 clasa – 28 de locuri 
Mecanica /Tehnician mecatronist : 
                                         1 clasa – 28 de locuri 
 

                             ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL: 
 

Mecanica / Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice 
                                         1 clasa – 28 de locuri 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 
 
Transporturi/ Tehnician electromecanic auto – 2 clase 
 

OFERTA EDUCATIONALA: 2016 -2017 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL:  
 

Clasa a IX-a,  cursuri de zi 
 

• Filiera teoretică: profil uman 
Ştiinţe sociale:          1 clasa   -  28 de locuri  

 
• Filiera teoretică: profil real 

Matematică  Informatică:1 clasă  -  28 de locuri 
Ştiinţe ale naturii:            1 clasă  -  28 de locuri  

 
• Filiera tehnologică: profil tehnic 

Electronica si  automatizari/ Tehnician operator  tehnica de calcul:     
                             1 clasa – 28 de locuri 

Electric / Tehnician electrotehnist :  
                                                                                                                                                                 

                                         1 clasa – 28 de locuri 
Mecanica /Tehnician mecatronist : 

                             2 clase – 56 de locuri 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 
 

Transporturi/ Tehnician electromecanic auto – 2 clase 
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1.4. EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OFERITE  
 

Obiectivele strategice ale învăţământului profesional şi tehnic vizează dezvoltarea unui 

sistem consolidat pentru a: 

- răspunde cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere;  

- spori gradul de ocupare şi dezvoltare economică;  

- creşte gradul de coeziune economică şi socială;  

- dezvolta exercitarea cetăţeniei democratice.  

Liceul Traian Vuia Craiova a fost şi este preocupat de: 

- identificarea şi introducerea de noi calificări ca urmare a schimbărilor intervenite pe 

piaţa muncii locale şi regionale; 

- eliminarea calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii; 

- implicarea şcolii în formarea adulţilor; 

- introducerea educaţiei incluzive; 

- implicarea şcolii noastre în inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor. 

Dezideratele de mai sus sunt asigurate de parteneriatul dintre şcoală, părinţi, agenţi economici şi 

comunitatea locală. Ca urmare a acestei colaborări elevii noştri vor dobândi competenţe şi abilităţi 

pe tot parcursul perioadei de şcolarizare în concordanţă cu cerinţele angajatorilor, cerinţe ale unei 

economii  bazată pe cunoaştere. 

 

Finalităţile educaţionale ale învăţământului profesional şi tehnic vizează: 
 asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor astfel încât aceştia să 

devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi 

profesională;  

 asigurarea şanselor egale de acces în învăţământul profesional şi tehnic, precum şi 

dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcţie de aspiraţiile şi potenţialul 

individual de învăţare;  

 asigurarea condiţiilor de calitate în organizarea şi desfăşurarea proceselor 

manageriale, de educaţie şi formare profesională în fiecare unitate şcolară 

organizatoare de învăţământ profesional şi tehnic;  

 asigurarea şanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii 

unei calificări pentru care există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii 

oferite de piaţa muncii locală, judeţeană, regională, naţională, precum şi pentru 

continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptării la schimbările 

tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere.  

Reprezintă  prioritate  a  strategiei  de  dezvoltare  a  învăţământului  preuniversitar  

creşterea capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale; astfel, 

exigenţele calificărilor oferite se vor concretiza prin: 

- Asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitate pe piaţa forţei de muncă 

europeană. Sistemul învăţământului profesional şi tehnic propus în România redefineşte 

calificările în acord cu sistemele de definire a calificărilor în diferite state membre ale UE care 

utilizează clasificările de tip ISCED, ISCO-88-COM, Decizia Consiliului 85/368/EEC.  

- Flexibilitatea formării profesionale, prin întârzierea calificărilor înguste şi asigurarea 

competenţei sociale pentru un număr mare de calificări profesionale; pregătirea profesională 

structurată pe domenii asigură creşterea şanselor de ocupare permiţând specializarea ulterioară.  

- Asigurarea şanselor de continuare a studiilor prin învăţământul secundar superior, 

prin rute de profesionalizare pentru care accesul este liber în acelaşi domeniu de pregătire, fără 

examene de diferenţă, oferă oportunităţi care vor contribui la creşterea cuprinderii populaţiei 

şcolare în învăţământul secundar superior.  

- Asigurarea mobilităţii ocupaţionale, prin introducerea unui sistem naţional al 

calificărilor, comun formării iniţiale şi continue, precum şi a consolidării pregătirii prin 

curriculum modularizat (module de formare profesională) este un deziderat de asigurare a 

calităţii în formarea profesională.  
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- Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, 

economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la nevoile de 

dezvoltare personală şi profesională a elevilor.  

- Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale dobândite.  

- Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională 

prin învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socio-

profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.  

- Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din 

perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial.  

- Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.  

 

Noile calificări oferă elevilor o gamă largă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de 

înţelegere în cadrul unor contexte diverse prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare 

practică atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic. 

Pe perioada de implementare a PAS-ului, Liceul Traian Vuia Craiova îşi propune 

următoarele deziderate cuantificabile şi măsurabile: 

 

 

DEZIDERAT INDICATOR 

Calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale 

Rezultatele  obţinute  de  elevi  în  urma  susţinerii 

examenelor   pentru   certificarea    competenţelor 

profesionale să fie cel puţin la nivel de 95%. 

Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean 

european, bun cunoscător al limbajului 

informatic, al unei limbi de circulaţie 

europeană 

Rezultatele  obţinute  de  elevi  în  urma  susţinerii 

examenelor  de  competenţe  digitale,  respectiv  a 

examenelor de competenţe lingvistice să fie cel 

puţin de 50% peste nivelul mediu. 

Calitatea foarte bună a educaţiei şi a procesului 

de predare – învăţare focalizat pe elev 

Determinarea  stilurilor  de  învăţare  şi  instruire 

diferenţiată să se facă la toate clasele începătoare; 

Aplicarea  metodelor  de  predare-  învăţare  care 

situează  elevul  în  centrul  prcesului  educaţional, 

ţinând cont de stilurile de învăţare identificate – să 

se realizeze, la fiecare catedră , modul, disciplină 

teste şi fişe de lucru adaptate fiecărui stil de 

învăţare. 

Motivaţie puternică, angajare şi pregătire 

profesională a corpului profesional şi a elevilor 

Numărul cadrelor  didactice care  parcurg programe 

de perfecţionare având în vedere contextul  în care 

sistemul  românesc  de  învăţământ  traversează  un 

proces  de  restructurare  şi  îmbunătăţire  dinamic 

urmărind formularea ofertei educaţionale în raport 

cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale 

elevilor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu 

cerinţele de calitate  şi  de  eficienţă  impuse  de  

procesul  de integrare efectivă în Uniunea 

Europeană. Fiecare cadru didactic să parcurgă 

cursuri astfel încât să dobândească cele 90 de 

credite în 5 ani. 
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Participarea prin educaţie şi instruire la 

dezvoltarea durabilă a comunităţii locale 

Oferta şcolară diversificată şi modernă centrată atât 

pe  nevoile  de  dezvoltare  ale  elevilor,  cât  şi  pe 

nevoile specifice comunităţii locale. 

Asigurarea   calificărilor/specializărilor   din   

oferta şcolară actuală care corespund nevoilor 

elevilor şi autorizarea unor noi 

calificări/specializări racordate 

la cerinţele şi nevoile comunităţii locale. 

Climat   organizaţional   intelectual   oferit   

atât profesorilor, cât şi elevilor 

Îmbunătăţirea etosului şi culturii instituţionale a 

şcolii (promovarea unor valori comportamentale şi 

reducerea violenţei  în  şcoală,  aplicarea  în  

practica  imediată  a principiilor educaţiei 

incluzive). 

Contribuţie specifică, diversă  şi semnificativă 

la oferta educaţională 

Orientarea spre client: activităţile din şcoală trebuie 

să se   concentreze   pe   nevoile   beneficiarilor   

(elevii, părinţii, comunitate etc.), în calitate de 

clienţi. Să  se  organizeze  activităţi,  la  nivel  de  

şcoală,  la sugestia   Consiliului  Școlar al Elevilor,   

eventual   şi   cu participarea  părinţilor  prin  care  

să  se  realizeze coeziunea reală între partenerii 

actului educaţional. 

Resursele  materiale  la  nivelul  cerinţelor  şi 

tehnicii 

Numărul  aparatelor,  maşinilor  şi  utilajelor  

modern cuprinse în lista dotărilor. Îmbunătăţirea  

continuă  a  bazei  tehnico-materiale  a şcolii prin 

realizarea de machete şi planşe cu elevii 

participanţi la examenele de certificare a 

competenţelor 

Responsabilitatea acţiunilor personalului 

didactic şi a elevilor 

Structurarea  unui  set  de  competenţe  profesionale   

cadrelor didactice care să permită formarea la elevi 

a capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi, 

precum şanselor de a urma parcursuri de învăţare 

ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de 

muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi 

inclusivă. 

Consilierea elevilor pentru continuarea studiilor 

după 

Cunoaşterea  şi  implementarea  politicii  

Uniunii Europene 

Participarea la activităţi sau concursuri care au ca 

scop cetăţeanului european,  consolidarea 

sentimentului de apartenenţă la comunitatea 

europeană. Realizarea unor activităţi 

extracurriculare, la nivel de şcoală,  cu  tematică  

aleasă  din  politicile  Uniunii Participarea  elevilor  

şcolii  la  concursuri  care  au  ca temă   valorile   

democraţiei   şi   politicile   Uniunii 

Management performant 

Stimularea  cadrelor  didactice  să  construiască  

oferteeducaţionale  care  să  ia  în  considerare  

elevii  cu caracteristicile lor individuale 

(mediul social de provenienţă, context etno-

cultural, ritmul individual de dezvoltare şi învăţare) 
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Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de 

actul educaţional 

Numărul  părinţilor  care  participă  la:  şedinţele  

cu părinţii pe clasă, lectoratele cu părinţii 

organizate la nivel de şcoală, respective implicarea 

acestora în viaţa şcolii. Creşterea cu 10%, în fiecare 

an, a prezenţei la şedinţele 

cu părinţii, la lectoratele cu părinţii şi la activităţile 

organizate împreună şcoală-părinţi-elevi. 

Cultivarea unui comportament tolerant, 

democratic 

Activităţi  de  prevenire  a  comportamentului  

violent, antrenarea  elevilor  cu  cerinţe  educative  

speciale  în activităţile competitive care pot să îi  

valorizeze. Organizarea de activităţi în colaborare 

cu Poliţia de Proximitate,  Inspectoratul  judeţean  

de  Poliţie,  în fiecare lună, pe tema “Violenţa –

non-violenţa “. Abordarea unor teme legate de 

toleranţă la Consiliere şi orientare profesională, la 

fiecare nivel. Implicarea  elevilor  în  activităţi  

extracurriculare  în colaborare  cu  alţi  elevi  care  

au  cerinţe  educative speciale. 

Stimularea încrederii în sine, în puterea 

individului de a imagina, de a crea şii de a 

lucre în echipă 

Constituirea echipajelor de elevi care să participe 

la diferite concursuri şcolare sau simpozioane; 

implicarea în acest tip de activităţi dezvoltă 

spriritul competitiv şi amplifică dorinţa de a 

învinge, de a avea succese, de a se realiza. 

Participarea la 1concurs (simpozion) /semestru. 

Promovarea modelelor de gândire inteligente, 

creatoare şi strategige 

Atitudinea  întreprinzătoare  şi  creativă  se  

dezvoltă atunci  când  se  încurajează  inovarea,  

exprimarea creativă, există dreptul de a încerca, de 

a greşi, de a risca. Expuneri  realizate  de  către  

elevi  (1/semestru)  cu modele de reuşite demne de 

urmat. 

 

 

 

1.5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CONDUCERII ŞCOLII 
 

Obiectiv strategic 1. Formarea continuă a personalului de conducere 
 

Direcţii de dezvoltare: 

 

- Participarea la cursuri de formare continuă şi de perfecţionare a personalului de 

conducere în raport cu standardele de management educaţional european  

- Promovarea de politici şi strategii de formare continuă prin stagii de formare în 

străinătate, programe europene, vizite de studiu  

- Promovarea şi susţinerea colaborării cu personalul de conducere din alte unităţi de 

învăţământ preuniversitar din ţară şi străinătate  

- Susţinerea, încurajarea şi participarea  

 

Obiectiv strategic 2. Management modern al conducerii 
 

Direcţii de dezvoltare: 

 

- Urmărirea implementării rolurilor manageriale în toate ariile de activitate majoră 

pentru a dezvolta caracteristici instituţionale de calitate  
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- Creşterea calităţii procesului instrutiv-educativ, a nivelului de performanţă al 

cadrelor didactice prin redefinirea rolului managerului şcolar european  

- Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ  

- Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate prin promovarea unei politici de colaborare 

cu autorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în cadrul procesului de 

dezvoltare a instituţiei  

- Adaptarea activităţilor didactice derulate în şcoală de necesităţile pieţei muncii, 

prin şcolarizarea unor domenii profesionale de actualitate şi perspectivă, în urma 

consultării permanente a pieţei şi a documentelor de proiectare locale şi regionale  

 

 

1.6. REZULTATE ŞCOLARE OBŢINUTE 

 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE: 

 

Având ca obiectiv general promovarea ideilor de competiție și performanță a studiului la 

disciplinele prevazute în curriculumul școlar, în cadrul Liceului Traian Vuia Craiova, concursurile 

se adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru domeniile știintelor, 

tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc. 

Anul școlar 2017-2018 

 

Concursul de chimie Petru Poni, mai 2018, Rezultate: 

Premiul I 

Țăpor V.Laurențiu Costinel, clasa a IX a 

Mișcu M.Andrei Mădălin, clasa a IX a 

Premiul II 

Bădoi  F. Claudiu Cosmin, clasa a IX a 

Premiul III 

Berbece C   Alexandra Anemona, clasa a IX a 

Mențiune 

Mădulici  I.Mario Viorel, clasa a IX a 

Pescaru F.Gheorghe Adrian, clasa a IX a 

Mențiune specială 

Boruzi A. Alina Andreea, clasa a IX a 

 

În cadrul competitiei "Să CUNOAȘTEM Mecatronica și Robotica 2018", organizată de 
Facultatea de Automatizări și Calculatoare, Liceul "Traian Vuia" a obținut premii și mențiuni la 
următoarele secțiuni: 
1. Roboți mobili - Premiul al II-lea 
2. Sisteme mecatronice - Premiul al II-lea și mențiune 

 
Premiul al III - lea la Concursul Made for Europe, faza Națională 
Produsul “Grătar cu rotisor”, cu care liceul nostru a obținut locul al III - lea la faza 

națională a Concursului Made for Europe, a fost realizat de o echipă de stagiari VET, în baza 
competențelor cheie dobândite în cadrul stagiului de practică la firma Charalambos Michael Metal 
Works in Cipru, localitatea Paphos. În activitățile derulate în stagiul de pregătire practică am 
efectuat lucrări practice cu asamblări demontabile și nedemontabile, conform programei 
Curriculum-ului în Dezvoltare Locală, domeniul Mecanică, specifică calificării. Produsul este o 
aplicație practică realizată prin operații de prelucrare prin așchiere si asamblări nedemontabile – 
prin sudură și demontabile – filet - piulița. Produsul este confecționat în totalitate din materiale 
recuperabile. 
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Lucrarea este funcțională (atât în curent alternativ cât și în curent continuu, la baterie de 12V) 
putând fi utilizată atât în gospodărie, terase dar și la picnic. 

 
La Concursul National de Comunicari stiintifice pentru elevii din clasele cu profil 

tehnic Edmond Nicolau, editia a XII-a, Craiova, 18 mai 2018  Tehnologie si societate (avizat 
MEN conform OMEN nr. 3076/17.01.2018, pozitia 45, pg.2, Domeniul Invatamant Profesional si 
Tehnic) s-au obtinut: 

- premiul I cu lucrarea Robo-brat, sectiunea Aplicatii cu ARDUINO, elevii Oane Octavian 
Marian, Tenea Mihai Alexandru 

- premiul I cu lucrarea E_CIP_Rotisor, sectiunea Machete domeniul 3R: Reciclare, 
Reconditionare, Reutilizare, elevii Sosoi Carol Valentin , Dobrescu Constantin Iulian 

-premiul al III-lea cu lucrarea CUB 3D, sectiunea Machete domeniul electric, elevii Oane 
Octavian Marian, Tenea Mihai Alexandru 

 
Competiția Tinereții - Proba de Muzica 
La Proba de muzică, care a avut loc sâmbătă 9 decembrie 2017 începând cu ora 11.00 la 

Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova, Liceului Traian Vuia, din cele patru probe muzicale 
susținute: ușoară, instrumentală, folk și populară, a obținut Locul I la muzică folk, elevul Visarion 
Terheci de la clasa a XI a D. 
Premiul I la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de fotografie 

Premiul II la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de desen 

Mențiune la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de dans popular 

Premiul I la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de muzică folk. 

Mențiune la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de oratorie 

Mențiune  la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de dezbatere 

Locul III  la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de dezbatere-cel mai bun vorbitor 

Premiul III la  Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de cultură generală 
Competiția tinereții- "Tinerii dezbat", Rezultate: 

-Mențiune : Gaman Alexandra, Mocanu Raluca (XI D)si CEAUȘU Claudiu( XI C); 

-Premiul III: Gaman Alexandra. 

Premiul II Proba de Teatru 
Premiul I  Proba de interpretare - elev: Ghiorghiceanu Octavian 

Premiul II la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de teatru 

Concursul Internațional  "Interferente culturale in context european", aprobat C.A.E.N. 

2017,Secțiunea "Cultura si Civilizație străina " 

-Premiul I: Vaduva Sebastian  

-Premiul II:Petcu Valentina 

-Premiul III:Paraschiv Andreea 

-Mențiune : Mitrache Cristian 

-Mențiune :Calina Mirela 

Concursul Național de Teatru " Marin Sorescu", aprobat in C.A.E.N. 2017, Domeniul cultural 

artistic: Teatru, poziția 12. 

Premiul I : Calina Mirela ( cls. a XI- a D)- Secțiunea "Recitare"  

Concursul Naţional Interdisciplinar LUMEA PE CARE O DESCOPERI, ediţia a VII-a, 14 -16 

martie 2018, organizat de Editura CD PRESS, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Premiul  I - cu echipajele de la clasa IX-a A şi B și Premiul  II echipajul de la clasa a XI-a 

BPremiul I la Concursul județean ”Cybersfera”- secțiunea poster 

Premiul II la Concursul județean ”Cybersfera”- secțiunea PPT 

Premiul I la Concursul interjudețean ”Zborul-visul de aur al omenirii”-secțiunea PPT 

Premiul III Concursul Mecatronix: Silion Alexandru, Berbec Liviu, clasa a X a G 

Mențiune - Concurs interjudețean "Info-Știinte", faza județeană elev Băcioiu Gheorghe Daniel 

Locul II -  Concurs național "Mesajul meu antidrog", faza județeană, eleva Enache Mădălina 

Locul III -  Concurs național "Mesajul meu antidrog", faza județeană, elevul Pirvu Andrei 
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Concursul interdisciplinar regional - 3E (electrotehnica-electromecanica-electronica) 

- Premiul II - proba practica elev Simion Alexandru, cls a X a G 

- Premiul II- proba pe echipaje - elevi Berbece Liviu, Simion Alexandru, Ilie Ionut, cls a X a G 

- Premiul I - proba scrisa –Berbece Liviu cls a Xa G 

- Premiul I -proba de creativitate elev Ilie Ionut cls a Xa G 

Concursul interjudețean “Electric Power” 

-  Premiul II secțiunea proba scrisa elevi Țenea Mihai, Oane Octavian cls a XIa E 

Premiul II, Fête de le lecture ;  elevii : Voinea Relu Florin, Perciu Dragos, Pisleag Alexandru, 

Baronescu Elena,  Dinca Alexandra, 

Premiul III : Caldarusa Diana , XI A 

Mențiune: Caldarusa Diana, XI A, Pirvu Mihai Andrei, X B 

Premiul I , Concurs judetean “ Gandim romaneste/ Pensons en francais..”, organizat de Liceul tudor 

Vladimirescu, elevul Vainea Relu Florin 

Mențiune, concurs județean Le monde des langues, organizat de CN Elena Cuza, Eleva Enea 

Simion Roberta, X A 

Locul II Festivalul Interjudețean al Obiceiurilor și Tradițiilor creștine românești, Ediția a XIV a, 

Slatina, Olt 

Locul III la Concursul de Datini și Obiceiuri de Iarnă 

Locul I Concursul Național ”Hristos Se Naște, slăviți-L!” 

Locul I Concursul Național ”Sfintele Paști, sărbătoarea luminii și a bucuriei” 

„FÊTE DE LA LECTURE” Concurs judeţean  30 octombrie 2017  

Premiul II,lectură spaniolă:Ceauşu Claudiu  XI C  

Creaţie artistică - Poster spaniolă 

Premiul I: Dobrescu Iulian XI H 

Premiul III: Ceauşu Claudiu, Bălaşa Alex XI C 

Menţiune: Firulescu Denis XI C   

Menţiune: Firulescu Denis XI C - Concurs judeţean de creaţie literară în limba modernă  - Le 

Monde Des Langues 20 aprilie 2018  Traducere Engleză  -  Franceză 

 

Anul şcolar 2016 – 2017 

 

1. Premiul III la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de dans popular 

2. Premiul I la Concursul județean “Competiția tinereții”,   la proba de fotografie 

3. Premiul III  Concursul județean “Competiția tinereții”,   la proba duelul galeriilor 

4. Mențiune  la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de dezbatere 

5. Premiul special la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de oratorie 

6. Premiul III la  Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de cultură generală 

7. Premiul I la Concursul județean “Competiția tinereții”, proba de teatru 

8. Premiul special pentru cel mai bun afiș la Concursul județean ”Competiția tinereții”, 

proba de teatru 

9. Premiul III  Concursul județean “Competiția tinereții”,   la proba ”Descoperă Craiova” 

10. Premiul III la  Concursul județean “Competiția tinereții, în clasamentul final al 

competiției  
11. Premiul II, III, Mențiune la  Concursul Național de chimie pentru elevii de la filiera 

tehnologică ”Petru Poni” 
12. Premiul I la Concursul județean “Old creation new creators ”, cls IX-a, Limba franceză 

13. Premiul I la Concursul județean “Old creation new creators ”, cls X-a, Limba franceză 
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14. Premiul III –secțiunea Multimedia la Concursul ”Infoeducația” 

15. Mențiune – secțiunea Multimedia la Concursul ”Infoeducația” 

16. Mențiune – secțiunea Pagini web la Concursul ”Infoeducația” 

17. Premiul I-secțiunea PowerPoint la Concursul județean ”Zborul-visul de aur al 

omenirii” 

18. Premiul II-secțiunea PowerPoint la Concursul județean ”Zborul-visul de aur al 

omenirii” 

19. Premiul III la O.N.S.S.- Pentatlon băieți –etapa județeană 

 

 

Anul şcolar 2015 – 2016 

 

1. MENȚIUNE  la Concursul Național “Protejând mediul, ne protejăm pe noi!” 

2. Premiul I, MENȚIUNE la Concursul județean “ Fête de la lecture”  

3. Premiul III la Concursul național “Adolescentul și francofonia” secțiunea proză 

4. Premiul II, MENȚIUNE la Olimpiada de istorie, faza județeană, clasele XI- XII 

5. Premiul III la Concursul de referate istorice pentru elevi, faza județeană 

6. Premiul II, III,  MENŢIUNE  la Concursul Național de chimie pentru elevii de la 

filiera tehnologică ”Petru Poni” 
7. Premiul I la Concursul național interdisciplinar „Lumea pe care o descoperi”, etapa 

județeană  

8. Premiul II,  III la Concursul interdisciplinar regional Electronică-Electromecanică-

Electrotehnică-3E, ediția a II-a 

9. Premiul II, MENȚIUNE la cros, handbal masculin, triatlon atletic, tetratlon baieti și pentatlon 

atletic- fete în cadrul Olimpiadei Naționale a sportului școlar, faza județeană 

10. Premiul I, III la secțiunea matematică aplicată a Concursului Internațional de matematică 

aplicată ”Math Experience” 
11. Locul I, II la Concursul Național de Dans Modern  - Freaks secțiunile Hip – Hop și Street 

Dance 

12. Locul I la Concursul Internațional de Dans Modern -Freaks, Bulgaria  secțiunea Hip – 

Hop 

13. Premiul I la Concursul Național ”Împreună” etapa județeană 

14. Premiul III la Concursul “Cu viața mea apăr viața”- etapa județeană 

15. Mențiune la Concursul interjudețean CICREST – Creativitate în Știința și Tehnologie, 

secțiunea Inventivitate și Creativitate – PPT 

16. Premiul II la Concursul Național cu participare internațională ”Natura Inspiră și dăruiește” 

17. Premiul II La Concrsul Interjudețean de Creație ”Adolescența în oglinzi paralele” – 

secțiunea grafică 
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REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA  

BACALAUREAT 

 

Rezultate examen bacalaureat 2016 

 

Sesiunea 

Elevi care au 

sustinut 

examenul 

Elevi care au promovat examenul 

Filiera 

Teoretica 

Filiera 

Tehnologica 

Total 

Nr. % 

Iunie 165 72 11 83 50,3% 

August 53 7 4 11 56,9% 

 

 

Rezultate examen bacalaureat 2017 

 

Sesiunea 

Elevi care au 

sustinut 

examenul 

Elevi care au promovat examenul 

Filiera 

Teoretica 

Filiera 

Tehnologica 

Total 

Nr. % 

Iunie 172 91 16 107 62,21% 

August 42 6 4 10 69,64% 

 

Rezultate examen bacalaureat 2018 

 

Sesiunea 

Elevi care au 
sustinut 

examenul 

Elevi care au promovat examenul 

Filiera 

Teoretica 

Filiera 

Tehnologica 

Total 

Nr. % 

Iunie 200 61 21 82 41% 

August 113 13 27 40 67,52% 
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REZULTATE ÎNREGISTRATE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A 

COMPETENŢELOR PROFESIONALE   

Nivel 4 – 2018 

 
 

 

 

Nivel 5 – 2018 
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Nivel 5 - 2017 

 Calificare-Tehnician electromecanic auto 

 

 

REZULTATE ÎNREGISTRATE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII 

PROFESIONALE 

 
 

Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, Nivel 4, 

filiera tehnologică, sesiunea  mai-iunie 2017 

 Liceul Traian Vuia Craiova 

Nivel 4 - 2017 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, Nivel 4, 

filiera tehnologică,  sesiunea Iunie 2016 

Nivel 4 – 2016 

 

Nr 

crt 

Unitatea 

de 

învăţământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidaţi 

Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 
Eliminaţi din 

examen 

T
o

ta
l 

fe
m

in
in

 

T
o

ta
l 

fe
m

in
in

 

T
o

ta
l 

fe
m

in
in

 

din care cu calificativ 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

Excelen

t 

Foarte 

bine 
Bine 

Satisfăcăt

or 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

1 

Liceul 
"Traian 

Vuia", 
Craiova 

Tehnician 

mecatronis
t 37 4 34 3 34 3 9 2 25 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

2 

Liceul 

"Traian 

Vuia", 
Craiova 

Tehnician  

electroteh
nist 16 4 16 4 16 4 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Liceul 

"Traian 
Vuia", 

Craiova 

Tehnician 
tehnica de 

calcul 20 3 20 3 20 3 13 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total 73 11 70 10 70 10 22 3 47 7 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

                        

 

 

 

 

Centrul de examen: Liceul Train Vuia 

Nivelul de calificare: 5 

Sesiunea: februarie 2016 

Nivel 5 – 2016 

 

DATE STATISTICE 

 

Domeniul 

Calificarea 

profesională 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi Procent de promovabilitate(%) 

U R U R U R U R U R U R 

f  b  f  

b         

 f  b            f   

b          

 f  

b           

 f   

b          

 f   b           f    

b         

 f  

b 

 f b  f  b  f   b 

Transporturi 

Tehnician 

electromecanic 

auto 

2 24 0 8 1 23 0 1 1 1 0 7 1 23 0 1 0 0 0 0 

        

100

% 
100% 100% 

100

% 

TOTAL   
2 24 0 8 1 23 0 1 1 1 0 7 1 23 0 1 0 0 0 0 

100

% 
100% 100% 

100

% 

TOTAL 

GENERAL 

  

34 25 9 25 0 100% 
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1.7. INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN PROGRAME ŞI PROIECTE  

 

In ultimii ani cadrele didactice impreuna cu elevii scolii s-au implicat activ in activitatile derulate in 

cadrul unor proiecte europene: 

1. Proiectul de parteneriat Comenius Regio “Education and Career Guidance – Let’s help the 

students choose a right career!” 1 august 2013 – 31 iulie 2015 al carui  Obiectiv general a fost  

imbunătăţirea serviciilor de educare şi orientare în carieră a elevilor (students’ ECG) din 

învăţământul preuniversitar în vederea facilitarii tranzitiei elevilor spre nivelele superioare de 

educatie sau piata muncii. 

2. Asociația „Mereu pentru Europa” a implementat proiectul „TRAVAIL – Tranziția la viața 

activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”, proiect 

cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot 

parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la 

viața activă”, 2014-2015, in care scoala este partenera, alaturi de alte noua licee din oras (4 

teoretice si restul tehnologice). 

3. Proiectul „Transfer de competenţe şi metode inovante pentru adaptarea sistemului de 

formare profesională  la specificul  pieţei de muncă”, Erasmus + 2014-RO01-KA102-

000036”  

4. Proiectul Erasmus + 2014-RO01-KA102-000035 ”Creșterea calității managementului în 

VET”  

5. In perioada 23.10.2014 -31.12.2015, am fost unul dintre cei 7 parteneri ai  proiectului 

transfrontalier Romania- Bulgaria,  ECO Education for healthy environment MIS-ETC 

code 336, (ECO E.H.E); Axa prioritara 2.Mediu; Domeniul major de interventie 1 . 

Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecția mediului; Indicativul  de 

functionare 2. Îmbunătățirea conștientizarii  publicului cu privire la gestionarea și protecția 

mediului. Scoala a participat in Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (a 

carui valoare e de 1.321.267,68 euro) implementat de Partenerul Lider Eurointegra Sofia,  in 

care s-au  desfășurat activitati de conștientizare și promovare  a mediului, de identificare a 

problemelor specifice de mediu din zona. Obiectivul principal al proiectului a fost cresterea 

nivelului de informare cu privire la problemele ecologice pentru tinerii din regiunea 

transfrontaliera. http://ecoeducation.eu/bg   

6. Proiectul „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Programul Operațional Sectorial 

pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, al Editurii Sigma si Asociatiei EXE, 2014-

2015 al carui Obiectiv general a fost  să contribuie la creşterea gradului de ocupare pentru 

viitorii absolvenţi de învăţământ secundar, prin furnizarea de asistenţă, consiliere profesională 

şi realizarea de activităţi cu caracter practic în vederea orientării acestora în carieră şi o inserţie 

mai rapidă pe piaţa muncii. In cadrul proiectul s-au constituit 70 firme de exercitiu –agentii de 

turism si edituri din licee din zona Bucuresti-Ilfov si S-V Oltenia, fiind metode inovative de 

învățare ce vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii 

adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant,  metode interactive de 

învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. 

7. Proiectul ”Restart”  Erasmus + 2015-3-RO01-KA105-022940 

8. Proiectul ”Coaching – to reduce early school leaving” Erasmus + KA1 2015-TRO1-015939 

9. Proiectul „Dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor din învăţământul liceal prin  

mijloace inovatoare“, POSDRU 153/1.1/S/142344, 2014-2015. Obiectivul  general al proiectului 

a fost sustinerea procesului de modernizare a invățământului preuniversitar prin extinderea 

oportunităților de învățare pentru elevi, vizând dezvoltarea competențelor si îmbunătățirea 

performanțelor școlare in vederea evitării analfabetismului funcțional, prin utilizarea de 

instrumente informatice inovatoare in procesul de predare- invatare- evaluare. În cadrul acestui 

proiect, elevi din ciclul superior al  Liceului “Traian Vuia”, Craiova,  au beneficiat de servicii de 

http://ecoeducation.eu/bg
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orientare-consiliere și activitati de formare de catre cadre didactice din școală pentru programul 

IT/ECDL si cursul Educatie civică și antreprenorială. 

 

10. Incepand cu 01.09.2016-31.08.2017, liceul este prezent in Proiectul ERASMUS+ 2016-

1-RO01-KA102-023362 “Experiența europeană pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale în domeniul electronicii si automatizărilor”. Proiectul raspunde nevoilor de 

formare, identificate, atat la nivelul scolii, cat si la nivel local si regional, de a pregati forta de 

munca de calitate, bine instruita, cu competente profesionale cerute de piata europeana a muncii. 

Proiectul a dezvoltat la 40 de elevi din liceul, din clasa a X-a, competente tehnice generale, au 

dobandit abilitati practice in domeniul automatizarilor si prelucrarii la rece, competente lor 

lingvistice si culturale, a capacitatii lor de adaptare la munca si viata intr-un alt context cultural, 

care ii  va pregati pentru o tranzitie cat mai usoara de la scoala la locul de munca. Au participat in  

stagii de pregatire practica de 3 saptamani, in doua fluxuri, in doua companii P.Kousios Electrice 

Ltd. si Charalambos Michael Metal Works, din Paphos, Cipru. Site-ul proiectului 

http://erasmusvuia.simplesite.com/ si pagina de facebook  https://www.facebook.com/Proiectul-

Erasmus-Plus-20161RO01KA10202 . 

11. Proiectul european Erasmus+ 2015-1-FR01-KA201-015405 Acteurs du Territoire 

pour une Education à la Citoyenneté Mondiale (ACTECIM). Proiectul internaţional, in care 

liceul este partener si nu aplicant, derulat în perioada septembrie 2015 - septembrie 2018, implică 

parteneri din Franţa, România şi Italia şi  propune activităţi în colaborare  ale cercetătorilor şi 

reprezentanţilor instituţiilor şcolare şi ale unor organizaţii non-guvernamentale cu scopul de a creea 

module de formare continuă pentru viitori profesori şi profesori, de a identifica un set de 

competenţe-cheie, de a realiza unelte pedagogice care să ajute la construirea unei cetăţenii 

mondiale. Rezultatele colaborării – profesori, prin practica la clasă  şi cercetători, prin  prelucrarea 

datelor puse la dispoziţie de către profesori şi formularea ipotezelor de lucru  - vor fi puse la 

dispoziţia partenerilor implicaţi şi a instituţiilor vizate printr-o aplicaţie on-line. 

12. Începând din anul școlar 2017-2018 în școala noastră se derulează proiectul national ROSE 

care dă șansa  elevilor din învățământul preuniversitar, într-o mare măsură, elevilor din grupuri 

vulnerabile să beneficieze de activități  suplimentare susținute din alte surse decât cele bugetare. 

Prin proiectul ROSE elevii sunt  „atrași” să rămână după orele de curs, prin crearea unui climat mai 

apropiat de cel familial prin asigurarea unei mese de prânz care, pentru unii dintre ei este o 

problemă reală, oferindu-le șansa de a comunica mai mult cu colegii din liceu, știut fiind faptul că, 

din cauza tehnologiei care ne „ invadează” zi de zi, tinerii de astăzi se izolează, preferând, în mod 

dăunător, rețelele de socializare. Se va realiza, de asemenea, o comunicare din ce în ce mai bună cu 

familia, având în vedere că elevii vor fi atrași să desfășoare activități după programul normal de 

școală. 

Obiectivul general al proiectului vizează: - Dezvoltarea abilităților cognitive și noncognitive ale 

elevilor din Liceul ”Traian Vuia” în vederea îmbunătățirii frecvenței, performanțelor și integrării 

școlare. 

Acest obiectiv corespunde țintei strategice: ”Îmbunătățirea participării cantitative și calitative a 

comunității școlare la activitățile didactice de învățare, de consiliere școlară și educative, formulată 

de management liceului la nivelul PDI.” Și este totodată în concordanță cu misiunea școlii care își 

propune ”Abordarea integrata a continuturilor curriculum-ului, pentru a crea VALOARE 

ADAUGATA ELEVULUI, prin:  activitati de învățare cu caracter predominant aplicativ, transfer 

de cunostinte si capacitate în vederea formării unei baze integrate pentru cunoastere, dezvoltarea 

unor competente complexe ( „high order skills”)”. 

Școala nostră urmează să implice 600 elevi cu risc educațional crescut în activități de consiliere 

pentru carieră desfășurate în parteneriat de către profesorul consilier școlar - profesorii diriginți – 

părinții, pe parcursul proiectului, 330 elevi în activități educaționale de pregătire pentru examenele 

finale în parteneriat cu comunitatea locală, să atragă în activitățile extrașcolare un număr de minim 

240 elevi în vederea dezvoltării competențelor noncognitive, într-un mediu nonformal. 

http://erasmusvuia.simplesite.com/
https://www.facebook.com/Proiectul-Erasmus-Plus-20161RO01KA10202
https://www.facebook.com/Proiectul-Erasmus-Plus-20161RO01KA10202
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13. Incepand cu 01.09.2018 - 31.08.2019, liceul este beneficiar al Proiectului Erasmus +   

2018-1-RO01-KA102-047585 ”ABC-ul formarii viitorilor specialisti europeni” care isi 

propune pentru 30 elevi de la Liceul Traian Vuia Craiova dezvoltarea de competente tehnice 

generale si dobandirea de abilitati practice in domeniile mecanica si informatica, precum si 

dezvoltarea competentelor lingvistice si culturale, a capacitatii de adaptare la munca si viata intr-un 

context cultural european. Scopul proiectului este: facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii prin 

accesul acestora la formare profesionala initiala de calitate si dobandirea de competente si 

experiente europene. Prin acest proiect se realizeaza unul dintre obiectivele initiativei europene 

“Noi competente pentru noi locuri de munca”, avand scopul de a crea punti de legatura intre 

mediul educational si cel economic si corespondenta intre competentele dobandite in educatia si 

formarea profesionala si cele cerute pe piaţa muncii. Cadrele didactice au nevoie de dezvoltare 

profesionala si schimbari in natura formarii lor profesionale in raport cu realitatea pietei muncii. 

Dificultatile trecerii de la teorie la metode inovative trebuie depasite, invatarea trebuie bazata pe 

practica si adaptata la cerintele concrete din viata socio-economica. Deschiderea spre cunoasterea 

unor sisteme de formare profesionala europene, de exersare a unor tehnici eficiente de proiectare si 

management al programelor de formare, de exersare a competenţelor lingvistice şi multiculturale 

sunt esentiale in dezvoltarea personala si profesionala. 

14.   Incepand cu iunie 2018 in liceul nostru se desfasoara Proiectul cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020; Axa prioritară Nr. 6 „Educaţie şi 

competenţeˮ  “Practic SMART”, Cod SMIS: 106717 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea participarii elevilor din invatamantul 

profesional si liceal (ISCED 3, nivel de calificare 3-4) la programe de invatare la locul de 

munca/instruire practica, inclusiv firme de exercitiu, prin parteneriate cu mediul de afaceri privat 

din sectoarele industrie si servicii, centrate pe formarea si dezvoltarea de competente profesionale 

si transversale care sa raspunda nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii la nivelul Regiunii Sud 

Vest Oltenia. Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din 280 de elevi (ISCED 3, nivel de 

calificare 3 - 4) inmatriculati in sistemul national de invatamant profesional si liceal tehnologic in 5 

licee din oras si judet, cu calificari din sectoarele industrie si servicii, cu domiciliul sau resedinta in 

Regiunea Sud-Vest Oltenia, din care 7 elevi apartinand minoritatii roma si 65 elevi din mediul 

rural. Grupul tinta al liceului nostru este format din elevi de la profilul tehnic astfel: 3 grupe cu cate 

14 elevi  de clasa a XII-a,  calificari - tehnician operator tehnica de calcul, tehnician electrotehnist 

si tehnician mecatronist vor face Stagiile de pregatire practica la operatorul economic SC Casa 

Noastra SA; o  alta  grupa de 14 elevi, clasa a XI-a technician mecatronist desfasoara activitatea 

unei Firme de exercitiu  specifice profilului si iau contact cu mediul industrial. 

 

15. Un alt proiect este derulat incepand cu anul 2018 este Învăţământ de calitate pentru viitorul 

copiilor noştri în judeţul Dolj”, Cod SMIS: 104980 desfăşurat în cadrul Programul Operaţional 

Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Cod Apel: 

POCU/74/6/18/Operaţiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.; Perioada de implementare: 22 mai 

2018 – 21 mai 2021. 

Proiectul este implementat de Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație (IDEE) în 

parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. 

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea accesului egal la învăţământ, pentru 

reducerea si prevenirea părăsirii timpurii a mediului educational, promovarea accesului egal la 

învăţământul preşcolar si şcolar si reducerea segregării intre copii in judeţul Dolj. Prin faptul ca: se 

vor crea noi oportunităţi in domeniul educaţiei şcolare si preşcolare pentru un număr de 800 de 

copii si vor fi consiliaţi 30 de părinti/tutori din judeţul Dolj, se vor crea noi oportunităţi in 
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domeniul informării si consilierii profesionale, al formarii profesionale pentru un număr de 280 

persoane, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului major al POCU, anume dezvoltarea 

resurselor umane, prin creşterea accesului la un sistem de educaţie si formare profesionala de 

calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei si a excluziunii sociale 

prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sănătate si la îndeplinirea OS POCU. Grupul tinta 

al scolii noastre este alcatuit din: 38 elevi din clasele a IX-a, 42 cadre didactice si 4 parinti. 

 

 

      PROIECTE LA NIVEL NATIONAL 

 

1. Începând cu acest an școlar, 2017-2018 în școala noastră se derulează proiectul ROSE care dă  

șansa  elevilor din învățământul preuniversitar, într-o mare măsură, elevilor din grupuri vulnerabile 

să beneficieze de activități  suplimentare susținute din alte surse decât cele bugetare. 

Prin proiectul ROSE elevii sunt  „atrași” să rămână după orele de curs, prin crearea unui climat mai 

apropiat de cel familial prin asigurarea unei mese de prânz care, pentru unii dintre ei este o 

problemă reală, oferindu-le șansa de a comunica mai mult cu colegii din liceu, știut fiind faptul că, 

din cauza tehnologiei care ne „ invadează” zi de zi, tinerii de astăzi se izolează, preferând, în mod 

dăunător, rețelele de socializare. Se va realiza, de asemenea, o comunicare din ce în ce mai bună cu 

familia, având în vedere că elevii vor fi atrași să desfășoare activități după programul normal de 

școală. 

Obiectivul general al proiectului vizează: - Dezvoltarea abilităților cognitive și noncognitive ale 

elevilor din Liceul ”Traian Vuia” în vederea îmbunătățirii frecvenței, performanțelor și integrării 

școlare. 

Acest obiectiv corespunde țintei strategice: ”Îmbunătățirea participării cantitative și calitative a 

comunității școlare la activitățile didactice de învățare, de consiliere școlară și educative, formulată 

de management liceului la nivelul PDI  si PAS” Și este totodată în concordanță cu misiunea școlii 

care își propune ”Abordarea integrata a continuturilor curriculum-ului, pentru a crea VALOARE 

ADAUGATA ELEVULUI, prin:  activitati de învățare cu caracter predominant aplicativ, transfer 

de cunostinte si capacitate în vederea formării unei baze integrate pentru cunoastere, dezvoltarea 

unor competente complexe ( „high order skills”)”. 

Școala nostră urmează să implice 600 elevi cu risc educațional crescut în  activități de consiliere 

pentru carieră desfășurate în parteneriat de către profesorul consilier școlar - profesorii diriginți – 

părinții, pe parcursul proiectului, 330 elevi în activități educaționale de pregătire pentru examenele 

finale în parteneriat cu comunitatea locală, să atragă în activitățile extrașcolare un număr de minim 

240 elevi în vederea dezvoltării competențelor noncognitive, într-un mediu nonformal. 
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1.8. PRIORITĂŢI  NAŢIONALE 

Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională 

şi, luând în considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în noua etapă a 

reformei educaţiei se vor avea în vedere următoarele obiective strategice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 

are următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:  

 

  Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională 

pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de 

vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până 

în 2020, față de 57,2% în 2016  

 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a 

auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor, 

pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare 

profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii; 

2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea 

profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi 

cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ 

la nevoile şi tendinţele pieţei muncii; 

3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare; 

4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională; 

5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale; 

6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională. 

 

 Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesională, având ca ținte strategice: 

a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul 

profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2016;  

Obiective 

strategice 

Îmbunătăţirea relevanţei 
sistemelor de formare 

profesională pentru piaţa 

muncii 

Creşterea participării şi 
facilitarea accesului la 
programele de formare 

profesională 

 
Îmbunătăţirea calităţii 

formării profesionale, având 
ca ținte strategice 

 

 
Dezvoltarea inovării şi 
cooperării naţionale şi 

internaţionale în domeniul 

formării profesionale 
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b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2016. 

  

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră; 

9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării 

dobândite în context nonformal şi informal; 

10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru 

tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile; 

 

 Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte 

strategice: 

a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul 

profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2016 ; 

b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul de 

bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2016;  

c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 

2020, de la 1,5% în 2016. 

 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la 

nivel de sistem; 

12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării; 

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare 

profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea 

rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal; 

14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue; 

15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională. 

 

 Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în 

domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice: 

a)  Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea spiritului 

antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2016;  

b)  Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 

2020, de la 2.800 în 2016. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune: 

16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul 

programelor de formare profesională; 

17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; 

18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor 

pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive. 

 

Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin 

strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este 

ilustrată în figura de mai jos. 
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională -

Orizont 2020 îşi stabileşte ca obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE 

în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru 

grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

 

Pentru acest orizont de timp se vor avea în vedere, sub rezerva elaborărilor şi fundamentării 

ulterioare, următoarele direcţii strategice de acţiune: 
 Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi redefinirea 

programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional 

al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe 

tot parcursul vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională. Operaţiunile de restructurare trebuie 

să ducă la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea substanţială a calităţii ofertei de pregătire 

prin dobândirea de competenţe care să susţină dezvoltarea personală, competitivitatea şi 

dezvoltarea durabilă;  

 Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii, 

şi crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat, în condiţiile 

descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;  

 Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane 

pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi 
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anticipative, şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor 

sociale şi personale.  

 Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 

dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să 

existe acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte, 

promovând astfel importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei 

educaţionale, atât pentru aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare 

economică şi socială.  

 Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în 

ceea ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu diversificarea 

ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare 

permanentă, recalificare sau reciclare profesională se va ridica la minimum 15% din grupa 

de vârstă 25-64 ani.  

 Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din 

învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând accentul 

pe promovarea comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să transmită abordări 

interdisciplinare în susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor derivate din 

exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale dezvoltării durabile.  

 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a dobândi 

inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din 

Uniunea Europeană.  

 Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor 

elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale 89 cunoaşterii 

pentru înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice, sociale 

şi de mediu, însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor pentru învăţare inter- şi 

trans-disciplinară, dobândirea de abilităţi privind planificarea/cercetarea atât la nivel 

individual cât şi în echipe, implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul 

de responsabilitate faţă de problemele globale comune; respect faţă de valorile universale, 

multiculturalitate şi specificul identitar; dezvoltarea curiozităţii creatoare şi 

(auto)interogarea continuă.  

 

 Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea 

egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate.  

 Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte 

europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele 

reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării diasporei ştiinţifice 

româneşti la proiecte educaţionale realizate în România, şi la evaluarea proiectelor, 

programelor şi politicilor educaţionale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile.  

 

Până în 2020, sistemele EFP ar trebui să fie mai atrăgătoare şi deschise tuturor, asigurând un 

învăţământ de calitate şi pe deplin adaptat nevoilor de pe piaţa muncii. Acestea trebuie să fie 

suficient de flexibile pentru a permite trecerea cu uşurinţă la un alt sistem de învăţământ 

(învăţământ şcolar, învăţământ superior etc.). EFP de-a lungul vieţii trebuie să fie uşor accesibilă şi 

mai axată pe carieră. Posibilităţile de a efectua o parte din educaţia sau formarea profesională în 

străinătate trebuie sporite. 

 

Obiective 2011-2020 
Sunt definite mai multe obiective strategice care trebuie realizate până în 2020. Toate sunt 

însoţite de obiective pe termen scurt (2011-2014), care trebuie urmărite la nivel naţional, şi de 
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precizări cu privire la sprijinul acordat de Uniunea Europeană (UE) în vederea atingerii lor. S-au 

stabilit şase obiective strategice, şi anume: 

 

 Transformarea EFP iniţiale într-o opţiune de învăţare atractivă. Pe termen scurt, 

autorităţile naţionale sunt invitate să promoveze atractivitatea EFP, dar şi să sprijine 

activităţile care să permită elevilor să ia cunoştinţă de diferitele filiere profesionale şi 

posibilităţi de carieră oferite.  

 

 Încurajarea excelenţei, a calităţii şi a relevanţei EFP pentru piaţa muncii. Între 2011 şi  

2014, punerea în aplicare a cadrelor naţionale de asigurare a calităţii va trebui să progreseze. 

Cooperarea între organismele EFP şi întreprinderi va trebui, de asemenea, consolidată, în 

special prin intermediul stagiilor pentru profesori în întreprinderi. Organismele EFP trebuie 

să primească feedback privind capacitatea de ocupare a forţei de muncă a absolvenţilor.  

 

Facilitarea unui acces flexibil la formare şi calificări. La nivel naţional şi pe termen scurt, 

va fi necesară o reexaminare a utilizării stimulentelor de participare la EFP şi a drepturilor şi 

obligaţiilor părţilor implicate. De asemenea, autorităţile naţionale trebuie să ia măsurile 

adecvate pentru a încuraja participarea la EFP continuă. Este necesară stabilirea referinţelor 

între nivelurile din cadrul european al calificărilor şi cele din cadrele naţionale până în 2012. 

 

 Promovarea mobilităţii internaţionale în EFP. În acest scop, statele membre ar trebui să 

încurajeze în special studenţii şi profesioniştii să participe la programe de mobilitate, 

precum şi autorităţile locale şi regionale şi furnizorii de EFP să elaboreze strategii de 

internaţionalizare. Învăţarea limbilor străine ar trebui integrată în programe.  

 

 Promovarea inovaţiei, a creativităţii şi a spiritului antreprenorial, precum şi utilizarea 

noilor tehnologii. La nivel naţional, ar trebui încurajate parteneriatele între furnizorii de 

EFP, instituţiile de învăţământ superior, centrele de design, de artă, de cercetare şi de 

inovaţie. Furnizorii de EFP trebuie să fie dotaţi cu echipamentele necesare în materie de noi 

tehnologii. Facilitarea stagiilor practice ar trebui, de asemenea, să încurajeze promovarea 

spiritului antreprenorial.  

 

 Asigurarea accesibilităţii EFP pentru toţi, în special prin îmbunătăţirea contribuţiei la 

combaterea abandonului şcolar. Ar trebui încurajată participarea persoanelor slab calificate 

şi a altor grupuri „de risc” prin servicii de susţinere şi orientare adecvate, prin utilizarea 

noilor tehnologii şi a sistemelor de monitorizare existente.  

 Aceste obiective actualizate vor contribui la realizarea priorităţilor şi a iniţiativelor strategiei 

Europa 2020. EFP este, de altfel, un factor determinant în realizarea a două dintre 

obiectivele strategiei: creşterea la 40 % a procentului de persoane cu vârste cuprinse între 30 

şi 34 de ani absolvente de învăţământ superior şi reducerea procentului de abandon şcolar la 

mai puţin de 10 % până în 2020.  

 

Pentru Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2030, obiectivul naţional naţional este: 

situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul performanţelor superioare din 

UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale oferite 

în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilităţi. 

 

Dintre direcţiile strategice/priorităţile acesteia precizăm: 

 

 Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul politicilor 

educaţionale,  

 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul principal 

(formele şi metodele de predare rămân diverse şi flexibile; abordările pedagogice se vor 
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concentra pe formarea deprinderii de a acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica 

aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii; metodologia de evaluare, certificare şi 

atestare a calităţii actului educaţional precum a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va 

alinia la procedurile de benchmarking adoptate în UE şi la cele mai bune practici existente 

pe plan  

 Extinderea în continuare a cooperării internaţionale.  

 

 

1.9. PRIORITĂŢI   ŞI  OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 

 

Regiunea Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud-vest a României şi cuprinde cinci 

judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Judeţul Dolj este situat în sud-vestul României şi se 

întinde pe 4900 kmp. Dunărea, unul dintre cele mai mari fluvii din Europa, curge pe o distanţă de 

192 km, de-a lungul graniţei sudice a judeţului. Reşedinţa de judeţ este Craiova, localitate în care 

funcţionează şi unitatea noastră de învăţământ, Liceul ”Traian Vuia”. Domeniile principale de 

activitate în municipiul Craiova sunt: construcţii civile, construcţii industriale, producție automobile, 

mașini agricole, locomotive, chimie industrială, şi servicii.  

În regiunea Sud Vest Oltenia, educația și formarea profesională se dezvoltă în contextul larg 

al dezvoltării regionale și locale, ale căror direcții sunt date de documentele strategice pentru 

perioada actuală de programare. 

Planul de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 este un instrument care 

susține includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la dezvoltarea 

socio-economică a regiunii, fundamentează domeniile de intervenție și necesarul de finanțare din 

fonduri europene în perioada de programare 2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte 

strategice cu impact regional și local. PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la 

analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de 

investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își 

promovează prioritățile și interesele în domeniul economic, social etc., reprezentând în același timp 

contribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014-2020. 

 Aspectele cele mai importante privind educația și formarea profesională, sunt abordate din 

punctul de vedere al resurselor umane implicate în proces și din punctul de vedere al infrastructurii 

de învățământ și de cercetare-dezvoltare. 

Prioritățile 2014-2020 ale regiunii sunt stabilite astfel încât să se asigure dezvoltarea 

durabilă și echilibrată a regiunii, punând accent pe avantajele competitive, în centru aflându-se 

resursa umană. Pornind de la  orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020, 

aceea că societatea spre care ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe 

cunoaștere, sunt stabilite domeniile de intervenție și operațiunile/activitățile indicative (Anexa 

Rezumat PDR SV Oltenia 2014-2020). 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Dolj pentru perioada 2014-2020 

a fost elaborată cu scopul de a deveni principalul instrument de planificare strategică și de orientare 

a investițiilor pentru instituție, pentru administrațiile publice locale, dar și pentru alte categorii 

interesați, precum cei din mediul privat, universitar sau non-guvernamental. 

 

Lista priorităţilor şi obiectivelor regionale: 

 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii sistemului de educație și formare profesională la nivel regional pentru 

adaptarea la cerințele pieței muncii și la nevoile beneficiarilor direcți  

PRIORITATEA 1 : Îmbunătățirea ofertei educaţionale la nivel regional, în scopul unei adaptări 

optime la cerințele pieței muncii din Sud Vest Oltenia 

Obiective 

O1: Adaptarea planurilor de școlarizare și a rețelei școlare regionale în scopul creşterii gradului de 

satisfacere a cerinţelor angajatorilor și în raport cu tendințele de dezvoltare economică 
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O2: Elaborarea/implementarea de programe de perfecţionare/specializare pentru cadrele didactice 

de discipline tehnice pentru noile tehnologii și în conformitate cu cerințele agenților economici 

parteneri 

O3: Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor din regiune 

O4: Monitorizarea inserției absolvenților IPT  

PRIORITATEA 2 : Îmbunătățirea capacităţii de informare, orientare şi consiliere în carieră 

în perspectiva accesului absolvenților pe piața muncii 

Obiective 

O1: Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere în carieră pentru elevi şi părinţi   

PRIORITATEA 3 : Creşterea calității formării profesionale, a accesului la educaţie pentru 

tinerii din regiune şi reducerea abandonului şcolar 

Obiective 

O1: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu echipamente 

didactice/şcolare şi IT 

O2: Extinderea accesului la formarea continuă 

O3: Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET  a tinerilor din categorii 

defavorizate 

PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 

Obiective 

O1: Dezvoltarea parteneriatului școală-întreprindere și a celui public-privat pentru o mai bună 

adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii și pentru integrarea socio-profesională a 

tinerilor absolvenți 

PRIORITATEA 5 : Dezvoltarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării 

profesionale și sprijinirea parteneriatelor la nivel european 

Obiective 

O1: Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională 

O2: Dezvoltarea de programe comune de educaţie inclusivă prin formare iniţială şi continuă 

O3: Extinderea schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la 

o piaţă a muncii europene incluzive 

 

Pentru IPT prezintă interes analiza evoluției grupelor de vârstă  corespunzătoare. 

 La nivel regional, grupa de vârstă 10-14 ani a cunoscut o scădere de 11,24% în intervalul 2008-

2015, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o ușoară creștere, de 0,33%. Procentul regional de 

scădere este depășit în județele Olt (scădere de 16,68%) și Gorj (scădere de 16,31%), pe când în 

celelalte județe procentele de scădere sunt sunt sub media regională: în Dolj scăderea este de 

6,52%, în Mehedinți de 7,5%, iar în Vâlcea de 9,99%.  

 Aceste scăderi sunt reflectate în mod direct în planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-

a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în perioada analizată, mai ales la învățământul 

profesional și tehnic. 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 
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Scăderea populației este mai pregnantă, în perioada analizată, în cadrul grupei de vârstă 15-

19 ani, regiunea Sud Vest Oltenia înregistrând o scădere cu 19,86% în 2015 față de 2008, aceeași 

tendință manifestându-se și la nivel național (scădere de 19,28%). Trendul este menținut și la 

nivelul județelor, scăderea cea mai mare find în județul Mehedinți (22,4%), urmat de Vâlcea 

(21,39%),  Gorj (20,28%), Dolj (19,88%) și Olt (16,46%)  

 Tendința de scădere a populației pentru această grupă de vârstă a constituit una din cauzele de 

diminuare a  cifrelor de școlarizare în învățământul tehnologic, dar și în învățământul superior atât 

în regiune, cât și la nivel național. 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Analiza distribuţiei pe medii a populaţiei  pe grupe de vârstă relevante pentru educația și 

formarea profesională, scoate în evidență o serie de aspecte regionale și județene specifice. 

 La 1 iulie 2015, în cadrul grupei de vârstă 10-14 ani se remarcă preponderența populației rurale 

cu un număr de 58.568 persoane (53,8%), faţă de populaţia din mediul urban, ce însumează 50.260 

persoane (46,2%). Procentul de populație tânără care trăiește în mediul rural din regiune este 

superior nivelului național de 50,6% .    

De remarcat este procentul de populație rurală din județul Olt (58,2% în 2015), superior 

procentelor regional și național, fapt care a condus la dezvoltarea rețelei școlare de nivel liceal și 

profesional în comunele județului.   

Analiza dinamicii grupei de vârstă 10-14 ani pune în evidență tendința de menținere a unui 

procent de peste 52% a populației în mediul rural pe întreaga perioadă de analiză 2008-2015, atât la 

nivel de regiune, cât și în cadrul județelor. 

 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Procentul de populația din grupa de vârstă 15-19 ani a avut în perioada 2008-2015 o creștere 

continuă în mediul rural și o scădere proporțională în mediul urban, atât la nivel de regiune, cât și în 

județe. Analiza datelor la nivel național indică aceeași tendință.  
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 Dacă la 1 iulie 2008 ponderea regională a tinerilor în mediul urban era de 50,6%, în iulie 2015 

aceasta a scăzut cu 6%, ajungând la 44,6% (fig. nr 8). Ruralizarea regiunii se manifestă și din acest 

punct de vedere. 

 

Sursa: INS-Baza de date TEMPO onl
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PARTEA A II-A  ANALIZA NEVOILOR 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

Prezentare generală a judeţului Dolj 

Judeţul Dolj este aşezat în sudul regiunii S-V Oltenia şi se întinde pe o suprafaţă de 7414 

Km2, respectiv 3,1% din teritoriul României, fiind al şaptelea judeţ, ca mărime al ţării şi cel mai mare 

al regiunii. 

Organizarea administrativă a acestui judeţ este următoarea: 5 oraşe şi municipii (din care 3 

municipii), 94 comune şi 380 sate. 

Reşedinţa judeţului este municipiul Craiova. 

Se învecinează cu următoarele judeţe: Gorj, Vâlcea (la nord), Olt (la est) şi Mehedinţi (la 

vest). 

Fluviul Dunărea străbate partea de sud a judeţului pe o distanţă de 150 Km, formând graniţa 

cu Bulgaria. 

Relieful etc dominat de Câmpia Română, dar există şi zone deluroase în nord. 

Profilul local care indică situarea geografică a judeţului în cadrul regiunii şi dispunerea 

şcolilor ÎPT în cadrul judeţului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografie 

 Concluzii analiza demografică. Implicaţii pentru IPT 

 La nivel regional analiza situației actuale a identificat o  scădere semnificativă a populației 

totale, determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi 

generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al populaţiei către alte zone. 

 Analiza evoluţiei structurii pe grupe de  vârstă a populaţiei regiunii Sud-Vest Oltenia în 

perioada 2008-2015, relevă apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu 

implicaţii negative pentru economie şi societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, 

cauzat de rata scăzută a natalităţii, ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere. 

Datele statistice oficiale de la nivelul regiunii evidențiază faptul că sunt înregistrate creșteri ale 

ponderii populației numai pentru grupele de vârstă matură (peste 25 ani), fenomen prezent în toate 

județele din Sud Vest Oltenia.   

 Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentru 

educație, arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente, scăderi care sunt reflectate în mod direct 

planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în 

perioada analizată, mai ales la învățământul profesional și tehnic. 

 Tendința de scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 ani a constituit și una din 

cauzele de diminuare a  cifrelor de școlarizare în învățământul superior și cel postliceal, atât în 

regiune, cât și la nivel național. 
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 În prezent, se remarcă preponderența populației rurale faţă de populaţia din mediul urban, pe 

toate grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), având drept consecință ruralizarea 

regiunii 

 Populația de sex masculin este majoritară pe segmentul 10-24 ani (în jurul valorii de 51%), atât 

la nivel regional, cât și în județe, situația fiind similară cu cea de la nivel naționa 

 Rezultatele recensământului din 2011 arată că cel mai mare procent de populație fără școală 

absolvită este cea de etnie roma, în toate județele regiunii Sud Vest Oltenia. Se impun măsuri 

remediale care să susțină educația și formarea în rândul acestei etnii, în sprijinul unei cât mai 

complete integrări în societate.   

 Emigrația definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o evoluție fluctuantă în 

perioada 1990-2014, numărul cel mai mare al plecaților definitivi fiind  din grupa 25-64 ani 

 Nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate la nivel naţional, 

în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare pe termen mediu.  

 În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, 

precum şi o dată cu  înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de 

vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii 

numărului de persoane adulte şi vârstnice. 

 

Piața muncii 

Demografia întreprinderilor  

Forța de muncă din întreprinderile active nou înființate cu capital străin, în perioada 2008-

2014, a avut la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia o evoluție fluctuantă: de la 6,6% în anul 2008, a 

scăzut la 3,6% în 2009, pentru a crește din nou în anul 2010 la 10,5%. Perioada până în 2012 a fost 

una deficitară, ponderea forței de muncă scăzând la 2,4%. În anii 2013-2014 nivelul crește din nou, 

ajungând la un procent de 6,7%, foarte apropiat de nivelul din 2008. Aceste fluctuații au fost 

determinate și de situația de criză economică, ce a avut repercursiuni negative directe în activitatea 

firmelor. 

Proiecţia principalilor indicatori economici  

Avînd ca atribuție principală elaborarea de prognoze privind dezvoltarea economico-socială a 

României pe termen scurt, mediu și lung pe baza tendințelor din economia națională și cea mondială, 

Comisia Națională de Prognoză elaborează periodic o proiecție a principalilor indicatori economico-

sociali în profil teritorial.  Cea mai recentă lucrare, apărută în mai 2016, furnizează informații 

referitoare la acești indicatori în perspectiva anului 2019. Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe 

baza prognozei  pe termen mediu 2015 – 2019, varianta de primăvară 2016, pentru Programul de 

Convergenţă. 

Conform acestui document, evoluția prognozată a PIB/locuitor la nivelul regiunii Sud Vest 

Oltenia, este în sensul creșterii acestuia până în 2019, plusurile fiind de minim 4,3% de la an an, 

începând cu anul 2016. 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

 

Creșterea PIB regional în 2019, față de valoarea din 2015 se preconizează a fi de 39,32%.  

 Prognoza PIB pe județe urmărește evoluția regională, cea mai însemnată creștere față de anul 

2015 fiind estimată în județul Gorj (cu 40,62%), urmat de Dolj (cu 40,07%), Vâlcea (cu 39,75%), 

Oltul (cu 39,22%) și Mehedințiul (cu  33,05%). 
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Fig. nr. 36 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Numărul mediu de angajați în regiune va avea de asemenea un trend ascendent, fiind 

prognozată o creștere de 11,8% în 2019 față de 2015. În județe creșterile vor fi și mai mari, în ordine 

acestea fiind: Mehedinți (+17,6%), Gorj (+17,1%), Olt(+13,9%), Vâlcea (+13,2%) și Dolj (+ 12,5%). 

Indicii la nivel regional, calculaţi conform metodologiei Institutului Naţional de Statistică, 

prin raportarea nivelului regional la nivelul naţional, relevă faptul că se prognozează în medie o 

menținere a ponderii PIB/locuitor regional în PIB/locuitor național la valorile anterioare, respectiv în 

jurul valorii de 75% în perspectiva anului 2019 (fig.). 

Câștigul salarial mediu net lunar este prognozat a se situa la 89-90% din salariul net la nivel național, 

regiunea Sud Vest Oltenia situându-se în anul 2019 pe locul patru în topul regiunilor, după 

București-Ilfov, Vest și Sud Muntenia, din acest punct de vedere. 

 

 
Sursa: INS-Baza de date TEMPO online 

Comisia Națională de Prognoză evidențiază și un studiu al decalajelor regionale față de a 

doua cea mai dezvoltată regiune din țară, Vestul. Astfel, se prognozează că în 2019, Sud Vest Oltenia 

va avea încă un decalaj substanțial față de aceasta, PIB/locuitor estimându-se a fi la nivelul de 72,1% 

din cel regiunii Vest. Dat fiind dat fiind specificul său, nu a fost luată ca bază regiunea Bucureşti - 

Ilfov. 

În urma analizei efectuate se pot trage următoarele concluzii: 

 Restructurarea reţelei şcolare pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de calificare şi 

acoperirea teritorială prin: 

- eliminarea suprapunerii ofertelor de şcolarizare ale şcolilor teritorial apropiate 

- concentrarea resurselor în şcoli cu perspective reale de dezvoltare 

 Asigurarea accesului resurselor umane din IPT la procesul de formare profesională continuă în 

vederea adaptării la schimbările intervenite pe piaţa muncii 

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară din 

mediul rural prin dezvoltarea infrastructurii şcolilor aflate în zone defavorizate (transport deficitar, 

venituri reduse ale populaţiei) 

 Menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare care atrag cu precădere 

investiţiile străine (protecţia mediului, electronică, automatizări, informatică, industrie alimentară) 

 Creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel 3, în scopul adaptării competenţelor la 

tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii 
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 Dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici 

 Iniţierea /dezvoltarea unor şcoli pilot cu facilităţi tip campus 

 Anticiparea nevoilor de calificare pentru adaptarea ofertei de şcolarizare la cererea pieţei 

muncii. 

 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere oferite elevilor de către şcoli 

 Dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii economici, cu AJOFM-uri, cu ONG-uri, cu 

comunităţile locale pentru facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenţilor 

 Autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în programe de 

formare continuă pentru adulţi 

 Asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională a populaţiei de vârstă şcolară din 

mediul rural şi din categorii defavorizate din punct de vedere economic şi social. 

 Creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire 

profesională cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piaţa muncii. 

 Înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice complexe şi informaţionale 

 Asigurarea unei mobilităţi profesionale ridicate a absolvenţilor de învăţământ preuniversitar ce 

vor intra în următorii ani pe piaţa muncii. 

 

Analiza complexă a comunităţii :  

Liceul “Traian Vuia” Craiova prezintă oferta sa educaţională nu numai comunităţii locale 

(Municipiul Craiova), dar şi judeţului Dolj sau judeţelor limitrofe. 

Dezvoltarea Municipiului Craiova a dus în ultimii ani la o creştere a populaţiei. Totuşi, 

această creştere nu se regăseşte în mod semnificativ şi în creşterea populaţiei şcolare. Discrepanţele 

sociale dintre părinţi devin tot mai evidente. Un avantaj al școlii noastre este funcționarea cantinei şi 

a căminului propriu. Există părinţi cu posibilităţi materiale dar şi părinţi care nu lucrează. Relansarea 

vieţii economice şi sociale a oraşului din ultimul timp, dă speranţe în îndreptarea acestei situaţii. 

Relaţia dintre Liceul “Traian Vuia”şi comunitatea locală poate fi apreciată ca una normală: 

astfel, şcoala noastră oferă comunităţii absolvenţi pregătiţi în absolut toate specialităţile studiate care, 

se regăsesc ca studenţi în mai toate facultăţile din ţară şi Craiova dar şi ca specialişti pe piaţa forţei 

de muncă. În acest fel şcoala noastră deserveşte nevoile comunităţii contribuind la formarea de buni 

specialişti şi la perfecţionarea continuă. 

Liceul “Traian Vuia” este o instituţie de învăţământ puternic implicată în viaţa comunităţii 

prin activitatea elevilor şi a profesorilor săi. Între şcoală şi comunitate există o colaborare 

permanentă, plină de conţinut în plan educativ şi lucrativ. 

Liceul “Traian Vuia” răspunde nevoilor comunităţii prin punerea la dispoziţia acesteia a 

tinerilor absolvenţi pregătiţi fapt simţit prin colaborările realizate în diferite activităţi de factorii 

reprezentativi ai comunităţii cu unitatea noastră. 

 

 

2.2.   ANALIZA MEDIULUI INTERN   

Diagnoza mediului intern: 

 Cultura organizationala este puternica, bine structurata, avand obiective clar conturate si 

componenti bine pregatiti profesional, dornici de promovare a noului si de formare continua; 

 Resursele curriculare sunt variate, relativ accesibile majoritatii componentilor culturii 

organizationale, reprezentand în acelasi timp, atat un ,,îndrumar" pentru desfasurarea   activitatii  la  

catedra si evaluare, cat si o sursa continua de inspiratie, în vederea îmbogatirii a cestui domeniu;  

 Oferta educationala actuala, chiar daca perfectibila, confera cadrul natural propice 

desfasurarii  unui învatamant modern, capabil de performante specifice nivelului de varsta al elevilor, 

abilitatilor, competentelor si intereselor de formare ale acestora. 

 

Obiectivele majore : 

► acces egal şi sporit la educaţie 

► calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere 

► descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ 
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► transformarea educaţiei şi resursa de bază a modernizării României 

► considerarea investiţiei în capital uman ca investiţia cea mai profitabilă pe  termen lung 

► reconstrucţia învăţământului în mediul rural 

► combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală 

► compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani 

►dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente
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RESURSA UMANĂ 

 

 PERSONAL DIDACTIC 

Număr total 
de cadre 
didactice 

Număr de cadre 
didactice cu 

norma de bază în 
unitatea de 
învăţământ 

Număr de cadre 
didactice titulare   

ale unităţii de 
învăţământ 

 

Număr de cadre   
didactice 
calificate 

/procent din 
numărul total  al 

cadrelor 
didactice 

 

Modalitatea angajării 
pe post 

 

 
60 

 
55 

 
55 

 
60 

Concurs  titularizare 60 
detasare  3 
suplinire 7 

 

DISTRIBUŢIA PE GRADE DIDACTICE A PERSONALULUI DIDACTIC ANGAJAT: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 
Cu 
doctorat 

gradul I gradul II cu 
definitivat 

fără definitivat Necalificat 

3 49 4 4 3 - 

   

 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Categorie de personal Număr  de persoane 

încadrate 

Număr  de persoane 

calificate 

Număr de norme pentru 

fiecare categorie de 

personal 

Secretar sef 

Secretar 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

Administrator financiar sef 

Administrator financiar/patrimoniu 

1 

2 

1 

2 
1 

2 

Analist programator 

Bibliotecar 

Laborant  

Tehnician  

Pedagog 

Supraveghetor noapte 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

        

 PERSONALUL NEDIDACTIC  

Categorie de personal Număr  de persoane încadrate Număr  de persoane calificate 

Ingrijitori 9 9 

Paznici 4 4 

Fochisti 2 2 

Muncitori  calificati 8 8 
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Echipa managerială a unităţii şcolare a acordat o atenţie deosebită integrării în viaţa şcolii 

tuturor profesorilor debutanţi şi nou veniţi, asigurându-i în permanenţă de sprijin moral şi 

profesional prin discuţii personale în urma asistenţelor la ore, prin îndrumarea acordată la 

întocmirea planificărilor anuale şi semestriale, prin întocmirea documentelor de proiectare 

didactică, prin completarea corectă a documentelor de evidenţă şcolară şi altele prin acţiuni inter 

transdisciplinare, consiliere permanenta, fiind cooptaţi in comisiile de examen. 

 BAZA MATERIALĂ 

 Săli de clasă: Număr: 52 

 Cabinete, laboratoare, ateliere:  

Tip / destinaţie Număr 
Nr. posturi de 

lucru 

Repartizarea pe corpuri de 

clădire/locaţii 

Lb. romana 1 6 Corp B 

Lb. moderne 1 9 Corp B 

Chimie/fizica 1 6 Corp A 

Biologie 1 2 CorpA 

Geografie 1 2 Corp B 

Tehnice  2 12 Corp A, B 

 Sală şi teren de sport:1 sala: suprafaţă 426 mp; 

1 teren de sport 

 Alte spatii 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr 

spaţii 

1.  Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 1 

2.  Sala de festivitati 1 

3.  Sala de conferinte 1 

4.  Sală pentru servit masa 1 

5.  Dormitor 20 

6.  Bucătărie 1 

7.  Spălătorie 1 

 Spaţiiadministrative 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Secretariat 1 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 

3. Contabilitate  1 

4. Casierie   1 

5. Birou administraţie 2 
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BIBLIOTECA SCOLARA            LABORATOR DE INFORMATICA SALA DE 

FESTIVITATI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET TEHNOLOGIC                                                            LABORATOR CHIMIE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATOR DE MEDIU 
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Mediul de provenienta: 
 Rural - 442 

 Urban– 372 

 

 

 POPULATIA SCOLARA  

 An scolar 2018-2019 

Nivel Clasa Numar elevi 
Filiera teoretica 

Numar elevi 
Filiera tehnologica 

 
Liceal 

IX-a 84 84 

X-a 79 74 

XI-a 76 71 

XII-a 108 82 

Postliceal Anul I 72 

Anul II 49 

Profesional Anul I 24 

Profesional Anul II 10 
 

 Nivelul educațional al familiei 

Clasa 
Studii 

superioare 
Studii 

postliceale 

Studii medii 
(liceu 

absolvit) 

9, 10, 11 
clase 

absolvite 

Studii 
gimnaziale (8 

claseabsolvite) 

Sub 8 clase 
absolvite 

IX-a 48 25 60 5 30  

X-a 30 19 66 25 13  

XI-a 30 15 60 30 3 9 

XII-a 38 27 67 25 30 3 

Total 146 86 253 85 76 12 

 

 Apartenența la grupuri vulnerabile 

Clasa 

Elevi din 
familii cu 

nivel 
economic 

scăzut 

Elevi cu 
probleme 

deosebite de 
sănătate 

Elevi care 
trăiesc în 

familii 
monoparentale 

Elevi aflati 
îngrija 

bunicilor sau 
altor rude 

Elevi aflati in 
plasament 

familial 

IX-a 44 6 19 10  

X-a 26 21 12 4  

XI-a 17 5 10 9  

XII-a 31 1 15 4 1 

Total 118 33 56 27 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numar clase: 
 27 clase liceale 

 4 postliceale 

 2 profesională 
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Strategia şcolii 

Auto-evaluarea  realizată cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii:   

 Calificări şi curriculum 

 Predarea şi învăţarea  

 Materiale şi resurse didactice  

 Rezultatele elevilor  

 Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor  

 Resursele fizice şi umane  

 Parteneriate şi colaborare  

 

Predarea şi învăţarea 

 Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare 

 Majoritatea cadrelor didactice participă la stagii de formare continuă 

 Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore 

 În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare 

 Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile lor 

materiale pentru frecventarea cursurilor 

 Unii elevi nu  învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale. 

 

Evaluarea 

 Traiectoria de formare a elevului presupune organizarea, monitorizarea, derularea si 

evoluarea  unui proces de dezvoltare la nivel cognitiv, afectiv, motor, relational.  

 La nivelul scolii, rezultatele testelor sumative sunt analizate şi interpretate,  există 

grafice şi histograme comparative între testul iniţial şi testul de progres. 

 Criteriile de evaluare sunt stabilite de comun acord la nivelul cadrelor pe cicluri si 

nivele, si urmarite de toti profesorii. Ele urmaresc gradul de obtinere al obiectivelor, 

gradul de implicare al elevilor. Rezultatele evaluarii sunt utilizate in reglarea de 

proces pentru: 

 Motivarea elevilor pentru ca sa invete mai bine 

 Combinarea metodelor  si tehnicilor 

 

Activitatea de instruire practică 

 Elevii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică atât în cabinetele şi laboratoarele 

tehnologice din şcoală, cât şi la agenţi economici de profil. 

 S-au încheiat protocoale de colaborare cu operatorii economici unde elevii îşi 

desfăşoară activitatea de instruire practică. 

 

Materiale şi resurse didactice 

În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea şcolii s-au constatat următoarele: 

 Spaţiile destinate procesului instructiv educativ sunt mobilate corespunzător, dotate 

cu aparatură audio-modernă şi este asigurată funcţionalitatea acestora în proporţie de 100% 

 Dotările se modernizează anual  mai ales din resurse autofinanţate şi cu resurse 

proprii 

 Materialul didactic este reactualizat în funcţie de calificări şi noul curriculum 

 Şcoala dispune de trei reţele de calculatoare  
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Calitatea curriculum-ului 

 Cadrele didactice au realizat portofoliul personal care este structurat corespunzător. 

 Există documentele de proiectare a activităţii la clasă, respectiv de proiectare a 

evaluării care respectă structura indicată în ghidurile metodologice. 

 Există cadre didactice calificate, multe au parcurs intreg ciclul de perfecţionare prin 

grade didactice. 

 Unele cadre didactice utilizează constant şi creativ în activităţile de învăţare metode 

şi tehnici active, realizând o abordare diferenţiată a elevilor. 

 Există interes pentru activităţile de formare continuă şi pentru participarea cadrelor 

didactice la conferinţe/simpozioane/mese rotunde pe teme de didactica disciplinei. 

 Unele cadre didactice au elaborat şi utilizează auxiliare curriculare specifice 

adecvate nevoilor şi particularităţilor elevilor cu care lucrează. 

 Unele cadre didactice încurajează participarea elevilor la manifestări practic-

aplicative  

 Dosarele catedrelor cuprind fişe de responsabilităţi, plan managerial, grafic al 

activităţilor curriculare şi extracurriculare, tematica întâlnirilor metodice, 

programele şcolare în vigoare, materiale informative specifice diferitelor discipline. 

 Secvenţializarea conţinuturilor noţionale în unitatea de învăţare respectă lista de 

conţinuturi din programa şcolară.  

 Clasele dispun, în general de mobilier funcţional, care ar permite organizarea 

elevilor în diferite modalităţi, în funcţie de necesităţile activităţilor didactice. 

 Rezultatele testelor sumative sunt analizate şi interpretate,  există grafice şi 

histograme comparative între testul iniţial şi testul de progres.  

 

Rezultatele elevilor  

În ultimii ani, şcoala a înregistrat creşteri considerabile privind procentul de 

promovabilitate, o creştere a calităţii procesului instructiv educativ prin mărirea ponderii mediilor 

generale peste 7, ceea ce a determinat creşterea numărului de burse şcolare, şi a unui număr mai 

mare de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare. În ceea ce priveşte examenul de bacalaureat, 

procentul de promovabilitate s-a situat peste nivelul liceelor tehnologice.  

 

Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor  

Elevii şcolii noastre provin din familii cu venituri modeste, familii cu un număr mare de 

copii în întreţinere. Copiii vin de la şcoli din municipiul Craiova, dar şi de la şcoli din mediul rural; 

ei se îndreaptă spre şcoala noastră din dorinţa de a învăţa o meserie care să le permită să-şi câştige 

existenţa, având în vedere că părinţii lor nu-şi pot permite financiar să-i întreţină mult timp la studii. 

În ultimii ani a devenit îngrijorător numărul de elevi din mediul rural care abandonează 

frecventarea şcolii, motivul fiind tot cu aspect financiar- greutăţile familiilor lor care nu pot suporta 

costurile mari ale navetei sau cele necesare întreţinerii la un internat cu cantină. Trebuie să 

recunoaştem că nivelul de cunoştinţe cu care vin elevii în şcoală este slab, interesul manifestat de 

aceştia pentru învăţatură este modest, dar majoritatea sunt harnici şi au abilităţi practice, ceea ce le 

facilitează însuşirea deprinderilor de muncă specifice meseriei în care se pregătesc. 

Suntem conştienţi că fără dezvoltarea unui parteneriat social, şcoala singură şi prin 

extrapolare sistemul educaţional nu poate deveni un furnizor eficient de educaţie şi de pregătire 

profesională, în acest sens am realizat inter şi intra relaţionarea cu instituţiile responsabile pentru 

crearea, menţinerea şi dezvoltarea valorilor specifice societătii democratice şi economiei de piaţă. 

Pe lângă dimensiunea economică a formării profesionale este importantă, de asemenea, 

abordarea dimensiunii sociale a formării profesionale. Alegerea rutei profesionale fără consiliere 
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şcolară şi orientare, precum şi alegera carierei fără informare privind căutarea şi găsirea unui loc de 

muncă, fără informaţii privind piaţa forţei de muncă, toate acestea pot conduce la excludere socială, 

fenomen care trebuie evitat. 

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor beneficiază de următoarele resurse :  

Cadre didactice cu o buna pregătire in domeniu 

 Toţi diriginţii au urmat cursuri de formare în domeniul consilierii şi orientării 

profesionale 

 Derularea la nivelul şcolii a unor programe de consiliere şi orientare profesională : 

o Cariera mea  

o Întărirea coeziunii colectivului de elevi  

o Informaţia şi cariera  

Baza materială adecvată  

 Exista un cabinet de consiliere şi orientare profesională  

 Şcoala are un psiholog care colaborează cu diriginţii 

Pentru a folosi mai eficient aceste resurse este necesar de : 

 Realizare de materiale didactice diversificate (broşuri, teste, materiale audiovizuale) 

 Adaptarea activităţii didactice de consiliere şi orientare profesională la condiţiile 

concrete existente în şcoală (meserii pregătite, caracteristici ale grupurilor de elevi, baza 

materială). 

 

           Relaţiile cu părinţii  

Şcoala comunică, în general, cu părinţii, iar deciziile şi măsurile luate de acestea sunt 

comunicate la timp părinţilor 

Comunicarea şcoală-părinţi se realizează prin formele tradiţionale: şedinţe şi lectorate cu 

părinţii 

Există planificări şi tematici ale şedinţelor cu părinţii 

Forma de organizare este cea a Comitetului reprezentativ al părinţilor 

Acestora li se furnizează regulat informaţii privind activitatea copiilor, rezultate obţinute în  

învăţare, comportament şi atitudine, frecvenţă la cursuri şi alte activităţi.  

             Ne propunem : 

-sa reusim o orientare profesionala mai buna a elevilor, astfel incat sa marim     procentul 

celor, care dupa terminarea studiilor se angajaza in domeniul in care s-au pregatit. La inscriere vor 

sustine un job-test pentru a constata inclinatiile copilului si un interviu la care va fi prezent 

psihologul scolii. In urma inerviului si al testului putem sfatui parintele si copilul in vederea alegerii 

meseriei. consilierea elevilor din categoriile dezavantajate prin implicarea dirigintelui si a 

psihologului ;  

- colaborarea cu institutii specializate pentru oferirea de asistenta elevilor cu risc de abandon 

(din medii sociale sau etnice defavorizate, familii monoparentale, etc.)  

- colaborarea mai stransa si o comunicare mai buna profesor-elev-parinte-psiholog     astfel 

incat sa prevenim abandonul scolar.  

 -mai buna urmarire a insertiei profesionale, printr-o implicare mai mare a dirigintilor.  

Resursele fizice şi umane  

Unitatea şcolară beneficiază de un corp profesional bine pregătit, închegat şi preocupat de 

dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui cursant, formarea competenţele necesare pentru o 

participare susţinută la dezvoltarea societăţii cunoaşterii şi în România.  

Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul 

organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi 

informaţionale. Managementul resurselor umane cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de 

oameni, atenţie şi profesionalism. 
 

Resursa umană este principalul vector al difuziei inovării. Relevanţa sa creşte exponenţial în 

cadrul unei instituţii unde motorul afirmării şi dezvoltării este inovarea la nivel spiritual şi material. 
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Dezvoltarea resurselor umane este un proces continuu şi de mare responsabilitate. Procesul de 

dezvoltare a resurselor umane trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi internaţionali, 

socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani.  
PROFESIONALISMUL-A fi profesionist înseamnă să lucrezi după cele mai înalte 

standarde, să creezi o atmosferă în care toţi cei prezenţi să se implice, să transmiţi viziunea 

muncii tale. 
A fi profesionist înseamnă a fi predictibil: toţi cei din jurul tău se aşteaptă să fii foarte bun!  
PERFORMANŢA-A fi performant înseamnă să obţii rezultate, să fii competitiv, să fii 

flexibil. A fi performant înseamnă a fi profitabil. 
PASIUNEA-A avea pasiune înseamnă să pui suflet şi dăruire în tot ceea realizezi. 

   

Activitatea de perfecţionare 

Formarea continua, prin diferite forme si programe,  constituie un drept si o obligatie  a  

personalului didactic si didactic auxiliar. Aceasta importanta activitate  se realizeaza in unitati de 

invatamant, in centre de examen pentru acordarea definitivarii in invatamant sau a gradelor 

didactice si prin furnizorii de formare (inspectorate scolare, case ale corpului didactic, institutii de 

invatamant superior si alte institutii abilitate pentru pregatirea si perfectionarea personalului 

didactic). 

Perfectionarea la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa indeplinesca functia de reglare - 

autoreglare a activitatii instructiv – educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare profesionala 

personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatii  educative,  

de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activitatii scolare 

Analizand distributia cadrelor didactice din scoala am constatat ca procentul celor  care au 

obtinut gradul didactic I sau doctorat  este de  75% din numărul total al  cadrelor didactice, fiind un 

punct forte pentru liceul nostru.  
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2.3 PROGNOZA SCOLARA IN LICEUL TRAIAN VUIA 
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII / PLANUL DE ACȚIUNE AȘCOLII este un 
document indispensabil desfăşurării activităţii în şcoala noastră, el evidenţiind pe de o parte activitatea trecută 
şi prezentă, şi pe de alta, delimitând clar ţintele strategice ce trebuie atinse în activitatea viitoare, în 
conformitate cu contextul legislativ ce vizează dezvoltarea învăţământului preuniversitar în perioada 2016-
2020 
POPULATIA SCOLARA: 

2 0 1 6   -   2 0 1 7 

FORMA STUDIU LICEAL ZI INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL SC. POSTLICEALA OBS. 

NR. DE CLASE 31 - 4 Constant 

 

2 0 1 7   -   2 0 1 8 

FORMA 

STUDIU 
LICEAL ZI INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

SC. 

POSTLICEALA 
OBS. 

NR. DE CLASE 29 1          4 Descreștere 

 

2 0 1 8   -   2 0 1 9 

FORMA 

STUDIU 
LICEAL ZI INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

SC. 

POSTLICEALA 
OBS. 

NR. DE CLASE 27 2          4 Constant 

 

PROGNOZE: 

2 0 1 9   -   2 0 2 0 

FORMA 

STUDIU 
LICEAL ZI INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

SC. 

POSTLICEALA 
OBS. 

NR. DE CLASE 26 4 4 Creștere 

 

2 0 2 0   -   2 0 2 1 

FORMA 

STUDIU 
LICEAL ZI 

INVATAMANT 

PROFESIONAL 
SC. POSTLICEALA OBS. 

NR. DE 

CLASE 
25 5 4 Constant 
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Distribuţia efectivelor de elevi,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare: 
NIVEL – FILIERA/ DOMENIU-SPECIALIZARE/ CALIFICARE 2016-2017 

 
 

Nr. 
crt. 

NIVEL FILIERĂ PROFIL / DOMENIU 
SPECIALIZARE / 

CALIFICARE 
PROFESIONALĂ 

NUMĂR CLASE 
NUMĂR 
ELEVI 

1. 
Liceal 
 

Teoretică 

Uman 

Filologie 

a-IX-a - - 

a-X-a 1 29 

a-XI-a 1 32 

a-XII-a 1 35 

Ştiinţe sociale 

a-IX-a 1 28 

a-X-a 1 32 

a-XI-a 1 35 

a-XII-a 1 36 

Real 

Matematică 

Informatică  

 

a-IX-a 1 28 

a-X-a 1 19 

a-XI-a 1 23 

a-XII-a 1 20 

Ştiinte ale naturii 

 

a-IX-a 1 27 

a-X-a 1 26 

a-XI-a 1 21 

a-XII-a 1 24 

2. 
Liceal 
Nivel 4 

Tehnologica 

Tehnic/Electronică 
automatizări 

Tehnician operator 

tehnica de calcul 

 

a-IX-a 1 28 

a-X-a 1 29 

a-XI-a 1 25 

a-XII-a 1 27 

Tehnic/Mecanică 

Tehnician 

mecatronist 

 

a-IX-a 2 47 

a-X-a 2 48 

a-XI-a 2 38 

a-XII-a 2 37 

Tehnic/Electric 

Tehnician 

electrotehnist 

 

a-IX-a 1 25 

a-X-a 1 21 

a-XI-a 1 18 

a-XII-a 1 22 

3. 
Postliceal 
Nivel 5 

Tehnic Tehnic/Transporturi 

Tehnician 

electromecanic auto 

 

an I 2 57 

an II 2 64 

TOTAL 35 902 
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Distribuţia efectivelor de elevi,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare: 
NIVEL – FILIERA/ DOMENIU-SPECIALIZARE/ CALIFICARE 2017-2018 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

NIVEL FILIERĂ PROFIL / DOMENIU 
SPECIALIZARE / 

CALIFICARE 
PROFESIONALĂ 

NUMĂR CLASE 
NUMĂR 
ELEVI 

1. 
Liceal 
 

Teoretică 

Uman 

Filologie 

a-IX-a - - 

a-X-a - - 

a-XI-a 1 32 

a-XII-a 1 32 

Ştiinţe sociale 

a-IX-a 1 29 

a-X-a 1 27 

a-XI-a 1 31 

a-XII-a 1 35 

Real 

Matematică 

Informatică  

 

a-IX-a 1(intensiv) 28 

a-X-a 1 23 

a-XI-a 1 21 

a-XII-a 1 21 

Ştiinte ale naturii 

 

a-IX-a 1 29 

a-X-a 1 25 

a-XI-a 1 25 

a-XII-a 1 18 

2. 
Liceal 
Nivel 4 

Tehnologica 

Tehnic/Electronică 
automatizări 

Tehnician operator 

tehnica de calcul 

 

a-IX-a 1 27 

a-X-a 1 21 

a-XI-a 1 23 

a-XII-a 1 24 

Tehnic/Mecanică 

Tehnician 

mecatronist 

 

a-IX-a 1 30 

a-X-a 2 38 

a-XI-a 2 45 

a-XII-a 2 34 

Tehnic/Electric 

Tehnician 

electrotehnist 

 

a-IX-a 1 30 

a-X-a 1 19 

a-XI-a 1 21 

a-XII-a 1 16 

3. 

Învățământ 
profesional 
Nivel 3 

Tehnologica Tehnic/Mecanică Mecanic 
echipamente 
hidraulice și 
pneumatice 

a-IX-a 1 11 

4. 
Postliceal 
Nivel 5 

Tehnic Tehnic/Transporturi 

Tehnician 

electromecanic auto 

 

an I 2 51 

an II 2 53 

TOTAL 34 819 
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Distribuţia efectivelor de elevi,  în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare: 
NIVEL – FILIERA/ DOMENIU-SPECIALIZARE/ CALIFICARE 2018-2019 

 
 

Nr. 
crt. 

NIVEL FILIERĂ PROFIL / DOMENIU 
SPECIALIZARE / 

CALIFICARE 
PROFESIONALĂ 

NUMĂR CLASE 
NUMĂR 
ELEVI 

1. 
Liceal 
 

Teoretică 

Uman 

Filologie 

a-IX-a 1 28 

a-X-a - - 

a-XI-a - - 

a-XII-a 1 31 

Ştiinţe sociale 

a-IX-a - - 

a-X-a 1 31 

a-XI-a 1 33 

a-XII-a 1 32 

Real 

Matematică 

Informatică  

 

a-IX-a 1 28 

a-X-a 1 26 

a-XI-a 1 23 

a-XII-a 1 20 

Ştiinte ale naturii 

 

a-IX-a 1 28 

a-X-a 1 22 

a-XI-a 1 20 

a-XII-a 1 25 

2. 
Liceal 
Nivel 4 

Tehnologica 

Tehnic/Electronică 
automatizări 

Tehnician operator 

tehnica de calcul 

 

a-IX-a 1 28 

a-X-a 1 23 

a-XI-a 1 19 

a-XII-a 1 22 

Tehnic/Mecanică 

Tehnician 

mecatronist 

 

a-IX-a 1 27 

a-X-a 1 27 

a-XI-a 2 36 

a-XII-a 2 42 

Tehnic/Electric 

Tehnician 

electrotehnist 

 

a-IX-a 1 29 

a-X-a 1 24 

a-XI-a 1 16 

a-XII-a 1 18 

3. 

Învățământ 
profesional 
Nivel 3 

Tehnologica Tehnic/Mecanică Mecanic 
echipamente 
hidraulice și 
pneumatice 

a-IX-a 1 24 

a-X-a 1 10 

4. 
Postliceal 
Nivel 5 

Tehnic Tehnic/Transporturi 

Tehnician 

electromecanic auto 

 

an I 2 72 

an II 2 49 

TOTAL 33 814 
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2.4 ANALIZA  PEST(EL): 

Context politic: 

Dimensiunea globala in Educatie  

Într-o lume tehnologizata si globalizata discutia despre Educatie transcende granitele 

interstatale, facand imperios necesare noile abordari in care, elevii transefera cunostinte si 

competente formate simultan cu formarea de noi competente pentru a trai intr-o lume dinamica, 

multiculturala, globala. Tintele propuse, avand o puternica legatura cu viata cotidiana a elevilor, 

vor contribui la  formarea adevaratelor noi valori si atitudini. 

 

Dimensiunea Europeana in Educatie  

Din  perspectiva finalitatilor educationale, dimensiunea europeana in educatie se refera la 

atitudini, comportamente, valori acceptate si promovate atat dintr-o perspectiva individuala – in 

calitate de membru al unei comunitati, cat si dintr-o perspectiva colectiva – in calitate de 

comunitate componenta a unei regiuni sau tari europene. In contextul dimensiunii europene, 

invatarea despre sine se realizeaza prin invatarea despre ceilalti. Simbioza acestor demersuri 

educationale garanteaza procesul de cristalizare a constiintei europene in calitatea  sa de demers 

pentru o dezvoltare durabila si participativa. 

Consiliul European de la Lisabona (23-24 martie 2000) a definit urmatorul obiectiv pentru 

Uniune:”Uniunea Europeana sa devina cea mai competitiva si dinamicaeconomie din lume bazata 

pe cunoastere, capabila de crestereeconomica durabila, cu mai multe locuri de munca si o mai 

mare coeziune sociala”. 

Dimensiunea nationala in Educatie 

Sistemul national de învatamânt trebuie sa reflecte nevoile specifice si traditiile în materie de 

educatie ale societatii pe care o deserveste. Functia fundamentala este aceea de a oferi societatii o 

forta de munca adaptabila, mobila si usor de ocupat, capabila sa aplice abilitatile cerute de piata 

locala, regionala si nationala a muncii, prin,, realizarea unei formari profesionale la nivelul celei 

din tarile UE, adaptata la cerintele unei societati democratice, ale uneieconomii de piata, în 

concordanta cu evolutia pietei muncii din România, în vedereafacilitarii restructurarii 

economice”.Planul National de Guvernare, la capitolul Educatie, Învatamânt Preuniversitar sunt 

cuprinse obiective ca asigurarea educatiei pentru toti; sporirea eficientei procesului instructiv-

educativ;dezvoltarea învatamântului profesional si tehnic; optimizarea managementului 

educational; 

Segmentele politicii educaţionale urmărite sunt: 

 legislativ (descris prin modificarea cadrului legislativ şi normativ al sistemului de 

învăţământ şi considerarea învăţământului ca prioritate naţională, cerinţă care la nivel 

financiar este inoperantă);  

 strategic propriu-zis (descris prin existenţa de programe care vizează toate domeniile şi 

nivelurile sistemului şi programe aflate în desfăşurare privind preluarea experienţei 

internaţionale,descentralizarea învăţământului preuniversitar, anticiparea evoluţiei sociale, 

culturale şi economice a societăţii); 

 implementarea reformei - domeniile implementării reformei sunt asigurarea punerii în 

practică a prevederilor legale, asigurarea gratuităţii serviciilor şi a bazei legislative, 

cofinanţarea pentru salarizare, asigurarea protecţiei sociale e copiilor etc. 

Alte priorităţi ale politicii educaţionale: asigurarea dreptului de patrimoniu cultural şi de 

proprietate intelectuală, perfecţionarea curriculum-ului naţional după modelul celui european, 

continuarea de editare de manuale alternative, generalizarea descentralizării la nivel naţional etc. 

Activitatea de lobby - părinţii şi foştii absolvenţi reprezintă un factor important în prezentarea 

realizărilor şcolii şi a performanţelor instructive-educative. 

  Contextul economic 

a) Activitatea economică 

 reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu 
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copii; 

 diminuarea activităţii unor firme private cu productivitate bună reduce posibilităţile de 

sponsorizare a şcolii. 

b) Politica monetară şi valutară 

 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză contractele de 

achiziţii pe termen mediu şi lung. 

c) Politica bugetară 

 la nivel local politica bugetară este, în general, favorabilă şcolii, asigurându-se sursele 

financiare necesare pentru desfăşurarea procesului instructiv- educativ. 

d) Venitul disponibil al familiei 

 scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor şi reducerea posibilităţilor de 

susţinere a intereselor elevilor de implicare în mai multe activităţi ale şcolii. 

 

Contextul social 

Școlile sunt provocate să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea 

ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile trebuie să dezvolte mai mult 

cooperarea instituţională cu agenţii economici şi să investească mai mult în promovarea ofertei 

educaţionale. Cele mai semnificative contribuții la schimbarea mediului social/ economic/ cultural/ 

educational/ comunitar/ devin astfel cele legate de formarea de competențe aplicabile în fiecare caz 

în parte. 

  Contextul socio-cultural în școala noastră: 

a) Atitudinea faţă de muncă: 

 atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor, a părinţilor şi a profesorilor. 

b)    Rata natalităţii: 

 Problemele demografice sunt reprezentate la nivel de ţară prin scăderea natalităţii, ceea ce 

duce la scăderea populaţiei şcolare.  

c) Nivelul educaţional 

 majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire sub medie, medie şi superioară. 

d)   Atitudine faţă de religie 

 coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii. 

 

Contextul tehnologic  

Utilizarea tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele 

învăţământului preuniversitar, un număr tot mai mare de unităţi şcolare au laboratoare funcţionale, 

cu dotare modernă, necesare tuturor disciplinelor. Dezvoltarea personală a cadrelor didactice 

pentru utilizarea acestor echipamente şi soft-uri s-a realizat şi se realizează prin intermediul 

programelor şi proiectelor derulate atât la nivel naţional cât şi la nivel judeţean. Sprijinul acordat 

iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă 

indiscutabil un punct forte în aceasta direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor 

educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. Măsurile 

Ministerului de resort privind dotarea unităţilor de învăţământ cu fonduri pentru laboratoare şi 

biblioteci şcolare, precum şi realizarea unei biblioteci virtuale. 

  Contextul tehnologic în școala noastră: 

a) Dotarea, baza materială 

 Clădirile funcţionale, cu toate dotările şi utilităţile necesare desfăşurării 

procesuluiinstructiv- educativ, au fost reabilitate şi au suportat îmbunătăţiri majore 

începând cu anul 2001, în baza unui proiect pe fonduri europene PHARE-VET. S-au 

efectuat consolidarea, recompartimentare unei cladiri care a fost transformata in sali de 

curs. Printr-un Acord cadru cu Primăria Municipiului Craiova, in anul 2007, s-a realizat 

inlocuirea si la restul corpurilor cu ferestre termopan; 

 Confecţionarea rampelor pentru persoanele cu dizabilităţi in toate corpurile; 

 Asfaltarea curţii interioare; 
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 Mobilier pentru laboratoare; 

 Acces la Internet şi televiziune prin cablu; 

 Dotarea bibliotecii scolii cu carte;  

 Modernizarea camerelor de camin. 

 

Contextul ecologic 

Tranziţia către o economie ecologică presupune formarea de noi competenţe pentru noile 

sectoare/ locuri de muncă generate; După cum cum competenţele în ceea ce priveşte tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor sunt în prezent esenţiale pentru toate persoanele, competenţele în 

materie de ecologie vor fi importante pentru aproape fiecare loc de muncă în viitor. În acest 

context, educaţia ecologică devine prioritate educaţională, fiind generatoare de comportamente 

dezirabile, menite să orienteze acţiunile şcolii şi a comunităţii spre a proteja şi gestiona raţional 

mediul și resursele.  

Liceul ”Traian Vuia” se implică în rezolvarea problemelor de mediu prin implicarea în 

proiecte ecologice; elevii participă la activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică, nivelul 

curăţeniei este bun, zona nu este foarte poluată. 
 

Contextul legislativ 

- Există LEN nr.1/2011; 

- Există regulamente și metodologii 
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2.5. ANALIZA SWOT 

 

Sursele de informare consultate au fost rezultatele obţinute la examene, concursuri 

şcolare, bacalaureat, concursuri de admitere, rezultate la concursuri şi activităţi extraşcolare, planul 

de activitate al unităţii şcolare, situaţia elevilor după absolvire, analiza obiectelor opţionale din 

CDS si CDL, scheme orare ale liceului, orarul activităţilor extracurriculare şi al planificărilor, 

proiectelor disciplinelor din CDS si CDL, discuţii cu elevii, părinţii, regulamente, proiecte ale 

şcolii. 

 Dezvoltare curriculară 

PUNCTE TARI PUNCTE 
SLABE 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 pentru toate programele 
desfăşurate şcoala dispune de 
documentele curriculare necesare 
 scoala a dezvoltat un  
puternic parteneriat cu agenţi 
economici locali şi cu instituţii din 
domeniul educaţiei 
 se identifică nevoile reale de 
formare, iar rezultatele acestor 
cercetări fundamentează oferta 
şcolii. 
 planul de şcolarizare este 
realizat 100%. 
 programele pentru  
CDS/CDL se sprijină pe proiecte 
locale concrete şi au avizele 
CLDPSFP şi a ISJ 
 se desfăşoară activităţi 
de informare cu privire la 
programele oferite. Elevilor li se 
oferă informaţii, orientare  şi 
consiliere pentru continuare a 
studiilor. 
 beneficiarii direcţi  
(elevii) şi cei indirecţi (părinţii 
şicomunitatea locală) participă la 
luarea deciziilor prin 
   reprezentanţi desemnaţi în 
mod democratic. 
 elevii beneficiază de  
asistenţă psiho-pedagogică 
specializată.  
 se identifică şi se aplică 
strategii de intervenţie pt. elevii cu 
cerinţe educative speciale. 
 progresul elevilor este  

monitorizat şi înregistrat; se 
proiectează acţiuni de sprijin 
pentruelevii pentru 
  îmbunătăţirea performanţelor 
acestora 

-pentru o  
parte dintre 
ateliere şi 
laboratoare 
echipamentele 
sunt uzate fizic 
și moral. 
-fondul de  
carte este 
insuficient sau 
depăşit în ceea 
ce priveşte 
literatura de 
specialitate 
pentru domeniul 
mecatronicii şi 
electronicii. 
-invatare 
teoretica 
preponderenta, 
fata de cea 
practica 
-elevi proveniti 
din medii sociale 
dezavantajate, 
cu venituri 
precare  
-numar mare 
elevi cu parinti 
plecati si din 
familii 
monoparentale 
-limbi straine la 
nivel de 
incepatori pentru 
majoritatea 
elevilor si 
profesorilor 

 valorificarea  

ofertei prin CDS/CDL 
pentru diminuarea 
fenomenului de 
absenteism, 
comunicare eficientă în 
limbile de circulație 
internațională prin 
cunoaștrea terminologiei 
de specialitate în toate 
domeniile, atractiviate 
către știință și tehnologii. 

 Realizarea de proiecte 
educationale si 
workshop-uri cu tematici 
curriculare și 
extracurriculare cu 
realizarea unora dintre ele 
în limbile de circulatie 
internațională 

 autorizarea şcolii  

ca furnizor de formare 
profesională pentru 
calificări cu o dinamică 
pozitivă pe piaţa muncii şi 
dezvoltarea unor forme 
de şcolarizare cu taxă 

 oferte de proiecte  

europene  
 sprijin din partea  

comunităţii locale 
derularea unor proiecte 
de protecţia şi susţinere 
educaţională a 
colectivităţilor vulnerabile 
- copiilor instituţionalizaţi 

 valorificarea  

parteneriatelor în 
îmbunătăţirea tranziţiei de 

 percepţia  

distorsionată asupra 
valorilor promovate de 
şcoală din partea grupului 
ţintă 

 reducerea ofertei  

şcolii datorită scaderii 
numarului de copii din judet 

 reprecierea  

relaţiilor parteneriale cu 
comunitatea datorită slabei 
motivări a acesteia pentru 
sprijinirea invăţământului 

 demotivarea  

elevilor care nu sunt 
satisfăcuţi de oferta CDS/ 
CDL 

 neimplicarea  

suficienta a familiei in viata 
elevilor 

 lipsa locurilor de  

munca 
 implicarea  

politicului in viata scolii. 
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 scoala beneficiază de  

experienţa unor profesori care 
au participat la stagii de 
formare în cadrul programelor 
PHARE 
 la modulele pentru care nu  
există manuale şcolare avizate de 
MECS, şcoala a elaborat auxiliare 
curriculare sub formă de suporturi 
de curs (în variantă editată şi 
variantă html), fişe de lucru şi 
îndrumătoare, în conformitate cu  
programele şcolare şi SPP în 
vigoare. 
 absolvenţii sunt monitorizaţi în 
primul an. 

-cultul muncii 
slab dezvoltat la 
elevi 
 

la şcoală la locul de 
muncă. 

 posibilitati de 
finantare prin implicarea in 
programe europene si 
parteneriate cu operatori 
economici, oferind 
efectuarea unor stagii de 
pregatire, in tari cu 
tehnologie adecvata, 
traditie si experienta in 
economia de piata. 

 Dezvoltare resurselor umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

- Acoperirea posturilor 
cu personal didactic 
calificat este de 100% 
- Ponderea cadrelor 
didactice cu gradul 
didactic I este de 78% 
- Există o definire clară a 
responsabilităţilor 
angajaţilor şi a criteriilor de 
performanţă după care vor 
fi evaluaţi. 
- Majoritatea cadrelor 
didactice au disponibilitate 
pentru formare  
profesională continuă şi 
perfecţionare 
- Colectivul profesoral 
are experienţă în 
derularea unor programe. 
- Relaţiile interpersonale 
existente favorizează 
crearea unui climat 
educaţional stimulativ. 
- Există receptivitatea 
pentru lucrul în echipă. 
- Coeziunea grupurilor 
operative de lucru este 
bună. 
- Există disponibilitate 
pentru integrarea noilor  

veniţi. 
- Exemplele de bună 
practică sunt popularizate 
la nivelul catedrelor,  şcolii 
şi judeţului. 

- Există o pondere mare  

a cadrelor didactice 
suplinitoare 
- Există încă cadre  

didactice care nu sunt 
abilitateîn utilizarea 
tehnologiei informaţiei. 
- Conservatorismul şi  

rezistenţa la schimbare 
fac ca în procesul 
didactic să persiste 
mentalităţi care 
plasează profesorul în 
centrul atenţiei şi nu 
elevul. 
- Circulaţia informaţiei  

este în deficitară în 
ceea ce privește 
utilizarea reţelei 
internet de către întreg 
personalul. 
- Comunicarea cu  

părinţii este deficitară la 
nivelul unor clase. 
- Numar mic de 

profesori ce 
acceseaza programe 
europene 

- Organizarea unor  

activităţi metodice care 
să favorizeze 
împărtăţirea 
experienţelor personale, 
creşterea coeziunii 
grupului, o mai bună 
comunicare şi 
diseminare a 
informaţiilor 
- Valorificarea  

parteneriatelor cu 
Universitatea de din 
Craiova, şi Casa 
Corpului Didactic şi 
agenţii economici pentru 
derularea unui program 
de dezvoltarea 
resurselor umane din 
şcoală; 
- Realizarea unor  

programe de educaţie a 
părinţilor care să 
întărească rolul acestora 
în viaţa şcolii. 
 

- Scăderea motivaţiei şi  

interesului pentru 
activităţile de formare 
contnuă; 
- Apariţia unor tensiuni  

şi conflicte; 
- Scăderea prestigiului  

şi deprecierea imaginii 
cadrelor didactice; 
- Scăderea  

performanţei şcolare a 
elevilor pe fondul 
dezinteresului familiilor 
pentru evoluţia şcolară 
a 
elevilor. 
- Implicarea la un nivel  

redus a familiei în viaţa 
şcolară, ceea ce poate 
crea dificultăți în 
proiectarea politicii școlii 
pe baza nevoilor și 
așteptărilor acestora; 
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 Dezvoltarea resurse materiale şi financiare 

 Dezvoltarea resurse comunitare şi de sistem 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Şcoala poate oferi  

servicii de internat şi 
cantină. 
 Şcoala a beneficiat de  

fonduri din bugetul local 
pentru dotarea 
corespunzătoare a unor 
laboratoare, a  sălii de 
sport, a bibliotecii  
 Spaţiile destinate  

activităţilor manageriale, 
de secretariat şi 
administrative se află 
într-o stare fizică foarte 
bună şi beneficiază de o 
dotare cu echipament 
corespunzătoare 
 Şcoala are o bază  

materială dezvoltată prin 
programele Phare VET 
94.05  
 Şcoala dispune de  

fonduri extrabugetare. 
 

 Condiţiile de  

microclimat din unele 
spaţii de  instruire sunt 
necorespunzătoare: 
sistem termic deficitar, 
mobilier cu grad 
avansat de uzură, 
echipamente şi 
materiale didactice 
nefuncţionale sau 
depăşite. 
 Dotare depăşită fizic şi  

moral 
 Elevii manifestă un  

comportament din ce în 
ce mai puţin responsabil 
în ceea ce priveşte  
întreţinerea spaţiilor de 
instruire. 
 Pregatire practica 
desfasurata cu clasa (si 
nu cu grupe)coordonata 
de un cadru didactic 
 Lipsa posibilitatilor de a 
motiva prin recompense 
activitatea elevilor si a 
profesorilor 

 

 Descentralizare şi  

autonomie instituţională 
 Valorificarea  

parteneriatului cu 
comunitatea locală 

(primărie, agenţi 
economici, părinţi) 
pentru reabilitarea 
spaţiilor de instruire 
 Închirierea unor spaţii; 
 Dezvoltarea unor  

forme de şcolarizare cu 
taxă 
 Atragerea de fonduri  

prin proiecte 
 

 Degradarea spaţiilor  

şcolare şi a dotării 
acestora 
 Sprijinirea financiară  

insuficientă din partea 
adminstraţiei locale 
 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

 Şcoala are un  

parteneriat solid cu 
organizaţii şi instituţii 
din toate segmentele 
comunităţii locale sau 
din ţară 

 Partenerii comunitari 
participă la luarea unor 
decizii  privind politicile 
educaţionale ale şcolii 
prin reprezentanţi 
desemnaţi în mod 
democratic 

 Colaborarea cu  

partenerii comunitari în 
domeniul economic şi 

 Relaţiile cu primăriile  

din judeţul Dolj nu au fost 
în măsură să 
sensibilizeze autorităţile 
locale în rezolvarea 
problemelor legate de 
sprijinirea elevilor 
navetişti şi a celor care 
provin din familii cu 
situaţie socio-
profesională precară. 

 Parteneriatul cu părinţii are 
un grad ridicat de 
formalism, în detrimentul 
eficienţei şi implicării 
acestora în viaţa şcolii. 

 Disponibilitatea şi  

responsabilitatea unor 
instituţii de a veni în 
sprijinul şcolii 
 Valorificarea  

parteneriatelor cu 
agenţii economici 
pentru inserţia 
profesională 
aabsolvenţilor 

 Valorificarea 
parteneriatelor cu şcolile 
din ciclul gimnazial pentru 
culegerea informaţiilor 
privind opţiunile elevilor şi 
eficientizarea proceselor 

 Organizarea  

defectuoasă a 
activităţilor de 
parteneriat conduce la 
diminuarea efectelor 
scontate 
 Instabilitate la nivel  

social şi economic a 
instituţiilor potenţial 
partenere. 
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cel educaţional se 
realizează în baza unor 
convenţii sau 
protocoale care 
precizează în mod clar 
domeniile de interes şi 
direcţiile de acţiune 
 Scoala aplică şi  

implementează proiecte 
care contribuie la 
dezvoltarea 
parteneriatelor 
transnaţionale, 
facilitând mobilitatea 
educaţională şi 
profesională 

 

 Relaţiile cu organizaţii  

non-guvernamentale 
sunt  timide. 
 Parteneriatul cu  

şcolile din învăţământul 
gimnazial în domeniul 
orientării şcolare este 
slab dezvoltat. 
 Parteneriate europene 

putine 

de ofertare a programelor 
şcolii 

 Valorificarea  

parteneriatelor cu 
instituţiile din domeniul 
culturii în organizarea 
unor activităţi 
extracurriculare 
 Valorificarea  

parteneriatelor cu 
centrele culturale pentru 
stabilirea unor relaţii cu 
unităţi şcolare din 
spaţiul european 
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Partea a III-a  Planul operational 

 ŢINTE STRATEGICE 

 

1. Imbunatatirea participarii cantitative si calitative a comunitatii scolare la activitati 

didactice si extracurriculare; 

2. Stimularea dezvoltării personale şi profesionale a personalului didactic stimulând  

receptivitatea la nou şi interesul pentru perfecţionare şi formare continuă; 

3. Internaționalizarea educației prin îmbunătățirea sistemului de învățământ folosind 

cooperarea intențională și schimbul de experiență profesională cu state membre; 

4. Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi 

financiare; 

5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională 

Liceul „Traian Vuia” îşi propune să asigure un proces de invăţământ flexibil şi diversificat (TC + 

CDS+CDL) raportat la necesităţile şi optiunile elevilor; să asigure o pregătire generală şi de 

specialitate la standarde superioare de calitate, prin corelarea formării elevilor cu necesităţile 

comunităţii locale şi cu standardele educaţionale ale U.E., asigurând egalitatea şanselor, integrarea 

socială şi profesională a absolvenţilor. 

 
Ţinta strategică OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

 
Opţiunea 

curriculară 
Opţiunea 

financiară a 

dotărilor materiale 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

 
l.Imbunatatirea 

participarii 

cantitative si 

calitative a 

comunitatii scolare 

la activitati 

didactice si 

extracurriculare 

- Realizarea de 

programe de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor;  

- Creşterea 

atractivităţii si 

aplicabilităţii 

disciplinelor 

opţionale;  

- Aplicare de 

chestionare elevilor 

şi părinţilor;  

- Activităţi 

extracurriculare 

complementare 

celor de la ore 

 de curs, stabilirea 

de parteneriate şi 

schimburi culturale; 

- Proiectarea CDL 

–urilor in urma 

analizei nevoilor de 

formare identificate 

la nivelul 

operatorului 

economic partener 

pentru invatamant 

dual nivel 3 

- Identificarea 

surselor de 

finanţare; 

 - Folosirea eficientă 

a dotărilor existente;  

- Asigurarea 

fondurilor necesare 

pentru 

achiziţionarea de 

noi mijloace de 

invăţământ şi 

material didactic 

prin finantare 

nerambursabila 

- Stimularea 

cadrelor didactice 

care realizează 

discipline opţionale 

şi activităţi 

extracurriculare de 

calitate;  

- Motivarea şi 

stimularea materială 

a elevilor care obţin 

rezultate la 

competiţiile 

naţionale. 

- Extinderea 

parteneriatului cu 

părinţii şi implicarea 

acestora în 

pregătirea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare;  

- Extinderea 

parteneriatului cu 

instituţii şi ONG- 

uri, realizarea unor 

schimburi culturale. 
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Ţinta strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Opţiunea 

curriculară 

Opţiunea financiară a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

2. Stimularea 

dezvoltării personale 

şi profesionale a 

personalului didactic 

antrenând 

receptivitatea la nou 

şi interesul pentru 

perfecţionare şi 

formare 

continuă; 

- Eficientizarea 

procesului de 

predare-învăţare 

prin utilizarea 

metodelor activ- 

participative;  

- valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de paleta 

largă de cursuri de 

formare; 

- intensificarea 

schimburilor de 

experienţă, a 

interasistenţelor 

- Participarea 

cadrelor didactice 

la elaborarea 

resurselor 

educationale 

deschise RED 

- Asigurarea sumelor 

necesare pentru 

perfecţionare cu 

plata de la bugetul 

local; 

- Consultarea şi 

implicarea cadrelor 

didactice în 

realizarea de 

proiecte în echipă 

- Participarea la 

programe de 

formare; 

-Participarea 

cadrelor didactice la 

cursuri acredidate in 

cadrul proiectului 

POCU „Învăţământ 

de calitate pentru 

viitorul copiilor 

noştri în judeţul 

Dolj” 

- perfecţionareea 

cadrelor 

didactice în 

problematica 

managementului 

clasei; 

- elaborarea de 

materiale şi ghiduri 

metodice  

- în comisiile de 

specialitate. 

- Colaborarea cu Casa 

Corpului Didactic si 

alti furnizori de 

formare 

profesionala pentru 

participarea la 

cursuri de formare 

în specialitate şi 

metodica pregătirii 

specialităţii; 
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Ţinta strategică OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

 

Opţiunea 

curriculară 

Opţiunea 

financiară a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei 

în resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

3. Diversificarea, 

îmbunătăţirea şi 

exploatarea raţională 

a resurselor materiale 

şi financiare; 

Tematica orelor 

educative va 

cuprinde aspecte ce 

ţin de 

responsabilizarea 

elevilor privind 

păstrarea şi 

întreţinerea bazei 

materiale a şcolii; 

- Proiecte de buget 

fundamentate care 

să acopere 

cheltuielile de 

întreţinere şi 

reparaţii; 

- Realizarea unei 

execuţii bugetare 

echilibrate; 

- procurarea de 

fonduri 

extrabugetare; 

- Realizarea 

programului de 

achiziţii de bunuri 

şi servicii în 

condiţiile legii; 

- Modernizarea 

cantinei 

- Modernizarea 

internatului 

- Aplicarea 

prevederilor 

regulamentului 

şcolar pentru 

recuperarea 

pagubelor produse 

de elevi. 

 

- Asumarea 

răspunderii 

personalului 

didactic privind 

păstrarea 

patrimoniului 

şcolii; 

- Implicarea 

membrilor 

consiliului de 

administraţie în 

gestionarea 

bunurilor şi 

recuperarea 

pagubelor; 

- Colaborarea cu 

comitetele de 

părinţi ale 

claselor; 

- Implicarea 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor în 

identificarea de 

noi surse de 

finanţare. 

- Realizarea unui 

ONG al 

parintilor – 

UNINUNEA 

PARENTALA 

TRAIAN VUIA 

CRAIOVA 

- Colaborarea cu 

operatorii 

economici 

pentru 

modernizarea si 

dotarea salilor 

de clasa si 

atelierelor 

scoala pentru 

IPT 
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Ţinta strategică 

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Opţiunea 

curriculară Opţiunea financiară a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei 

în resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

 4. Promovarea imaginii 

şcolii în contextul 

climatului concurenţial 

actual de 

descentralizare şi 

autonomie instituţională 

- Implicarea elevilor 

şi cadrelor 

didactice în 

popularizarea 

rezultatelor şcolii 

în rândul 

părinţilor; 

- Realizarea de 

materiale 

promoţionale cu 

informaţii despre 

realizările şcolii;  

- Realizarea de 

parteneriate pentru 

desfăşurarea de 

activităţi culturale 

în comunitate. 

- Identificarea de 

resurse 

extrabugetare 

pentru realizarea 

materialelor 

promoţionale; 

- Implicarea 

operatorului economic 

S.C. Casa Noastra S.A. 

in popularizarea 

ofertei scolii 

- Popularizare prin 

mass-media locală 

a activităţilor de 

parteneriat;  

- Realizarea unor 

activitati in cadrul 

„Saptamanii 

Europene a 

Competentelor 

Profesionale” – 

noiembrie 2018  

- Motivarea 

participanţilor prin 

acordarea de 

diplome. 

- Implicarea 

părinţilor în acţiuni 

de promovare a 

imaginiii şcolii; 

- Realizarea unor 

activităţi 

extracurriculare în 

parteneriat cu 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor. 

- Realizarea unor 

activitati cu elevi ai 

scolilor gimnaziale 

in „Saptamana 

Meseriilor”  
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Planurile operaţionale pentru fiecare ţintă strategică sunt prezentate în continuare; 

ele sunt elaborate în concordanţă cu etapele / termenele de realizare precizate anterior. 

Anual se vor elabora planuri operaţionale, integrate în planurile din programele 

manageriale anuale, care să le continue şi să le îmbunătăţească pe cele anterioare, astfel 

încât, la sfârşitul strategiei, toate ţintele strategice să fie atinse. 

1. „Rezultate de prestigiu pentru o şcoală de prestigiu" 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Nr. 

Crt 
Obiective 

Resurse 

educaţionale 
Responsabilităţi 

Termene de 

realizare 
Etape de lucru 

Indicatori de 

performanţă 

A. Atingerea unor standarde de performanţă peste medie pentru toţi elevii 

1. Realizarea documentelor 

de planificare a 

activităţilor 

Documentele şcolare 

prevăzute de legislaţia 

în vigoare 

Director adjunct. 

Responsabili de comisii şi 

catedre. 

Cadre didactice. 

Început de an 

şcolar 

/semestrial. 

Actualizarea 

documentelor 

necesare. 

Realizarea 

proiectărilor. 

Concordanţa 

structurii şi 

conţinutului 

documentelor 

şcolare cu 

cerinţele 

legale. 

2. Încadrarea cu personal 

didactic calificat, pe 

criterii de competenţă. 

Asigurarea continuităţii 

activităţii cadrelor 

didactice cu rezultate de 

performanţă şi stimularea 

acestora. 

Planul de încadrare. Echipa managerială. 

Responsabili de comisii şi 

catedre. 

I.SJ.Dolj 

15 februarie, anual Analiza de 

nevoi. 

Încadrarea cu 

personal 

corespunzător. 

Încadrarea cu 

personal cu 

înaltă 

pregătire 

profesională. 

3. Elaborarea planului de 

şcolarizare ţinând seama 

de nevoile comunităţii şi 

de vocaţia ştiinţifică a 

liceului. 

Planul de şcolarizare. Echipa managerială 15 noiembrie, anual Analiza 

SWOT. 

Popularizarea 

ofertei şcolare. 

Atragerea 

elevilor cu 

pregătire 

superioară şi 

capabili de 

înaltă 

performanţă. 

3. Monitorizarea activităţilor 

didactice desfăşurate la 

clasă de toate cadrele 

didactice. 

Grafic de 

interasistenţe. Fişe de 

asistenţă. Raport 

elaborat în urma 

analizei activităţilor 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

De-a lungul 

fiecărui 

semestru 

Proiectarea 

uniformă a 

interasistenţelo

r. Verificarea 

asistenţelor 

efectuate de 

respons. de 

comisii. 

Analiza 

activităţilor, pe 

comisii. 

Atingerea 

completă a 

criteriilor din 

fişele de 

asistenţă, 

conform fişei 

postului. 
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Nr. 

Crt. 

Obiective 
Resurse 

educaţionale 
Responsabilităţi 

Termene 

de 

realizare 

Etape de 

lucru 

Indicatori de 

performanţă 

B. Pregătirea şi stimularea elevilor capabili de performanţă 

1 Realizarea 

performanţei 

şcolare şi a 

excelenţei. 

Cadre didactice. 

Elevi 

selecţionaţi. 

Resurse 

materiale şi 

financiare. 

Echipa 

managerială. 

Colectivele de 

catedră. 

Semestrial. Programe de 

selecţie. 

Programe de 

pregătire. 

Proiecte de 

motivare şi 

de stimulare 

- valorizare. 

Premii la etapele 

naţională şi internaţională 

a concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare. 

2 Identificarea 

punctelor tari şi 

punctelor slabe 

în activitate 

Cadre didactice. 

Elevi 

Director adjunct 

Cadre didactice 

Permanent Analiză 

SWOT. 

Rapoarte de 

evaluare. 

Dezbateri în 

comisiile 

metodice. 

Concordanţa dintre 

“propus” şi “realizat”. 

3 Extinderea şi 

eficientizarea 

parteneriatului, 

în vederea 

stimulării 

elevilor olimpici 

Alte instituţii. 

ONG-uri. 

Patronatul local. 

Echipa 

managerială. 

Cadre didactice 

implicate. 

Sfârşitul 

anului 

şcolar 

Analiza 

rezultatelor 

obţinute de 

elevi. 

Parteneriate 

şcolare. 

Realizarea de parteneriate 

viabile.  

 

Nr. 

Crt. 

Obiective 
Resurse 

educaţionale 
Responsabilităţi 

Termene 

de 

realizare 

Etape de 

lucru 

Indicatori de 

performanţă 

 

C. Schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, pentru acceptarea şi înţelegerea nevoilor generaţiilor actuale 

1 Optimizarea şi 

dezvoltarea 

competenţelor 

metodice şi 

ştiinţifice. 

Cursuri de 

formare continuă 

Lectorate cu 

părinţii. 

Dezbateri. 

Cursuri de 

perfecţionare în 

străinătate 

(proiecte 

Erasmus), 

POSDRU 

Echipa 

managerială. 

Cadre didactice. 

Elevi . 

Părinţi. 

La 

sfârşitul 

fiecărei 

luni de 

activitate 

Anual 

Identificarea 

cadrelor 

didactice ce 

au nevoie de 

perfecţionare 

(de 

specialitate 

sau 

obligatorie, la 

5 ani). 

Identificarea 

cerinţelor 

părinţilor şi 

elevilor. 

Aplicarea 

concluziilor. 

Rezultate obţinute de 

elevi la clasă. Aplicarea 

de noi strategii didactice, 

centrate pe « elev ». 

 

2 Evaluarea 

eficientizării 

activităţii 

didactice, 

curriculare şi 

extracurriculare 

Fişe de evaluare. 

Şedinţe de lucru. 

Echipa 

managerială. 

Evaluatori 

externi. 

Sfârşit de 

semestru şi 

de an 

şcolar 

Anunţarea 

criteriilor de 

evaluare şi a 

fişelor. 

Analiza în 

comisiile 

metodice. 

Aprobarea în 

C.A. lărgit. 

Întocmirea 

documen-

taţiilor pentru 

evaluarea 

externă 

Rezultatele evaluării 

interne, respectiv 

externe. 
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2. „UE - EU” 

Nr. 

Crt 

Obiective 
Resurse 

educaţionale 
Responsabilităţi 

Termene 

de 

realizare 

Etape de 

lucru 

Indicatori de 

performanţă 

A.  Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine de largă circulaţie internaţională 

 

1. Păstrarea în planul 

de şcolarizare a 

specializărilor de 

filiera teoretica si 

tehnologica si 

introducerea 

claselor 

profesionale 

Proiectul 

planului de 

şcolarizare. 

Echipa 

managerială 

Inspectoratul 

Şcolar Judeţean 

Noiembrie 

anual 

Elaborarea 

proiectului. 

Avizarea 

planului de 

şcolarizare. 

Atragerea elevilor 

cu pregătire 

superioară şi 

capabili de înaltă 

performanţă 

2. Colaborarea cu 

autorităţile locale 

şi cele judeţene 

prin comisiile de 

învăţământ-

cultură-sănătate 

Proiecte de 

parteneriat. 

Reprezentanţii 

comunităţii 

locale în CA. 

Echipa 

managerială 

Consiliul de 

Administraţie 

Consiliul 

Profesoral 

Permanent Încheierea de 

parteneriate. 

Implicarea şcolii în 

viaţa comunităţii. 

Inserţia socio- 

profesională a 

absolvenţilor. 

3. Dezvoltarea 

relaţiilor de 

parteneriat şi 

colaborare cu 

unităţi şcolare din 

alte ţări; 

dezvoltarea de 

parteneriate/ 

proiecte 

comunitare. 

Internaționalizarea 

educației  folosind 

cooperarea 

intențională și 

schimbul de 

experiență 

profesională cu 

state membre UE 

Proiecte de 

parteneriat 

europene. 

Accesarea 

proiectelor 

Erasmus+ in 

vederea 

participarii la 

cursuri de 

formare pentru  

dezvoltarea a 

multi-

lingvismului cu 

impact in 

evolutia 

profesionala a 

cadrelor 

didactice, 

fonduri 

structurale. 

Cadre didactice 

Elevi 

Permanent Lansarea de 

parteneriate. 

Derularea de 

programe. 

Comunicarea 

eficientă în cadrul 

sistemului 

educaţional, 

inclusiv cele 

europene; 
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 B.  Adoptarea unei atitudini pozitive faţă de alte culturi europene 
 

  

4. Colaborarea cu 

organizaţiile 

nonguvernamental

e, cu instituţii de 

artă şi cultură 

europene. 

Proiecte de 

parteneriat 

Proiecte 

Erasmus+ 

Cadre didactice 

Elevi 

Coordonatorul 

activităţii 

educative 

Permanent Încheierea de 

parteneriate. 

Derularea de 

programe. 

« Terapia » prin 

artă şi cultură. 

5. Dezvoltarea 

parteneriatelor / 

schimburilor 

şcoalre cu ţări din 

Comunitatea 

Europeană. 

Proiecte 

comunitare. 

Schimburi 

interculturale. 

Responsabilul cu 

integrarea 

europeană 

Echipa 

managerială 

Permanent Propunerea 

de programe 

şi schimburi 

culturale. 

Organizare 

activităţi 

Realizarea de 

produse. 

Ridicarea calităţii 

învăţământului la 

standarde europene 

în vederea formării 

tânărului de tip 

european. 

6. Atragerea opiniei 

publice şi a mass- 

media, în vederea 

sprijinirii unităţii 

şcolare. 

Parteneriate. 

Comunicate. 

Echipa 

managerială  

Ofiţerul de presă 

Permanent Anunţare 

evenimente 

Popularizare 

Monitorizare 

Crearea unei 

imagini pozitive, 

reale a instituţiei 

şcolare. 

C.  Accesul permanent la informaţie 

 

7. Asigurarea 

fluxului 

informaţional. 

Aviziere. 

Internet.  

Site-ul şcolii. 

Echipa 

managerială  

Inginerul de 

sistem 

Permanent Anunţare 

evenimente 

Popularizare.

Monitorizare 

luare la 

cunoştinţă. 

Comunicarea 

eficientă în cadrul 

sistemului 

educaţional. 

8. Eficientizarea 

comunicării. 

Diferite 

modalităţi de 

comunicare 

formală, non- 

formală 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Elevi 

Părinţi 

Secretariat 

Permanent Asigurarea 

transparenţei, 

la toate 

nivelurile 

Comunicarea 

eficientă în cadrul 

sistemului 

educaţional. 
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3.  „Managementul schimbării - schimbarea viziunii" 

 

Nr. 

Crt 

Obiective 
Resurse 

educaţionale 
Responsabilităţi 

Termene 

de 

realizare 

Etape de 

lucru 

Indicatori de 

performanţă 

A. Adecvarea ofertei educaţionale la standardele naţionale şi valorile europene 
 

 Stabilirea 

curriculumului 

la dispoziţia 

şcolii si a  

curriculumului 

la dispoziţia 

locala în 

concordanţă cu 

nevoile de 

educaţie ale 

elevilor şi ale 

comunităţii 

locale, cu 

părinţii şi 

reprezentanţii 

comunităţii 

Manageri Cadre 

didactice Parteneri 

sociali 

Comisia pentru 

Curriculum 

Echipa 

managerială 

 Mai Analiza de 

nevoi. 

Stabilirea 

opţionalelor. 

Popularizarea 

ofertei. 

Aprobarea 

ofertei 

Concordanţa între 

opţiunile elevilor 

şi oferta şcolii 

 Proiectarea 

managerială 

generală şi la 

nivelul 

comisiilor şi 

catedrelor în 

acord cu 

documentele 

legislative 

şcolare în 

vigoare, cu 

scopul 

eficientizării 

învăţării. 

Curricula şcolară 

Ghiduri 

metodologice 

Elaborarea de 

C.D.S. rezultate din 

proiecte comunitare 

Echipa 

managerială 

Responsabilii de 

catedre şi comisii 

Anual 

Semestrial 

Proiectarea 

documentelor 

CA, CP  

Comisii-

catedre 

Proiectarea în 

acord cu noua 

legislaţie şi cu 

programele în 

vigoare; 

adaptarea 

curriculei la cea 

europeană 

 Realizarea 

evaluării ca 

proces care se 

raportează la 

curriculum şi 

vizează toate 

compartimentele 

curriculare. 

Echipa managerială 

Colectivele de 

catedră 

Consiliul de 

Administraţie 

Periodic Teste 

Simulări 

Analiza 

rezultatelor 

Planuri de 

ameliorare 

Standardele 

curriculare pentru 

fiecare disciplină 

B. Reconsiderarea managementului la nivelul clasei şi al şcolii 

 

 Participarea 

cadrelor 

didactice la 

cursuri de 

perfecţionare şi 

de formare, la 

activităţi de tip 

proiect, 

activităţi în 

echipă, pentru 

realizarea 

obiectivelor 

curriculare. 

Oferta CCD 

Calendarul de 

perfecţionare 

Responsabilul cu 

perfecţionarea. 

Consiliul de 

Administraţie 

Permanent Analiza de 

nevoi 

Înscrierea la 

cursuri. 

Parcurgerea 

cursurilor. 

Evaluarea. 

Obţinerea 

gradelor 

didactice. 

Obţinerea de 

calificative, 

atestate şi credite. 

 Generalizarea 

utilizării 

Utilizare 

Multimedia 

Catedra de 

informatica 

Permanent Programarea 

pe discipline. 

Folosirea 

platformei AEL 
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tehnologiei 

informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

la nivelul 

profesorilor şi al 

elevilor. 

Analistul 

programator 

Proiectare 

Activităţi 

la cât mai multe 

discipline. 

 Dezvoltarea 

unei activităţi 

educative 

extraşcolare şi 

extracurriculare 

care să 

contribuie la 

formarea 

continuă a 

tânărului de tip 

european. 

Proiecte de 

consiliere şi 

orientare Proiecte şi 

programe europene 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

Responsabilul cu 

activitatea de 

integrare 

Semestrial Proiectarea 

activităţii 

educative. 

Lansarea de 

programe 

europene. 

Perceperea şcolii 

ca principal 

furnizor de 

educaţie. 

Atingerea 

standardelor 

europene în 

domeniul 

educaţiei. 

 Optimizarea, 

dezvoltarea 

competenţelor 

manageriale 

Cursuri de formare 

continuă  

Dezbateri 

Echipa 

managerială. 

Cadre didactice. 

Semestrial, 

anual 

Identificarea 

nevoilor de 

perfecţionare 

în 

management.  

  Derularea 

cursurilor. 

Rezultatele 

manageriale 

obţinute. 
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4. ”Casa de la școală” 

 

 

Nr. 

Crt 

Obiective 
Resurse 

educaţionale 
Responsabilităţi 

Termene 

de 

realizare 

Etape de 

lucru 

Indicatori de 

performanţă 

A. Crearea unui climat de siguranţă civică şi psiho - socială 

1. Crearea şi 

păstrarea 

condiţiilor unui 

proces de 

învăţământ 

eficient 

Regulamentul de 

ordine interioară. 

Spaţii de 

învăţământ. 

Echipa managerială. 

Diriginţi. 

Elevi. 

Permanent Realizarea 

documentelor. 

Controlul 

spaţiilor de 

învăţământ. 

Starea 

permanentă a 

spaţiilor şcolare. 

2. Atragerea de 

fonduri 

extrabugetare 

pentru 

dezvoltarea 

bazei didactico 

- materiale a 

şcolii. 

Proiecte de 

finanţare. 

Echipa managerială. 

Cadrele didactice. 

Consiliul elevilor. 

Permanent Analiza de 

nevoi. 

Realizarea de 

proiecte şi 

programe. 

Realizarea 

suplimentării 

bugetului prin 

proiecte de 

finanţare. 

3. Creşterea 

gradului de 

implicare a 

elevilor în 

activităţile 

şcolii 

Proiecte 

educaţionale. 

Consilierul de 

programe educative, 

extraşcolare şi 

extracurriculare. 

Elevi. 

Permanent Analiza de 

nevoi. 

Realizarea de 

proiecte şi 

programe 

Formarea unui 

comportament 

disciplinat. 

B. Sprijinirea familiilor în rezolvarea sarcinilor şcolare ale elevilor 

4. Analiza şi 

diagnoza 

documentaţiilor 

specifice 

Rapoarte de 

analiză ale 

diriginţilor/ 

învăţătorilor.  

Concluzii de la 

şedinţele 

Consiliului 

clasei şi 

lectoratele cu 

părinţii. 

Echipa managerială. 

Diriginţi / 

învăţători. Părinţi. 

Elevi 

Lunar Identificarea 

problemelor. 

Elaborarea de 

programe de 

învăţare 

eficientă, 

adresate 

părinţilor şi 

elevilor. 

Asigurarea 

feed- back-

ului. 

Satisfacerea 

cerinţelor 

obiective ale 

părinţilor. 

5. Analiza 

posibilităţilor 

de înfiinţare a  

unor cluburi in 

cadrul scolii 

pentru 

pregatirea 

suplimentara a 

elevilor - gen 

alternativa 

“Step by step” 

Spaţiile şcolare 

disponibile. 

Cadre didactice. 

Fonduri 

financiare 

Echipa managerială. 

Diriginţi / 

învăţători. Părinţi. 

Elevi. 

Sfârşit de 

an şcolar 

Identificarea 

posibilităţilor 

de asigurare a 

supravegherii 

elevilor după 

program, de 

personal 

specializat. 

Elaborarea de 

programe 

adecvate. 

Implementarea 

programelor. 

Asigurarea unei 

pregătiri 

suplimentare, 

după programul 

şcolar al 

elevilor. 

 

 

 

 

 

 



 

77 

IV. MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI EVALUAREA PROIECTULUI 

1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

Nr. 

Crt. 
Acţiunea Responsabil Parteneri Termen 

Înregistarea 

Rezultatelor 
Instrumente Indicatori 

1. Elaborarea şi afişarea 

proiectului de 

dezvoltare instituţională 

Director -şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

-comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

sept /oct  - produsul final - fişă de 

apreciere 

- criteriile de 

realizare a 

PDI 

2. 

Curriculum la Decizia 

Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

Director adj. -şefii comisiilor de 

curriculum şi ai 

catedrelor, pe 

discipline 

Sem I - proiect CDŞ -fişe de 

evaluare 

- standardele 

de evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director -responsabil si membri 

ai comisiei de formare 

continuă 

Pe 

parcursul 

derulării 

proiectului 

- în baza de date a 

şcolii 

- statistica 

prezenţei si 

absolvirii 

cursurilor 

- număr de 

cadre 

didactice 

înscrise 

4. Starea de funcţionalitate 

a clădirii 

Director - diriginţi, elevi, 

personal administrativ 

săptămânal - registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

- analize, 

rapoarte 

- volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparaţii 

curente 

5. Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

Director adj. 

-responsabil cu 

proiecte şi programe 

educaţionale şi cadrele 

didactice 

- lunar - în baza de date a 

şcolii 

- analize, fişe 

de evaluare 

-număr 

proiecte 

6. Imaginea şcolii 

reflectată în mass-media 

Director adj. -responsabil si membri 

ai comisiei de 

promovare a imaginii 

şcolii 

săptămânal - în baza de date a 

scolii 

- situaţii 

statistice 

 

 
2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN. 
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3. EVALUARE INTERNĂ 

 

Nr. Acţiunea Responsabil Parteneri Termen 
Înregistarea 

rezultatelor 
Instrumente Indicatori 

1. Disciplinele 

opţionale realizate 

în urma 

chestionării 

elevilor şi 

părinţilor 

Director 

adjunct 

- comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii, 

şefii comisiilor de 

arii curriculare, 

comisia de 

curriculum 

- la finalul 

acţiunii 

- la nivelul 

comisiilor pe arii 

curriculare 

- chestionare, 

fişe de 

apreciere, fişe 

de analiză a 

documentelor 

- fişe de 

aprobare a CDS 

si CDL propuse 

- descriptori de 

performanţă, 

număr persoane 

chestionate, 

număr discipline 

opţionale 

realizate 

2. Creşterea calităţii 

procesului de 

predare învăţare 

reflectată în 

rezultatele elevilor 

Director - comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii , 

şefii comisiilor şi 

ai catedrelor 

- comisia de 

disciplina 

- semestrial -în rapoartele 

semestriale si 

anuale 

-analize, 

statistici 

- numărul 

cadrelor didactice 

formate, numărul 

elevilor 

promovaţi, 

mediocri şi cu 

rezultate de 

performanţă 

3. Situaţia spaţiilor 

de învăţământ şi a 

clădirilor şcolare 

Director - comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii 

- comisia pentru 

gestionarea 

patrimoniului 

- semestrial -în baza de date a 

şcolii 

-analize, 

rapoarte 

- creşterea/ 

scăderea 

cheltuielilor de 

întreţinere 

4. Proiecte de 

parteneriat 

realizate 

Director - responsabil cu 

proiecte şi 

programe 

educaţionale 

- semestrial - în baza de date 

a şcolii 

- analize - Numărul de 

proiecte de 

parteneriat 

aprobate 

5. Realizări ale şcolii 

reflectate în mass 

media locală şi 

naţională 

Director 

adjunct 

-responsabilul si 

membrii comisiei 

de promovare a 

şcolii 

- semestrial - în baza de date 

a şcolii 

- statistici, 

rapoarte 

- numărul de 

apariţii pozitive 

în mass- media 

 
1. EVALUAREA EXTERNĂ: va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN   
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Partea a IV-a Consultare, Monitorizare, Evaluare 

 

4.1 Modul de organizare a procesului de consultare în vederea elaborării planului   

Activităţile de monitorizare şi evaluare pot să ia în considerare printre altele şi teoriile 

privind ancorele profesionale - elemente de referinţă extrem de importante oferite de literatura de 

specializare. 

Exemple de asemenea ancore ar fi: 
 autonomie şi independenţă;  

 siguranţă şi stabilitate;  

 competenţă tehnico-funcţională;  

 competenţă managerială generală;  

 creativitate şi spirit creator;  

 servirea unei cauze sau dedicarea în favoarea ei;  

 provocarea la competiţie;  

 stilul de viaţa.  

În viitorul apropiat asemenea ancore vor fi dominante în structura noilor ocupaţii 

(profesiuni). Monitorizarea şi evaluarea Proiectului de dezvoltare instituţională la toate nivelurile 

(operaţional, echipă) va urmări: 
 modul de implementare a acţiunilor;  

 efectul acţiunilor (benefic/nebenefic; aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.);  

 reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat;  

 informarea factorilor interesaţi (manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor 

implementării Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii;  

 conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării Proiectului de 

dezvoltare instituţională a şcolii. 

Pentru a exista un sentiment de proprietate şi responsabilitate faţă de acest plan, este 

importantă implicarea unei varietăţi cât mai mari de factori interesaţi în elaborarea planului. Printre 

aceştia trebuie să se numere cadre didactice, personal administrativ şi de sprijin. De asemenea, 

trebuie să aibă loc consultări şi discuţii care să ofere informaţii în vederea întocmirii planului, cu 

părinţi, tineri, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, angajatori şi asociaţii ale angajatorilor, 

consilii locale şi judeţene şi alţi factori interesaţi. Planul nu trebuie să fie un document elaborat 

exclusiv de director sau membrii conducerii superioare. În mod similar, cu cât activităţile de zi cu zi 

includ mai multe procese de analiză şi evaluare, cu atât mai uşor personalul va putea fi implicat în 

procesul de planificare a acţiunilor la nivelul şcolii: 

 

Acţiuni în vederea elaborării PAS: 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare; interpretarea datelor 

statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la 

nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, 

în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu 

care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea 

obiectivelor priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale.  
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SURSE DE INFORMAŢII: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă 

parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare) 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale 

şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

 Site-uri de prezentare a judeţului Dolj 

 PRAI Sud-Vest Oltenia 

 PLAI Dolj    

 Anuarul statistic al judeţului Dol 

 Statistici furnizate de INS Dolj  

 Buletin lunar, BNR  

 Date statistice - AJOFM Dolj  

 Chestionare, discuţii, interviuri  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală 

 

 

 

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

activităţii de monitorizare şi evaluare 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de 

Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 
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Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Întocmirea seturilor de date 

care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Comisia de calitate lunar Decembrie -Iunie  

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Echipa manageriala semestrial 

Decembrie -Iunie  

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Echipa manageriala semestrial 

Decembrie -Iunie  

Analiza informaţiilor 

privind progresul realizat 

în atingerea ţintelor 

Echipa manageriala anual Iunie 

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 
anual Septembrie   

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Echipa manageriala anual Iunie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS în lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie 
anual Iunie  
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Anexa 1 

Unitatea de invatamant: LICEUL TRAIAN VUIA CRAIOVA 

Str. ROVINARI NR 1A 

 

PROIECTUL DE BUGET  PE TITLURI DE CHELTUIELI SI ALINEATE, PE 

ANUL 2019 

  

DENUMIREA INDICATORILOR 

  

  

Cod 

rand 

  

Cod 

indicat. 

An 

2019 
( MII LEI) 

TOTAL CHELTUIELI     3799 

SECTIUNEA  DE FUNCTIONARE    01     3596 

TOTAL CHELTUIELI CURENTE 1   3596 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2 10 8 

Cheltuieli salariale in bani 3 10.01 8 

alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 4 10.01.15 8 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5 20 3436 

Bunuri si servicii 6 20.01 514 

Furnituri de birou 7 20.01.01 10 

Materiale pentru curatenie 8 20.01.02 28 

Incalzit, luminat si forta motrica 9 20.01.03 297 

Apa, canal si salubritate 10 20.01.04 65 

Piese de schimb 11 20.01.06 3 

Posta, telecomunicatii, radio, tv., internet 12 20.01.08 13 

Materiale si prestari serv cu caracter functional 13 20.01.09 19 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 14 20.01.30 79 

Reparatii curente 15 20.02 2503 

Bunuri de natura de inventar 16 20.05 338 

Lenjerie si accesorii de pat 17 20.05.03 28 

Alte obiecte de inventar 18 20.05.30 310 

Deplasari, detasari, transferati 19 20.06 5 

Deplasari interne, detasari, transferari 20 20.06.01 5 

Materiale de laborator  21 20.09 33 

Carti, publicatii si materiale documentare 22 20.11 3 

Pregatire profesionala 23 20.13 13 

Protectia muncii 24 20.14 5 

Alte cheltuieli 25 20.30 22 

Alte cheltuielui cu bunuri si servici 26 20.30.30 22 

5702 Ajutoare sociale 27 57.02 13 

Ajutoare sociale in numerar 28 57.02.01 13 

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 29 59 139 

Burse 30 59.01 139 

SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE   02 31   203 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 203 

Active fixe 33 71.01 203 

COORDONATOR 

  

CONTABIL-SEF 

Prof.Ileana-Daniela MOCULESCU 

  

 Ec  Niculina POPA 
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