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Partea I. Contextul 

 

1.1. Misiunea si viziunea scolii 

 

VIZIUNEA  ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE: 

  

Școala noastră trebuie să micșoreze distanțele și diferențele, să dea încredere să adauge 

valoare și să pregătească tinerii pentru a trăi într-o Europă unită. 

 

MISIUNEA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE 

 

În deplin acord cu comunitatea locală, liceul nostru îşi propune să transpună în fapte aceste 

idealuri şi aşteptări. Aşadar misiunea şcolii noastre înseamnă: 

- Să ofere condiţii de instruire şi educaţie care să dea şanse egale de reuşită copiilor noştri; 

- Să acorde elevilor posibilitatea de a-şi valorifica aptitudinile la fiecare disciplină, în sport, artă, 

muzică, utilizarea tehnicii de calcul; 

- Să permită promovarea examenele naţionale şi să accesul cu uşurinţă în învăţământul superior; 

- Să creeze un climat de siguranţă şi încredere; 

- Să favorizeze exprimarea liberă, comunicarea, lucrul în echipă; 

- Să promoveze valorile autentice, spiritul de competiţie, încrederea în forţele proprii. 

Prin urmare misiunea liceului nostru poate fi sintetizată în deviza:  

„Fiecare zi petrecută în școală, Un pas înainte, o șansă în plus”.  

 

1.2. Profilul scolii 

 

Liceul Tehnologic, Comuna Filipeștii de Pădure, structură a Liceului Teoretic, comuna 

Filipeștii de Pădure, este situat in Satul Minieri pe o suprafata de 2 ha. Satul Minieri se invecineaza 

la nord cu Filipestii de Padure, la sud cu satul Margineni, la est cu Filipestii de Targ si la vest cu 

satul Ditesti. Comuna Filipestii de Padure se gaseste la granita cu judetul Dambovita, astfel Satul 

Minieri se gaseste la 6 km de satul Olari. Intre comuna Filipestii de Padure si Ploiesti exista o 

distanta de de 35 km, fata de Campina 35 km si fata de Moreni 11 km. Distantele pot fi parcurse cu 

mijloace de transport in comun, care permit deplasarea elevilor spre unitatea noastra scolara. 

 

La 1 septembrie 1954 Directia Generala a Rezervelor de Mina a infiintat la Fieni raionul 

Pucioasa, regiunea Ploiesti, o scoala pentru materiale de constructii necesara pregatirii cadrelor 

calificate. Scoala functiona pe langa Fabrica de Ciment Ilie Pintilie Fieni si se numea ,, Scoala 

Profesionala de Materiale de Constructii Ilie Pintilie Fieni". 

 

In anul 1955, prin ordinul nr.37.199 al Ministerului Minelor, a fost transferata in Orasul 

Minier, comuna Filipestii de Padure, raionul Campina, regiunea Ploiesti. Noua scoala se numea ,, 

Scoala Profesionala de Ucenici Minieri Filipestii de Padure " conform H.C.M.nr. 247/1955. Ea si-a 
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schimbat si profilul in mecanici si electricieni de mina. Aceasta scoala se mai numea si ,, Scoala 

Profesionala de Carbune Filipestii de Padure" si apartinea Ministerului Industriei Carbunelui. 

 

Incepand din acest an si pana in anul 2004 in denumirea scolii si profilul acesteia au 

intervenit mai multe schimbari. Prin Ordinul 4423/30 iulie 2004 Grupul Scolar Industrial Minier 

Filipestii de Padure si-a schimbat denumirea in Grup Scolar Filipestii de Padure. Aceasta noua 

denumire a scolii a venit in intampinarea noilor cerinte si calificari de pe piata muncii. 

Unitatea de învăţământ este situată în comuna Filipeştii de Pădure, Sat Minieri, fiind singura 

instituţie școlară din zonă care asigură pregătirea profesională în domeniul Industrie Alimentară, 

profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului, calificarea: Preparator Produse din Carne și Peste, 

în colaborare cu S.C. Recunoștința Prod Com Impex S.R.L Filipeştii de Pădure (Cristim). 

Învăţământul profesional din cadrul Liceului Tehnologic oferă elevilor un climat propice formării 

personale şi profesionale, în sensul că aceştia au posibilitatea de a aplica noţiunile teoretice în 

practică, de a obţine burse profesionale , de a participa la activităţi extracurriculare atractive și 

importante pentru formarea ca specialiști. Elevii au posibilitatea angajării, după absolvire, în 

cadrul firmei S.C. Recunoștința Prod Com Impex S.R.L Filipeştii de Pădure, asigurându-se în 

acest sens incluziunea pe piaţa muncii. 

 

1.3. Analiza rezultatelor si evoluțiilor din anul școlar trecut, 2019-2020 

Liceul Tehnologic, Comuna Filipeștii de Pădure cuprinde urmatoarele forme de invatamant : 

școala profesională de 3 ani, liceu seral, cu un numar de 73 elevi. 

Oferta de formare profesionala pe niveluri de învățământ si profiluri: 

- Școala profesională de 3 ani : Domeniul industrie alimentara, calificarea preparator 

produse din carne si peste 

- Școala profesională de 3 ani : Domeniul mecanică, calificarea : Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

- Liceu, învățământ seral : Resurse naturale si protectia mediului- Tehnician in prelucrarea 

produselor din carne. 

EFECTIVE DE ELEVI 

Număr total al elevilor pe cicluri şi clase (an şcolar 2020-2021): 

 Învățământ primar – cls.III-IV- 18 elevi; 

 învăţământ liceal (a XII-a) curs de seral – 21 elevi; 

  învăţământ profesional (IX – XI)– 51 elevi; 

Scoala profesionala de 3 ani – 51 elevi 

- cls a IX a Domeniul industrie alimentara, calificarea preparator produse din carne si peste- 

24 elevi 

- cls a X a  – 15 elevi;  Domeniul industrie alimentara, calificarea preparator produse din 

carne si peste 

- cls a XI a – Domeniul mecanică, calificarea : Lăcătuș mecanic prestări servicii 

 Invatamant seral – 22 elevi 

- cls a XII a A Resurse naturale si protectia mediului- Tehnician in prelucrarea produselor 

din carne – 21 elevi 
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Dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare 

Resursele materiale ale unității școlare : 

- trei corpuri de clădiri care funcționează pe doua paliere, cu 10 Sali de clasa, 4 laboratoare 

(fizica, chimie, biologie, informatica), 

- o sala de sport, teren de sport; 

- 3 ateliere (mecanic, electromecanic,  si industrie alimentara), 

- biblioteca, 

- 1 rețea de calculatoare conectate la internet, 

Acestea permit pregătirea instructiv – educativa a elevilor in domeniile cerute pe piața 

locala a muncii. 

Pe lângă aceste clădiri unitatea școlara mai are in componență 3 clădiri ce pot fi 

închiriate pentru obținerea de fonduri extrabugetare. 

In anul scolar 2019-2020 s-a imbogatit baza materiala la ateliere si la sala de sport 

(materiale sportive), s-a extins conexiunea la Internet, s-au achizitionat materialele si 

serviciile de care era nevoie pentru functionarea optima a activitatii educative. 

Dezvoltarea resurselor umane 

 

Cele 18 de cadre didactice ale scolii dispun de o buna pregatire metodica si de 

specialitate si participa la cursuri de formare continua. 

Asigurarea internă a calității 

 

Acest proces a fost realizat de către Comisia pentru evaluare internă si asigurarea 

calității constituită la nivelul scolii si a constat în: 

 Continuarea implementării principiilor calității din Manualul de autoevaluare a 

furnizorilor de educație si formare profesională (FEFP).

 Monitorizarea internă a activității scolii

 Întocmirea raportului de autoevaluare si validarea acestuia prin evaluare externă

 Întocmirea planului de îmbunătățire.

 Monitorizarea externa

Rezultatele elevilor 

 

Rezultatele examenului de certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea certificatului de 
calificare profesională nivel 3– sesiunea iulie - septembrie 2020 școala profesională de 3 ani 

 

 

 
Nivel calificare 

 Nr. elevi      
 

  

Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi Prom. [%] 
 

Nr. 
    

 

Nivel  3 

de 

calificare 

Lăcătuș 
mecanic 
prestări servicii 10 10 0 10 0 100%  

crt.   
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1.4. Priorități de dezvoltare pentru perioada 2019- 2024 la nivelul Uniunii Europene 

Pactul verde european 

Transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și 

competitivă, păstrând, în același timp, cadrul natural al Europei, abordând schimbările climatice și 

trasând calea către o Europă neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și eficientă 

din punctul de vedere al resurselor până în 2050. 

O Europă pregătită pentru era digitală 

Adoptarea transformării digitale prin investiții în întreprinderi, cercetare și inovare, reformarea 

protecției datelor, abilitarea persoanelor cu competențele necesare pentru o nouă generație de 

tehnologii și elaborarea unor norme corespunzătoare. 

O economie în serviciul cetățenilor 

Consolidarea economiei UE, asigurând locuri de muncă și reducând inegalitățile, sprijinind 

întreprinderile, aprofundând uniunea economică și monetară și finalizând uniunea piețelor de capital. 

O Europă mai puternică pe scena internațională 

Afirmarea UE pe scena mondială, prin consolidarea poziției noastre de campioni ai unui comerț 

puternic, deschis și echitabil, al multilateralismului și al unei ordini mondiale bazate pe norme. 

Consolidarea relațiilor cu țările vecine și cu țările partenere, precum și întărirea capacității UE de a 

gestiona crizele prin capabilități civile și militare. 

Promovarea modului nostru de viață european 

Respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept ca bază pentru egalitate, toleranță și echitate 

socială. Abordarea riscurilor în materie de securitate, protejarea și responsabilizarea consumatorilor, 

precum și consolidarea unui sistem de migrație legală și sigură, gestionând în același timp în mod 

eficient frontierele externe ale UE, modernizând sistemul de azil al UE și cooperând îndeaproape cu 

țările partenere. 

Un nou elan pentru democrația europeană 

Consolidarea proceselor democratice ale Europei prin întărirea relațiilor cu Parlamentul European și cu 

parlamentele naționale, prin protejarea democrației UE împotriva ingerințelor externe, prin asigurarea 

transparenței și a integrității în întregul proces legislativ, precum și prin implicarea într-o mai mare 

măsură a cetățenilor UE în conturarea viitorului Uniunii. 

Obiectivele europene pentru 2019- 2024  sunt: 

Protejarea cetățenilor și a libertăților 

Controlul eficient al frontierelor externe ale UE și dezvoltarea unei politici cuprinzătoare în domeniul 

migrației. Combaterea terorismului, a criminalității transfrontaliere și a criminalității online, creșterea 

capacității de reziliență a UE împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om. 

Dezvoltarea unei baze economice solide și dinamice 

Construirea unei economii reziliente prin aprofundarea uniunii economice și monetare, finalizarea 

uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, consolidarea rolului internațional al monedei euro, 

investițiile în competențe și educație, sprijinirea întreprinderilor europene, adoptarea transformării 

digitale și dezvoltarea unei politici industriale solide. 
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Construirea unei Europe ecologice, echitabile și neutre din punct de vedere climatic 

Investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului și a apei, promovarea agriculturii 

durabile și protejarea sistemelor de mediu și a biodiversității. Crearea unei economii circulare eficiente 

și a unei piețe europene a energiei care să ofere energie durabilă, sigură și la prețuri accesibile. O 

tranziție mai rapidă către surse regenerabile de energie și eficiență energetică, reducând, în același 

timp, dependența UE de sursele externe de energie. Implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale. 

Promovarea intereselor și a valorilor europene la nivel global 

Construirea unei politici externe solide, cu o politică de vecinătate ambițioasă și un parteneriat 

cuprinzător cu Africa. Promovarea păcii, stabilității, democrației și a drepturilor omului la nivel 

mondial. Asigurarea unui comerț solid, bazat pe multilateralism și pe o ordine mondială axată pe 

norme globale. Asumarea unei responsabilități sporite în materie de securitate și apărare, cooperând 

îndeaproape cu NATO.
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Priorităţile în domeniul educaţiei şi formării profesionale (2011-2020) 

 

Consiliul stabileşte priorităţile procesului de la Copenhaga pentru perioada 2011-2020. Procesul de 

la Copenhaga vizează îmbunătăţirea calităţii şi a atractivităţii educaţiei şi formării profesionale 

(EFP) prin consolidarea cooperării la nivel european. 

 

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. 

 

Consiliul consideră că, pentru a fi pe deplin eficace, politicile în domeniul EFP trebuie să opteze 

pentru o abordare globală, ţinând seama de politicile sociale şi de ocupare a forţei de muncă. 

 

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 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
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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.

Consiliul defineşte, de asemenea, patru obiective transversale: 

 creşterea implicării părţilor interesate din domeniul EFP şi o mai bună comunicare a 

rezultatelor obţinute datorită cooperării europene;

 guvernanţa coordonată a instrumentelor europene şi naţionale din domeniul transparenţei, 

recunoaşterii, asigurării calităţii şi mobilităţii;

 intensificarea cooperării dintre EFP şi celelalte domenii de acţiune relevante;

 îmbunătăţirea calităţii şi comparabilităţii datelor pentru elaborarea de politici la nivelul UE în 

domeniul EFP;

 buna utilizare a sprijinului din partea UE.

 

1.5. Priorități la nivel national     

 Elaborarea Sistemului Naţional Român al Calificărilor

 Dezvoltarea Standardelor de Pregătire Profesională

 Dezvoltarea curriculumului naţional

 Parteneriatul cu întreprinderile

 Învăţarea centrată pe elev

 Formarea continuă a personalului didactic

 Asigurarea calităţii

 Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională

 Sistemul informaţional

 Modernizarea bazei materiale

 Management educaţional

 Asigurarea şanselor egale

 Utilizarea ITC in predare

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale

 Zone dezavantajate; zone rurale

 Formarea continua a adulţilor

 Integrarea europeană

 Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată
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Una dintre direcţiile prioritare din Planul Naţional de Acţiune pentru Educaţie (PNAE) este : 

“reducerea disparităţii dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii, în principal prin adaptarea 

învăţământului iniţial şi a celui continuu la cerinţele de forţă de muncă pe termen mediu şi lung, 

într-o societate a cunoaşterii care utilizează noile tehnologii informatice” 

1.6. Priorităti si obiective la nivel regional si local 

Planul Regional de Acțiune în Învățământ 

Planul Regional de Acțiune în Învățământul Profesional și Tehnic este un document de 

planificare strategică a ofertei de formare profesională, are caracter național și este realizată în 

raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene. 

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă 

bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. 

Scopul Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) este de a îmbunătăţi 

corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-

economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea 

regională, în perspectiva anului 2020. PRAI cuprinde: 

- analiza contextului regional din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor 

demografice, de piaţă a muncii şi economice; 

- analiza capacităţii sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde 

nevoilor identificate prin diagnoza contextului regional; 

- priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la 

nivel regional; 

- contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională. 

Documentarea pentru PRAI se realizează prin analiza următoarelor documente: 

- Planul Naţional de Dezvoltare. 

- Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane. 

- Planurile de Dezvoltare Regională. 

- Strategiile şi planurile de acţiune privind Educaţia şi Formarea Profesională. 

- Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Rolul PRAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru 

elaborarea şi armonizarea documentelor strategice de la nivel judeţean şi local (PLAI, PAS). 

Adaptarea ofertei IPT la cererea pieţei muncii se realizează pe baza informaţiilor şi analizelor 

referitoare la demografie, economie, piaţa muncii şi cele referitoare la sistemul IPT. Analiza 

SWOT stă la baza identificării priorităţilor, obiectivelor, precum şi a măsurilor Planului de 

Acţiune. 

În acest plan de acţiune s-au propus următoarele  obiective specifice: 

1. Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de 

calitate a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la 

şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi. 

2. Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor 

elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie. 
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3. Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în 

concordanţă cu cerinţele domeniilor de pregătire profesională. 

4. Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul 

planificării strategice a IPT la nivel regional. 

5. Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT. 
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6. Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor 

educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie. 

Județul Prahova este caracterizat printr-o tendință de diminuare a populației, prin 

preponderența populației rurale și a celei de sex feminin. Se constată o îmbătrânire a populației 

și o scădere a populației de vârstă școlară (- 37,8% pentru populația de 0 - 14 ani), fenomen 

accentuat de migrația preponderent spre Spania și Italia a populației tinere, fără ocupație. 

Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT 

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin: 

 Declinul demografic general, în mod accentuat pentru populaţia tânără;

 Sporul natural negativ;

 Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere agravată de migraţia externă (cu 

tendinţă de accentuare după 2007, în condiţiile integrării în UE). A apărut deja în acest sens un 

deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT, ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.) precum 

şi de tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, 

asistenţă socială şi medicală, etc.);

 Densitate superioară mediei pe țară;

 Scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale;

 Dominarea populaţiei de naţionalitate română;

 Ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte ponderea 

acesteia la nivel naţional. Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET in 

localităţile cu populaţie preponderent de etnie rroma și iniţierea unor acţiuni pentru 

şcolarizarea acestora.

 Reduceri semnificative ale populaţiei şcolare ceea ce poate conduce la dispariţia la nivel 

regional a multor unităţi de IPT.

În schimb, proiecţiile privind structura pe grupe de vârstă indică pentru viitor (2015-2025) 

o consolidare relativă a populaţiei din grupa de vârstă 35-55 ani, active pe piaţa muncii, ceea ce 

va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă - oportunitate în atenţia şcolilor 

interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară.

Faţă de aceste constatări, se recomandă:

- Îmbătrânirea populaţiei constatată la nivelul regiunii reclamă implementarea unor politici 

care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi: 

- Dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor specifice ale 

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

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

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

asigurarea de agenţi de turism - ghizi cu experienţă în a avea grijă de pensionari), dezvoltarea 

serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă creşterea şcolarizării pentru domeniile de 

calificare: turism și alimentaţie si estetica si igiena corpului omenesc. 

- Declinul grupei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane prin 

sprijinirea unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta 
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presupune educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu şi 

progresiv. 

Scăderea populaţiei şcolare necesită: 

−  Restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei muncii; 

− Dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii; 

− Dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la învăţământul TVET a 

persoanelor care provin din grupuri vulnerabile (populaţia de etnie rromă, familii cu venituri 

scăzute etc.): „şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remediară, „educaţia de a doua 

şansă”; 

− Promovarea unei culturi a învăţării permanente şi a „regiunilor de învăţare”; 

− Asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie profesională. 

Diversitatea etnică, chiar dacă nu prea accentuată, necesită o serie de măsuri, cum ar fi: 

- Educaţie multiculturală; 

- Soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor; 

- Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate (conf. recensământului din 2002, 

2,9% din populaţia regiunii este de etnie rromă). 

Regiunea Sud Muntenia este o regiune cu posibilităţi mari de creştere, cu rezultate economice 

superioare mediei naţionale, ocupând locul trei pe ţară. 

În contextul actualei crize economice, ca urmare a creșterii șomajului, se recomandă 

dezvoltarea competentelor absolvenților IPT pentru găsirea unui loc de munca. Ca răspuns la 

deficitul de forţă de muncă pe termen scurt şi prognoza de competenţe pe termen mediu (atât 

cantitativă cât şi calitativă), urmărind, prioritar, nevoile IMM-urilor trebuie avuta în vedere 

Recomandarea din decembrie 2008 a Comisiei europene privind „Noi competenţe pentru noi locuri 

de muncă”. 

Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice 

IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin dezvoltarea 

competentelor cheie, a competentelor antreprenoriale si promovarea învăţării pe parcursul întregii 

vieţi. 

Pentru şcoala postliceală, la marea majoritate a domeniilor se constată o creștere substanțială a 

numărului de locuri de munca vacante (excepție făcând cel agricol si alimentar; protecția mediului, 

mecanic, industria lemnului, la acestea constatându-se ca si la celelalte si creșterea numărului de 

șomeri). Ca si amploare a solicitărilor de forță de muncă se desprind domeniile: economic, servicii, 

sănătate şi asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică – domenii cu dinamica pozitivă la nivel 

regional şi în majoritatea judeţelor. Pentru Regiune tendinţa este de creştere a locurilor de muncă în 

paralel cu creșterea si pentru numărul de şomeri. Balanţa locuri de muncă - şomeri este negativa. 

Cel mai mare deficit de forța de munca se manifesta în domeniile economic; servicii; sănătate și 

asistenţă pedagogică. 

Planul Local de Acțiune în Învățământ 

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (PLAI) 

Prahova, reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin 

învăţământ profesional şi tehnic în perspectiva anului 2013, care poate fi utilizat pentru 
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identificarea nevoilor de formare profesională şi de alţi furnizori decât unităţile de învăţământ. 

Acest document de planificare a ofertei de şcolarizare va sta la baza elaborării Planurilor de 

Acţiune a Şcolilor pentru Învăţământ (PAS) instrumente de bază utilizate în elaborarea planurilor 

de şcolarizare şi optimizarea reţelei şcolare. Structura PLAI oferă un model de analiză şi sinteză, cu 

concluzii pe capitole, privind stabilirea acţiunilor de dezvoltare a învăţământului profesional şi 

tehnic în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa forţei de muncă şi a tendinţelor de dezvoltare socio-

economică. Acest document are un scop practic, cât şi unul informativ privind previziunile pe 

termen lung asupra demografiei, dezvoltării economice, piaţa forţei de muncă şi oferta unităţilor 

şcolare în formarea profesională. 
 

Actualizarea s-a realizat pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale (anuarul 

statistic al României 2010, date furnizate de INS) şi din surse administrative (statistici ale ISJ 

Prahova şi AJOFM Prahova). 

Din analiza indicatorilor se impun următoarele măsuri: 

- preocuparea esenţială a şcolilor trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării 

profesionale, menită să conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la 

nivelul standardelor de pregătire profesională europene. 

- acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale 

şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală angajatori. 

- existenţa unei distribuţii teritoriale a grupurilor şcolare şi a colegiilor tehnice trebuie însoţită 

de o dotare corespunzătoare şi realizarea unor campusuri şcolare în unităţile şcolare deja existente 

- din analiza aspectelor privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională se desprinde 

faptul că există un număr insuficient de cabinete de orientare şi consiliere şi un număr insuficient 

de consilieri. 

- cu excepţia unităţilor şcolare care sunt cuprinse în programul PHARE VET, majoritatea 

unităţilor şcolare nu au realizat dotări semnificative în ultimii ani în ceea ce priveşte echipamentele 

şi materialele didactice specifice domeniilor de pregătire TVET. 

- este necesară o politică coerentă de reabilitare, modernizare şi  dotare a spaţiilor educaţionale 

pentru 

TVET. 

- nivelul de competenţe şi abilităţile absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic nu 

corespund întotdeauna cu cerinţele angajatorilor şi în acest sens trebuie dezvoltate abilităţi noi: 

aptitudini spaţiale, aptitudini de percepţie a formei, rapiditate în reacţii, competitivitate, diplomaţie, 

adaptabilitate, sociabilitate, dinamism etc. 

- un rol deosebit de important îl joacă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, utilizarea 

limbilor moderne şi a tehnologiei informaţionale. Totodată vor trebui asimilate şi adaptate regulile 

de convieţuire şi civilizaţie specifice spaţiului comunitar. 

- oferta şcolară se armonizează cu piaţa muncii pe termen scurt, dar se creează dezechilibre 

între cerere şi ofertă pe termen lung, de aceea se impun: 

1. introducerea de calificări/specializări noi, de nivel 2 şi 3 în domeniile : mecanică, 

construcţii 
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- instalaţii şi lucrări publice, turism si alimentaţie, electronică şi automatizări, informatică, 

materiale de construcţii, profil servicii, profil resurse naturale şi protecţia mediului 

2. creşterea cifrei de şcolarizare şi creşterea nivelului competenţelor pentru domeniul 

turism si alimentaţie publică (cu accent pe agroturism mai ales în zonele montane ale 

judeţului). 

3. menţinerea creşterii / scăderii uşoare a numărului de clase şi introducerea de specializări noi 

de nivel 3 pentru domeniile: fabricarea produselor din lemn, industrie alimentară, comerţ, 

intermedieri financiare, estetica şi igiena corpului omenesc, electromecanic. 
 

Partea a II-a – Analiza nevoilor 

2.1. Analiza mediului extern 

 

Liceul Tehnologic, Comuna Filipeștii de Pădure este situat în regiunea 3 Sud Muntenia, județul 

Prahova, într-o zonă în care activitățile de bază ale locuitorilor sunt: industria alimentara, 

construcții metalice, prelucrarea lemnului. În sfera de activitate a agenților economici ai Comunei 

Filipeștii de Pădure se înscriu: industria alimentara, construcțiile industriale, prelucrarea lemnului, 

realizarea de mobilă si mic mobilier, comerțul prestările de servicii, farmacia, administrația 

publică. Elevii scolii realizează pregătirea practică la diverse societăți comerciale de pe raza 

localității SC DEBIT METALPROCES SRL, SC OZEL STEEL PROFIL SRL, SC 

RECUNOSTINTA SA, SC FILIPROD CARN SRL. 

 Dintre  domeniile  principale  pe  care  se  bazează  coordonatele  reformei  ÎPT, școala  noastră  

au următoarele priorități: 

1. Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară 

2. Creşterea calităţii serviciilor educaționale prin asigurarea unui învăţământ de calitate 

3. Creşterea flexibilităţii şi diversităţii ofertei ÎPT în raport cu piaţa muncii 

4. Asigurarea şanselor egale în formarea profesională 

5. Asigurarea funcționalității cabinetelor, laboratoarelor tehnologice si atelierelor școlare 

6. Atragerea părinților în participarea si susținerea vieții școlare, ca parteneri educaționali. 

7. Pregătirea tuturor cadrelor didactice prin participarea unui număr cât mai mare de cadre 

didactice la activități de formare în educație: programe oferite de C.C.D. Prahova, universități, 

ONG-uri; 

Măsura dezvoltării unei societăți poate fi relevată nu numai de indicatorii economici si de 

calitate a vieții, ci si de cei care privesc educația si calitatea scolii, respectiv de indicatori referitori 

la modul de organizare a cunoașterii si învățării, de tipurile de performante așteptate, de calitatea 

activității educative si de modalitățile de distribuire în societate a educației. 

Prin proiectarea, evaluarea si analiza performantelor școlare prospectăm viitorul tării, pentru 

că revoluția cunoașterii pune educația, împreună cu capitalul uman si intelectual, cu cel instituțional 

si social, în centru strategiilor de dezvoltare. 

Fenomenul este ingrijorator deoarece cresterea presiunii populatiei varstnice si a celei tinere 

asupra populatiei adulte, potential active, afecteaza echilibrul bugetar al sistemelor sociale. 

Din punctul de vedere demografic, grupa de varsta cu cele mai insemnate evolutii este grupa 0-14 

ani. 
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In perioada 1990-2010, populatia de 0-14 ani s-a redus foarte mult(42,08%, conform DJS 

Prahova). 

Corelata cu tendinta de reducere a populatiei tinere, populatia scolara din invatamantul 

preuniversitar a scazut drastic, judetul Prahova inregistrand cele mai mari reduceri (23,99% 

fata de anul scolar1990-1991-36,5% pentru invatamantul liceal si 26,9% pentru invatamantul 

profesional. Cresteri ale populatiei scolare s-au inregistrat in invatamantul postliceal si de 

maistri (cu 200,1%).  

Mentionam ca reducerea populatiei tinere nu a fost singura cauza a scaderilor populatiei 

scolare, la acest trend contribuind cresterea ratei abandonului scolar (conform PRAI si PLAI). 

Din punct de vedere al compozitiei etnice, in urma recensamantului populatiei din 18 martie 

2002 a rezultat ca 97,7% din populatia judetului Prahova este de nationalitate romana, minoritatile 

nationale reprezentand numai 2,3%, din care 2% rromi. 

Ca urmare a mentinerii trendurilor demografice manifestate in perioada 1990-2011 (scaderea 

natalitatii populatiei, mentinerea unor fluxuri migratorii interene si exterene generate de unele 

evolutii economice nefavorabile), prognoza populatiei in perioada 2005-2013 semnaleaza scaderi 

ale populatiei cu circa 4,65% la nivelul judetului Prahova (conform PLAI). 

Pe baza ultimului recensamant realizat in 2011, se poate estima evolutia segmentului 

demografic relevant pentru scoala noastra, pentru pentru populatia de 0-9 ani . 

Prognoza populatiei pe grupe mari de varsta indica tendinte de reducere accentuata a populatiei 

0-14 ani in judet, insotita de reducerea populatiei adulte si scaderea populatiei varstnice. Populatia 

de varsta scolara a judetului Prahova va inregistra in perioada 2005 – 2025 un trend descrescator, 

ritmul cel mai alert de descrestere inregistrand populatia din grupa 15-24 ani. Evoluția 

fenomenelor demografice arată o scădere a populației școlare din cauza scăderii natalității. Astfel, 

in perspectiva anului 2012, pentru grupele de vârstă 7-14 ani si 15 –24 ani se va înregistra o 

scădere a populației școlare, cu aproximativ 12% pentru grupa 7-14 ani si 25% pentru grupa 15-24 

ani, fata de anul 2005, adică o reducere cu aproximativ 18% a numărului de elevi pentru liceu si 

Scoala profesionala. 

Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie(inclusiv învăţământul particular) ( DJS Prahova) 

   Primar şi gimnazial         
 

Anii şcolari Total Preşcolar Total Primar 

(cl.I- 

IV) 

Gimnazial 

(cl.V- 

VIII) 

Învăţă- 

mântul 

special 

(cl.I- 

VIII) 

Liceal Profesional Postliceal 

şi 
de 

maiştri 

Superior   

  

  

  

  

  

  

Prahova              
 

              
 

1990/1991 
1)

 186894 26534 100281 45409 53990 882 39710 15958 2) 908  3503  
 

1995/1996 162595 22452 91782 50489 40455 838 29194 13026 2) 2073  4068  
 

2000/2001 148776 18562 87321 38200 48324 797 23525 10161 2) 2968  6239  
 

2001/2002 147110 18514 83873 36550 46694 629 23957 10416 2) 3352  6998  
 

2002/2003 145991 18859 79354 35204 43595 555 25209 11658 2) 2890  8021  
 

2003/2004 145962 20061 76142 35667 39920 555 26193 12297 2) 2537  8732  
 

2004/2005 143080 20659 71199 34296 36387 516 27306 12318 2) 2261  9337  
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2005/2006 140275 20694 68000 33012 34538 450 27451 11654  1897  10579  
 

2006/2007 136528 20919 65458 32002 33039 417 28704 9793  1503 10151  

2007/2008 134575 21342 63842 30181 33178 483 28855 9051  1878 9607  

2008/2009 130618 21621 62478 30081 31915 482 27392 8441  2424 8262  

2009/2010 130718 22766 61344 29777 31022 545 29728 5635  2676 8569  

2010/2011 129401 23354 60358 29406 30430 522 31358 3068  3017 8246  

2011/2012 127068 23527 58578 29037 29011 530 33257 755  3299 7652  
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Piața muncii 

 

Resursele de muncă ale judeţului Prahova la 1 ianuarie 2012 au fost de 530,9 mii persoane, 

reprezentând 65,7% din populaţia judeţului. Populaţia activă la aceeaşi dată era de 301,4 mii 

persoane (56,8% din resursele de muncă), din care: 284,2 mii persoane populaţie ocupată (94,3% 

din populaţia activă) şi 17,2 mii persoane şomeri şi alte persoane aflate în evidenţă pentru un loc 

de muncă (5,7% din populaţia activă). 

Populaţia ocupată reprezintă 53,5% din totalul resurselor de muncă şi 35,2% din populaţia 

judeţului. Populaţia inactivă în vârstă de muncă era de 229,5 mii persoane, adică 43,2% din totalul 

resurselor de muncă. 

Comparativ cu 1 ianuarie 2011, populaţia ocupată a scăzut cu 2,5 mii persoane (-0,9%), iar 

şomerii au scăzut cu 9,7 mii persoane (-36,1%). Populaţia inactivă în vârstă de muncă (în 

pregătire profesională şi alte categorii de populaţie) a crescut cu 10,1 mii persoane (+4,6%). 

Scăderea populaţiei ocupate s-a înregistrat îndeosebi în ramurile (conform CAEN Rev.2): 

construcţii (-1,3 mii pers.), comerţ (-1,2 mii pers.), sănătate şi asistenţă socială (-0,7 mii pers.), 

alte activităţi de servicii ( 0,6 mii pers.). 

Ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate lucrează în industrie (27,2%) şi anume în industria 

prelucrătoare (22,9%). În agricultură lucrează 22,4% din populaţia ocupată, în comerţ 13,7%, în 

construcţii 9,1%, în transporturi şi depozitare 6,0%, sănătate şi asistenţă socială 4,6%, în 

învăţământ 3,8% şi 13,2% în alte ramuri. 

Din totalul populaţiei ocupate, salariaţii reprezintă 58,9% (167,6 mii persoane), faţă de anul 

precedent numărul acestora scăzând cu 0,4 mii persoane. 

Femeile reprezintă 43,9% din totalul persoanelor ocupate. 

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii decembrie 2012 a fost de 167.953 

persoane, cu 362 persoane mai puţin faţă de noiembrie 2012. 

Tendințele de dezvoltare prognozate pentru județul Prahova creează o imagine asupra 

activităților care vor înregistra creșteri si pentru care cererea pe piața muncii va fi mai accentuata. 

Structura populaţiei ocupate la 1 ianuarie 2012, pe ramuri ale economiei (conform CAEN 

Rev.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza unităților locale active pe domenii de activitate / număr salariați, precum si analiza 
investițiilor interne si a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii 
prioritare:  

- industria,  
- agricultura, 
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- comertul 

- constructiile 

- tranzacțiile financiare si imobiliare, 

- transport 

Se recomanda o creștere a nivelului de școlarizare pe aceste domenii. 
 Fluctuația ratei de ocupare, decalajul pana la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia 

Lisabona, rata șomajului peste media la nivel National, șomajul ridicat in rândul tinerilor si 

șomajul de lungă durată direcționează sistemul de ÎPT către:
 

 anticiparea nevoilor de calificare si adaptarea ofertei la nevoile pietei muncii
 

 actiuni sistematice de informare, orientare si consiliere a elevilor
 

 abordarea integrată a formării profesionale initiale si continue, din perspectiva învătării pe 

parcursul
 
întregii vieti

 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea fortei de muncă, în special în 

cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu si-au găsit un loc de muncă după 

absolvirea scolii.
 

 parteneriate active cu agentii economici, Agentiile de Ocupare a Fortei de Muncă, autorităti 

si alte organizatii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolventilor – 

prioritate permanentă a managementului scolar.
 

 Măsuri sistemice pentru cresterea generală a calitătii învătământului rural
 

 Asigurarea accesului egal la educatie în conditii de calitate
 

 Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural si din 

categorii defavorizate economic si social
 

 Pentru facilitarea insertiei absolventilor IPT pe piata muncii, scoala trebuie sa puna accent pe 

cresterea nivelului competentelor „cheie” cat si pe dezvoltarea de abilitati precum:
 

 disponibilitate la schimbare si la mobilitate profesionala / geografica;
 

 capacitate de adaptare a competentelor la cerintele angajatorilor ;
 

 capacitate de comunicare ;
 

 capacitate de adaptare la transformările micro si macroeconomice;
 

 abilități antreprenoriale;
 

 abilităti de stabilire a scopurilor si prioritătilor, de a-si valorifica initiativa proprie
 

Tendințele de dezvoltare la nivelul județului Prahova sunt: 
 dezvoltarea infrastructurii de transport;

 

 dezvoltarea serviciilor publice si a infrastructurii sociale;
 

 dezvoltarea infrastructurii informaționale si de telecomunicații si facilitarea accesului la 

serviciile IT;
 

 extinderea si modernizarea infrastructurii de protecție a mediului;
 

 modernizarea si reabilitarea siturilor industriale si a zonelor urbane;
 

 reconstrucția ecologică a zonelor degradate si protejarea patrimoniului natural;
 

 dezvoltarea turismului, cu accent pe agroturism, în special în zonele montane;
 

 dezvoltarea afacerilor si în mod prioritar susținerea IMM-urilor.
 

Analiza unităților locale active pe domenii de activitate / număr salariați, precum si analiza 

investițiilor
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interne si a cifrelor de afaceri pe domenii de activitate ne recomandă ca domenii prioritare: 

- industria prelucrătoare si extractiva 

- construcțiile 

- comerțul, turismul 

- servicii (tranzacțiile financiare si imobiliare; transport, depozitare si comunicații) 

bogățiilor naturale (petrol, gaze naturale, sare, cărbuni) pe teritoriul județului constituie o 

oportunitate în perspectiva unei potențiale dezvoltări a industriei extractive. 

Se recomandă școlarizarea pentru domeniile de calificare din industrie, în special la nivelurile 2 

si 3. 

Piața muncii din județul Prahova a suferit transformări majore în contextul procesului de 

restructurare economică manifestate prin reducerea populației active si a populației ocupate cu 

39,3%, menținerea șomajului la valori relativ constante (cu excepția perioadelor de recesiune 

economică), dar creșterea șomajului de lungă durată si – aspect cu conotații puternic negative – 

creșterea populației inactive. Impactul fenomenelor demografice asupra evoluției resurselor de 

muncă (scăderea natalității, menținerea mortalității ridicate, creșterea migrației externe) a fost 

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

migrația urban-rural si ocuparea în agricultura de subzistentă, dezvoltarea pieței muncii informale 

sau constituirea unui segment important de populație inactivă 

Resursele de muncă din județul Prahova la 1 iulie din 2005, înregistrau 291,5 mii persoane 

active din totalul de 829026 locuitori , menținându-se același trend inegal, corelat de altfel cu 

dinamica populației în județ. 

Populația activă din județul Prahova înregistrata la sfârșitul anului 2004 (288 800), reprezintă 

34,83% din totalul populației (829026), menținând tendințe de scădere, în special începând cu 

anul 1995. 

Rata de activitate în județul Prahova este de 38,5 %, reflectând disponibilitatea crescută a 

populației în vârstă de a oferi forța de muncă pentru producția de bunuri si servicii. 

Populația inactiva deține o pondere mare în județul Prahova (61,5%), cauzele acestui 

fenomen fiind : îmbătrânirea populației si sporul negativ. 

Numărul tinerilor care se integrează în viața activa (33,25%) este scăzut în comparație cu 

ponderea înregistrata la populația adulta ocupata ( 66,75%), atât în mediul urban cat si în cel rural. 

Diferențele existente în privința ocupării reprezintă o consecința a numărului mare de persoane 

inactive în vârsta de 15-24 ani, cei mai mulți dintre aceștia fiind cuprinși în învățământul 

preuniversitar si universitar. 

Analiza datelor referitoare la structura populației ocupate în perioada 2000 - 2005 scoate în 

evidentă ponderea populației ocupate pe fiecare domeniu de activitate si tendințele acestora, din 

care remarcăm tendințe de scădere pentru : 

- domeniul  agricol, vânătoare, silvicultură ; 

- domeniul administratie publică 

- energie electrică 

Tendinte de crestere a populatiei ocupate pentru domeniile : 

- comert 
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- constuctii si lucrări publice 

- sanatate 

- tranzactii imobiliare 

- hoteluri si restaurante 

Șomajul 

Structura șomajului pe sexe arata ca femeile înregistrează un număr mai mic de șomeri, 

manifestându-se aceeași tendința descrescătoare ca la bărbați. 

Rata șomajului în județul Prahova la sfârșitul anului 2007 a fost de 4,9%, în scădere 

accentuată fată de anul 2001. Graficele arată că în perioada 2001 – 2007 rata șomajului a scăzut de 

la 10,2% la 5,1%, ultimele 18 luni marcând o tendință descrescătoare, numărul șomerilor ajungând 

la 15900. 

Numărul cel mai mare de șomeri in decembrie 2007 îl înregistrează categoriile de vârstă de la 

30 la 49 de ani, iar cel mai mic număr de șomeri este înregistrat la grupa de vârstă peste 65 ani. 

80% din șomeri au numai studii primare, gimnaziale, sau profesională, iar dintre aceștia 29,9% 

reprezintă numărul de șomeri din rândul fetelor. 

Structura șomajului in perioada 2003-2007 arata ca numărul de șomeri in rândul absolvenților 

are o tendința descrescătoare. Doua din cauzele acestui fenomen sunt următoarele: 

- unii dintre ei se angajează, chiar daca nu in domeniul pentru care s-au pregătit; 

- migrația externa. 

Profilul dominant al cererii de forță de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în 

ordinea descrescătoare a numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): mecanică, 

industrie textilă si pielărie, construcții, comerț ,turism si alimentație publica, electric, 

fabricarea produselor din lemn, electromecanică, industrie alimentară. 

Domenii cu dinamică pozitivă si potențial mare de absorbție pe piața muncii: comerț, 

construcții si lucrări publice , turism si alimentație publica, estetica si igiena corpului 

omenesc– locuri de muncă în creștere, șomaj în scădere, balanță locuri de muncă - șomeri pozitivă 

sau cu tendință de echilibrare - atât pe ansamblul regiunii cât si în majoritatea județelor. 

Industrie alimentară: scad locurile de muncă, concomitent cu scăderea numărului de șomeri 

în domeniu. Se prefigurează chiar un deficit de forță de muncă, în special pentru ocupațiile din 

domeniul procesării cărnii, al prelucrării produselor lactate si în cel al panificației. 

Mecanica este domeniul care înregistrează un număr semnificativ de locuri de muncă vacante 

dar si de șomeri (cel mai mare număr de locuri de muncă vacante în 2007 la nivel regional si în 

județele Argeș, Prahova, Dâmbovița; cel mai mare număr de șomeri în toate județele) Din evoluția 

2004-2007 se desprinde tendința de creștere a locurilor de muncă vacante si de scădere a 

numărului de șomeri în mecanică - la nivel regional si în majoritatea județelor. Raportul locuri de 

muncă-someri rămâne puternic deficitar, cu tendintă de ameliorare. 

Similar cu mecanica, domeniile electric si electromecanic înregistrează - la nivel regional si 

în majoritatea judetelor - o tendintă de crestere a locurilor de muncă vacante si de scădere a 

numărului de someri, care se indreapta catre o echilibrare. Raportul locuri de muncă-someri 

rămâne însă deficitar (cu tendintă evidenta de ameliorare). 
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 Pentru facilitarea inserţiei absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, scoala trebuie sa se axeze 

la acestia pe cresterea nivelului competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilitaţi 

precum:
 

 disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesionala;
 

 capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor ;
 

 capacitate de comunicare ;
 

 disponibilitate la mobilitate geografica ;
 

 capacitive de adaptare la transformările micro şi macroeconomice;
 

 abilităţi antreprenoriale;
 

 abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie
 

Concluziile privind şansele absolvenţilor ÎPT 

Analizele şi prognozele privind evoluţia pieţei muncii conturează realitatea unei pieţe a muncii 

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

sunt condiţionate de conştientizarea şi valorificarea următoarelor alternative: 
 ocuparea locurilor noi de muncă care vor fi create prin creşterea economică

 

 înlocuirea celor care se pensionează (cererea înlocuită)
 

 pregatirea continuă astfel incât să se poată prelua oricând locul celor slab calificaţi, 

împinşi în şomaj sau spre alte ocupaţii (cerere substituită)
 

 crearea şi administrarea propriului loc de muncă
 

2.2. Analiza mediului intern 

Comisia de Asigurare a Calităţii a monitorizat autoevaluarea la nivelul tuturor catedrelor şi 

colectivelor didactice, a întocmit raportul de autoevaluare şi a întocmit planuri de îmbunătăţire a 

calităţii pentru următoarele activităţi: 

2.2.1. Predarea - învăţarea 

Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. 

Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, 

întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele: 

Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încat profesorii pot să-şi 

adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele diriginţilor, catalogul clasei, 

proiectarea lecţiilor ); 

În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea 

cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); 

În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin 

rezultate mai bune la învăţătură; 

100% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 

100% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica 

discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 

95% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale 

comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); 

Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în 

proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe 

la lecţie). 
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Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, 

participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: 

portofoliile profesorilor); 

90% dintre elevii şcolii apreciază cu bine si foarte bine atitudinea şi comportamentul cadrelor 

didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi); 

Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: 

rapoarte catedre); Totusi se inregistreaza un progres la clasa, dovada fiind rezultatele la testele 

finale. 

Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii, 

predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative. 

Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută. Programele şcolare rigide permit prea puţin 

tratarea individuală a elevilor, după nevoile fiecăruia; 

Din asistenţele efectuate la clasă cât şi din discuţiile cu cadrele didactice şi cu elevii rezultă 

următoarele: 

 În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare dar ei nu iau 

initiativa in implicarea in procesul educativ ; 

 Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale
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 Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare, centrate pe elev;

 Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore; 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadre didactice cu înaltă calificare Mai exista spaţii de învăţare care nu 

Planificarea  materiei  se  face  în  urma  unui  studiu  dispun   de   resurse   moderne   şi   de 

aprofundat al curriculumului şi în urma dezbaterilor în echipamente corespunzătoare pentru 

cadrul colectivelor metodice desfășurarea activităţilor practice   

Parcurgerea  conţinuturilor  la  toate  disciplinele  se Monitorizarea sistematică a 

face   conform  planificărilor,  folosind  activităţi  de progreselor  înregistrate  de  elevi  la  nivel 

învăţare  şi  resurse  didactice  adecvate  clasei  şi  temei individual este deficitara   

studiate Nu toţi profesorii utilizează 

Instruirea practică se desfăşoară la agenţi economici materiale didactice şi materiale auxiliare în 

de profil sau în ateliere dotate cu echipamente specifice procesul de predare-învăţare   

ofertă  educaţională  adaptată  la  nevoile  de  formare implicare  insuficientă  a  unor  cadre 

identificate pe piaţa muncii; didactice  în activitatea 

utilizarea  în  lecţii  a  unei  diversităţi  de  resurse extracurriculară .   

didactice; desfăşurarea unorore decurs după 

imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de metode tradiţionale de învăţare  

elevi; rezultate slabe la examenele nationale 

adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor;       

încurajarea învăţării centrate pe elev;       

utilizarea  de  strategii  didactice  diverse  pentru  a       

răspunde  stilurilor  individuale  de  învăţare   ale       

elevilor;       

oferirea  la  timp  de  feed-back  constructiv  privind       

învăţarea şi progresul elevilor;       

asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte       

şi exacte;       

încurajarea  elevilor  să-şi  asume  responsabilitatea       

pentru propriul proces de învăţare.        
 

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii: 

Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ- plan operaţional pentru asigurarea calităţii; 

Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe 

baza testelor iniţiale; 

Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, 

abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; 

Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin 

paşi mici; Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a 

înregistrărilor; Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de 

predare- învăţare; 

Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea 

motivaţiei învăţării; 
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Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială mai 

bună; Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii 

absenteismului si prevenirii abandonului. 
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2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 

Materialele şi resursele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt 
alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei.  

Ca resurse didactice şcoala dispune de: 

- 10 săli de clasă;  
- 4 laboratoare (chimie, informatică, fizică)  
- 3 ateliere (1 mecanic, 1 electromecanic, 1 industrie alimentara,); 

bibliotecă şcolară care are un fond de carte de 15830 de volume;  
- sală de sport teren de 

sport  
La orele de teorie şi de instruire practică, în funcţie de anul de studiu şi de profil, profesorii 

utilizează diferite materiale didactice (machete ale utilajelor şi dispozitivelor, planşe, manuale, 
auxiliare curriculare, instrumente de măsură şi control).  

Şcoala noastră dispune de 1 laborator de informatică dotat cu un număr de 25 calculatoare. 
Toţi elevii şcolii au acces la calculatoare în cadrul orelor de informatică, dar şi în cadrul orelor de 
la disciplinele pentru care există soft-uri în AEL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Şcoala  dispune  de  Internet;  Nu toate orele de specialitate se desfăşoară 

 în spaţii de învăţare adecvate conţinuturilor; 

 Spaţii  suficiente  pentru  instruire  practică  Multe  dotări  din  atelierele  şcoală    sunt 

(ateliere, laboratoare); învechite şi insuficiente; 

 Bibliotecă şcolară foarte bine dotată  Biblioteca nu este informatizata. 

 

 

 

 
  

  

 

Măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 

 

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

pe discipline; 

2. Recondiţionarea, modernizarea şi actualizarea resurselor didactice existente; 

2.2.3. Rezultatele elevilor 

În anul şcolar 2019-2020, rezultatele elevilor la examenele de absolvire au fost următoarele: 

La  examenul  de  certificare  a  calificării  profesionale  pentru  nivelul  3  procentul  de
 

promovabilitate de 100 %.
 

         Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii – 25% din absolventii scolii sunt angajati, 

dar numai 10% lucreaza in domeniul si calificarea pentru care s-au specializat. Acest lucru se 

datoreaza crizei economice locale si faptului ca absolventii isi cauta locuri de munca in apropierea 

domiciliului pentru a evita naveta in afara localitatii 

Analizând rezultatele elevilor in anul şcolar 2019-2020 rezulta următoarele: 

- Elevii înscriși la clasele a IX a si școala profesionala au un nivel scăzut la învățătura 
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- Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar pe cicluri de învățământ este: 

 

Număr total al elevilor pe cicluri şi clase (an şcolar 2019-2020): 

 învăţământ liceal (XI – XIII) curs de seral – 21 elevi; 

  învăţământ profesional (IX – XI)– 51 elevi; 

Procent de promovabilitate pe cicluri: (2019-2020): 

 învăţământ liceal curs seral– ciclul superior – 85,7 %; 

 învăţământ profesional (IX – XI)– 87 % 

Numărul elevilor cu media generală între 9-10 (an şcolar 2019-2020): 

 învăţământ liceal curs seral – 0; 

 învăţământ profesional (IX – XI) – 1 

Număr de elevi care nu au frecventat deloc şcoala:  

 învăţământ liceal curs seral – 0; 

 învăţământ profesional (IX – XI) - 0 

Număr de elevi cu situaţia neîncheiată (2019-2020): 

 învăţământ liceal curs seral – 0; 

 învăţământ profesional (IX – XI  

Numărul elevilor cu note la purtare sub 7 (2019-2020) 

 învăţământ liceal curs seral – 0; 

 învăţământ profesional (IX – XI- 5; 

Numărul elevilor sancţionaţi în ultimul an școlar :  

 învăţământ liceal curs seral – 0; 

 învăţământ profesional (IX – XI)- 5 

Numărul elevilor repetenţi (an şcolar 2018-2019):  

 învăţământ liceal curs seral – 3; 

 învăţământ profesional (IX – XI) - 5 

Procentul de frecvenţă pe cicluri de învăţământ an şcolar (2019-2020): 

 învăţământ liceal curs seral – 85,3%; 

 învăţământ profesional (IX – XI) – 92% 

Absenteismul elevilor este în creştere, în special la clasele de învățământ profesional, 

cauzele fiind diverse:  

 Creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i pe copii de 

supravegherea părintească; 

 Scăderea considerabilă a posibilităţilor materiale ale multor familii de a întreţine copiii 

în învăţământ; 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 Motivaţia redusă a multor tineri pentru studiul serios şi aprofundat.  

 De asemenea, la învățământul seral se constată o creștere a absenteismului din cauză 

că elevii, majori, lucrează. 

Aceste date sunt conforme cu situaţiile statistice existente la secretariatul şcolii. 
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Analizând aceste date şi pentru anul şcolar precedent  rezultă următoarele concluzii: 

 

 un număr mare de elevi repetenți si cu abandon școlar la toate nivelurile de invatamant; 

 Se remarcă un procent de promovabilitate mare la examenul de certificare a competentelor 

profesionale deoarece accentul la acest examen se pune pe abilităţile practice dobândite în 

şcoală şi mai puţin pe cele teoretice. 

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Monitorizarea absenteismului 

2. Monitorizarea calităţii procesului de predare-învăţare 

3. Monitorizarea pregătirii examenelor finale 

4. Implicarea părinților in monitorizarea rezultatelor elevilor. 

2.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor 

 

Activitatea de consiliere şi orientare profesională este un aspect important în procesul de 

educare a tinerilor în cadrul şcolii noastre. Sunt profesori care au participat la cursuri de formare 

organizate pe plan local de către Centrul județean de Asistenta Psihopedagogică. Astfel scoala 

dispune de un grup de profesori care desfasoara activitati de orientare profesionala atat in cadrul 

orelor de Consiliere si orientare scolara dar si in afara acestora, prin discutii individuale, 

chestionare, teste psihologice si de aptitudini, consilierea parintilor. 

Prin activitățile propuse se urmărește creșterea gradului de inserție profesionala a 

absolvenților si reducerea abandonului școlar . 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE   

90% din cadrele didactice au urmat cursuri Şcoala   nu   dispune   de o persoană 

de  Consiliere  si  orientare  scolara,  organizate  de specializată în psihologie şi psihopedagogie şcolară 

CCD in colaborare cu CJAP  Numărul  mic  de  părinţi care menţin  o 

Şcoala dispune de un consilier educativ, de legătură permanentă cu şcoala.   

o comisie a diriginţilor , de consiliul reprezentativ  Implicarea  redusa  a  partenerilor  sociali  in 

al elevilor identificarea oportunităţilor de integrare 

 profesională a absolvenţilor învăţământului TVET. 

     

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Colaborarea permanentă şi susţinută cu organisme ca: AJOFM, CJAP 

Prahova, agenţii specifice 

2. Desfăşurarea de activităţi extracurriculare care să vizeze orientarea 

profesională 

3. Consilierea părinților. 

2.2.5. Calificări şi curriculum 

Oferta educaţională privind învățământul profesional și tehnic de la structura Liceul Tehnologic, 

Comuna Filipeștii de Pădure, în anul şcolar 2019-2020 a fost : 

Scoala profesionala de 3 ani – 51 elevi  
- cls a IX a Domeniul industrie alimentara, calificarea preparator produse din carne si peste- 

24 elevi 
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- cls a X a Domeniul industrie alimentara, calificarea preparator produse din carne si peste- 

15 elevi 

- cls a XI a  Domeniul mecanic, calificarea lacatus mecanic prestari servicii – 12 elevi; 

 

 

Invatamant seral – 21 elevi 

- cls a XII a Resurse naturale si protectia mediului- Tehnician in prelucrarea produselor din 

carne - 21 

 

Selecția calificărilor s-a realizat in urma unei analize care a avut ca obiective: 

- identificarea opțiunilor elevilor 

- identificarea necesitaților agenților economici din zona si a tendințelor de dezvoltare a zonei 

Oferta CDS si CDL este elaborata in colaborare cu agenții economici parteneri in 

desfășurarea instruirii practice comasate ținând seama de cerințele specifice pieței muncii locale. 

Modalitatea de promovare a ofertei școlare 

Oferta educaționala a scolii este promovata in principal in localitățile si școlile de unde 

provin elevii scolii prin vizite si pliante in cadrul „Târgului ofertelor educaționale” si prin 

publicare in revista scolii. 

Oferta de formare profesionala continua tine cont de nevoile de dezvoltare si perfecționare 

continua a cadrelor didactice. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare - Întâmpinarea de greutăți la realizarea planului de 

identificate pe piaţa muncii; școlarizare propus; 

- CDL adaptat la cerinţele agenţilor economici  

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune  

de   întregul   material   curricular   (planuri   de  

învăţământ  şi  programe  şcolare,  Standarde  de  

pregătire profesională - SPP, auxiliare curriculare,  

manuale, materiale de învăţare etc.).  

-   Furnizor   de   formare   profesională   continuă  

autorizat pentru 6 calificări din domeniul Tehnic si  

Resurse naturale si protecția mediului  

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii  

Promovarea ofertei educaționale in afara „zonei țintă” pentru atragerea elevilor - impusa de 

scăderea numărului populației școlare. 

2.2.6. Resursele materiale şi umane 2019-2020 

Amplasată într-un imens pe o suprafaţă de 2 hectare, şcoala noastră dispune de următoarele resurse 

fizice: 

 



31 

 

- corpul A de clădire cu săli de clasă, cabinete, bibliotecă şi laboratoare de chimie, 

informatică,  

- corpul B de clădire cu ateliere sala de sport; 

- corpul de clădire pentru învățământul primar; 

- terenul de sport; 

- 4 clădiri in conservare 

 

- Structura personalului didactic (cultura generala, discipline tehnice, maiștri), după grade 

didactice, titulari/calificați, suplinitori 

Colectivul didactic in anul școlar 2019-2020 a fost format din 18 cadre didactice: 5 cadre didactice 

titulare si 13 cadre didactice suplinitoare  

din care: 

5 profesori cu grad didactic I; 

1 profesori cu grad didactic II;  

10 profesori cu definitivat; 

2 profesori debutanţi 

0 profesori necalificați 

 

Pentru disciplinele tehnice 

 

Total 

cadre 

tehnic 

e 

Grade didactice profesori   Maiștri instructori   

            

Grd 

I 

Grd.II Def total titulari suplinitori Necalificați total titulari suplinitori Necalificați  

 

 

 

 

4 1 1 2 2 0 2       0  2     1    1     0  

 

- Situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar: 1 secretar,  

- Situaţia încadrării cu personal nedidactic - personalul nedidactic este format din : 1 ingrijitor, 1 

paznic, 1 muncitor calificat. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Personal didactic calificat si bine pregătit; - Învechirea bazei materiale a atelierelor școlare; 

- Resurse materiale suficiente pentru desfășurarea - slaba implicare a cadrelor didactice in activitatea 

unui învățământ de calitate; neremunerate si care necesita volum mare de munca 

 suplimentara 

2.2.7. Parteneriate şi colaborări 

În fiecare an şcolar se stabilesc relaţii de parteneriat cu agenţi economici unde elevii 

şcolii efectuează instruirea practică în specialitate, urmărindu-se formarea profesională a elevilor 

şi tranziţia acestora de la şcoală la locul de muncă: 
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industrie alimentară – SC RECUNOSTINTA SRL 

                             SC Filiprod Carn SRL 

Anual se înnoiesc relaţiile de colaborare cu instituţiile comunei, urmărindu-se astfel la elevi: 

formarea culturală  - prin vizite la muzee 

formarea civică – prin participarea la activităţi de curăţenie şi înfrumuseţare a Satului 

Minieri); 

formare sportivă – prin vizionarea unor competiţii sportive şi prin participarea la 

concursuri şcolare de profil, excursii şi drumeţii în zonele turistice ale judeţului. 

S-au încheiat protocoale de colaborare cu CJAP Prahova, cu Politia Comunitara a localității, 

cu Politia 

Filipeștii de Pădure pentru a preveni si combate actele de agresiune care s-ar putea desfășura in 

unitatea școlara. 

 

PUNCTE TARI    PUNCTE SLABE 

Parteneriate durabile şi eficiente cu agenţi Nu există un program coerent de sprijinire a 

economici de profil şi cu autorităţile locale  absolvenţilor în vederea angajării de către agenţii 

Implicarea şcolii în activităţi economici care asigură instruirea practică 

extracurriculare     

Implicarea partenerilor sociali în elaborarea CDL 

Încheierea de contracte de practică cu 

posibilitatea de angajare a absolvenților  

 

Măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

1. Iniţierea unor proiecte de parteneriat economic cu unităţi economice din zonă 

pentru dotarea cu echipamente şi cu materiale necesare derulării procesului didactic 

 

2. Eficientizarea şi diversificarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi 

parteneriate pentru toate tipurile de formare 

 

Calificările oferite prin planul de învăţământ, prezentate anterior, sunt stabilite în funcţie 

de personalul şi resursele disponibile ale şcolii încercându-se o adaptare cât mai bună la cererea 

de pe piaţa muncii. 

Analizând piața muncii din zona comunei Filipestii de Padure s-a constatat o crestere a 

domeniului industrie alimentara si scadere a domeniului mecanic sau electromecanic 

Aceste calificări trebuie totuși susţinute nu numai pentru menţinerea lor ci şi pentru a asigura tuturor 

elevilor o serie adecvată de oportunităţi, competiţia nefiind factorul motivant principal.    

2.3. Analiza SWOT - rezumat            

            

Puncte tari     Puncte slabe       

Cadre didactice cu înaltă calificare - majoritatea          

titularilor scolii au gradul didactic I;   Buget alocat insuficient nevoilor de dezvoltare ; 
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Parteneriate cu    angajatori    locali pentru Dotare insuficientă pe toate domeniile de 

asigurarea instruirii practice a elevilor;  calificare ;        

Bibliotecă şcolară cu fond bogat de carte Parteneriatele cu  agenţii economici  nu ofera 


 Existenta mijloacelor de transport pe rute diverse garantia  asigurarii  unui  loc  de  munca  pentru 

de la/ si inspre scoala    absolvenți ;        


 Existenta unor spatii care in perspectiva pot fi 25%  din  elevii  angajati nu  sunt  angajaţi in 

amenajate  corespunzător si  altor specializări domeniul absolvit.      

cerute pe piața muncii locale;            


 Un număr ridicat de absolvenți si-au găsit locuri          

de muncă in zona             

Oportunităţi     Ameninţări        

Cererea  de calificare  în domeniul protecţiei Estimarea că numarul tinerilor cu vârste cuprinse 

mediului, industriei alimentare şi construcţii pe intre 14 si 18 ani va scădea cu 30% în urmatorii 

piata locală a muncii ;    5 ani ;         

Formarea continuă a profesorilor   Lipsa motivatiei pentru invatare ;    

Existenta  mai  multor  scoli  in  cadrul  comunei Lipsa de venituri a unor familii pentru 

permite antrenarea elevilor in diverse activitati intretinerea elevilor la scoala ;    

extrascolare, favorizand  stimularea /motivarea Lipsa receptivitaţii  unor agenti economici din 

atat a elevilor cat si a cadrelor didactice  zonă la cererile de  parteneriat  ale şcolii– 

     (SURSA    –    dosarele    şcolii,    declaraţiile 

     profesorilor care au făcut demersuri la nivelul 

     conducerii întreprinderilor) ;    

     Abandonarea scolii si emigrarea pentru 

     ocuparea unui loc de munca.    
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2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective 

generale) 

Priorităţi 

1. Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară 

2. Asigurarea si evaluarea calităţii serviciilor educaționale. 

3. Creşterea flexibilităţii şi diversităţii ofertei scolii în raport cu piaţa muncii si asigurarea 

şanselor egale în formarea profesională 

4. Crearea unui mediu sigur pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ. 

5. Atragerea părinților în participarea si susținerea vieții școlare, ca parteneri educaționali. 

6. Pregătirea tuturor cadrelor didactice prin participarea la activități de formare. 

7. Implementarea Strategiei Anticoruptie in Educatie. 

Obiective 

1. Reducerea absenteismului şi a insuccesului şcolar. 

2. Implementarea, monitorizarea si evaluarea instrumentelor de asigurarea si evaluare a calitatii 

educatiei si formarii profesionale initiale a elevilor. 

3. Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţa de pe piaţa muncii, perspectiva de 

dezvoltare a domeniilor profesionale cuprinse în documentele strategice si asigurarea 

tranziţiei de la şcoală la locul de muncă. 

4. Repararea, intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii. 

5. Implicarea parintilor in educația copiilor lor prin activitati de Consiliere a parintilor. 

6. Cresterea calităţii educaţiei prin formarea continua a personalului didactic şi de conducere. 

7. Prevenirea si reducerea fenomenului coruptiei prin educatia anticoruptie. 

8.  

Ținte 2020-2021 

 

1. Reducerea cu 10 % a absenteismului si a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unitatii 

scolare si creșterea cu 8 % a promovabilității. 

2. Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 5 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii 

educaţiei în unitatea şcolară pe toate domeniile. 

3. Realizarea planului de scolarizare si concretizarea parteneriatelor de pregatire practica cu 

agentii economici in contracte de munca pentru cel putin 4 absolventi pe an. 

4. Reparatii la acoperisul cladirii care adaposteste clasele din invatamantul primar. 

Modernizarea bazei sportive. 

5. Participarea parintilor la procesul decizional si activitatile scolii in procent de 10%. 

6. Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel 

încât cel puţin 70% din totalul de personal angajat sa acumuleze numărul minim de credite 

profesionale transferabile (90 ) pana în anul 2017. 

7. Asigurarea transparentei evaluarii si actului decizional. 
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Partea a III-a –Planul operaţional 2020-2021 

3.1. Obiectivele specifice si țintele scolii 

Priorităţi 

1. Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară 

2. Crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în care să 

asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic. 

3. Creşterea flexibilităţii şi diversităţii ofertei scolii în raport cu piaţa muncii si asigurarea 

şanselor egale în formarea profesională 

4. Crearea unui mediu sigur pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ. 

5. Atragerea părinților în participarea si susținerea vieții școlare, ca parteneri educaționali. 

6. Pregătirea tuturor cadrelor didactice prin participarea la activități de formare. 

7. Implementarea Strategiei Anticoruptie in Educatie. 

2. Obiective 

1. Reducerea absenteismului şi a insuccesului şcolar. 

2. Asigurarea atingerii obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic. 

3. Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţa de pe piaţa muncii, perspectiva de 

dezvoltare a domeniilor profesionale cuprinse în documentele strategice si asigurarea tranziţiei 

de la şcoală la locul de muncă. 

4. Intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii. 

5. Implicarea parintilor in educația copiilor lor prin activitati de Consiliere a parintilor. 

6. Cresterea calităţii educaţiei prin formarea continua a personalului didactic şi de conducere. 

7. Prevenirea si reducerea fenomenului coruptiei prin educatia anticoruptie. 

 

Ținte 2020-2021 

1. Reducerea cu 10 % a absenteismului si a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unitatii 

scolare si creșterea cu 8 % a promovabilității. 

2. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. 

3. Realizarea planului de scolarizare si concretizarea parteneriatelor de pregatire practica cu 

agentii economici in contracte de munca pentru cel putin 4 absolventi pe an. 

4. Modernizarea bazei sportive. 

5. Participarea parintilor la procesul decizional si activitatile scolii in procent de 5 % 

6. Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă in 

procent de 25%. 

7. Asigurarea transparentei evaluarii si actului decizional prin publicarea informatiilor de interes 

pe pagina web scolii si pe pagina de Facebook. 

3.2. Acțiuni pentru scoală 

1. Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară. 

Obiective specifice 2020-2021 

- Monitorizarea săptămânală a frecvenţei şi a cazurilor de abateri disciplinare 

- Consilierea a 85% dintre elevii care au un număr mai mare de 40 de absente şi a 95% din 

numărul total al cazurile de abateri disciplinare 
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Context: Analizând situaţia frecvenţei, a rezultatelor şcolare, a cazurilor de abateri disciplinare 

s a constatat: 

- 12,26 % absenteism, 18,80 % din elevi sancționați, 85,83 % promovabilitate în anul 

şcolar 2016-2017 la nivelul unităţii şcolare 

Tinta : Reducerea cu 3% a absenteismului si a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unitatii 

școlare. 

Acţiuni pentru atingerea Rezultate   Data  până Persoana/ Parteneri: 

obiectivului:  aşteptate   la care vor persoane   

       fi finalizate responsabile  

Acţiune 1 Monitorizare - Diminuarea Iunie 2021 Director, prof. Parintii 

frecvenţei  şi  a  cazurilor  de absenteismului cu  

Rusu Marilena 

Rozalia Politia locala 

abateri disciplinare  3 % în anul şcolar  Prof. Paunescu Jandarmeria 

   2020-2021 faţă de  Corina  Primăria 

   2019-2020   Prof. Gora Aurel  

   - Diminuarea  Ms. Draghici  

   cazurilor  de  Dorian Bebe  

   violenţa şcolară şi     

   abateri        

   disciplinare în     

   anul  şcolar  2020-     

   2021 faţă de 2019-     

   2020        

      

Acţiune 2 Consilierea elevilor Consilierea a 85% Permanent Dirigintii  Parintii 

cu   absenteism   ridicat   şi   a din  numărul    Politia locala 

elevilor cu abateri disciplinare elevilor cu un    Jandarmeria 

   număr mai  mare    Primăria 

   de  40 de absenţe     

   şi  a  elevilor  cu     

   abateri        

   disciplinare      

 

2. Crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în 

care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi 

economic. 

Obiective specifice 2020-2021 

1. Evaluarea riscurilor pe toate compartimentele. 

2. Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calitatii educaţiei la nivelul intregului personal al 

scolii, elevi, parinti, agenti economici. 
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Indicator de performanţă 

Existenta Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial 

80% din personalul angajat, elevi, părinţi, agenţi economici sa, sa aiba o cultură a calităţii 

educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice activ în implementarea mecanismelor de asigurarea 

şi evaluare calităţii 

Context: Din analiza internă efectuată s-a constatat necesitatea implementarii unui sistem de 

contol intern managerial in vederea diminuarii si eliminarii riscurilor si îmbunătăţirea calităţii 

educaţiei în unitatea şcolară. 

Ținte : Monitorizarea SCMI 

Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 1 instrument de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în 

unitatea şcolară la nivelul fiecarei arii curriculare si comisii (Chestionare , Fise şi alte 

instrumente de evaluare, Ghiduri de observaţie , Rapoarte scrise, Planuri operaţionale) 

 

Acţiuni pentru atingerea  Rezultate aşteptate Data  Persoana/  Parteneri: 

obiectivului:    până la persoane   

     care vor responsabile   

     fi     

     finalizate    

Acțiunea 1: Desemnarea  80  %  din  profesori  vor Dec 2020 

Director, 

prof.  Primaria 

cmisiei SCMI   cunoaste legislatia   

Rusu 

Marilena 

Rozalia   

          

          

Acțiunea 2: Monitorizarea  şi 

Consilierea personalului 

 didactic in domeniul 

asigurarii calitatii actului 

educational 

 75% dintre profesori vor fi 

monitorizati  şi  consiliaţi  

in domeniu 

Oct  2020- 

mai 2021 

Director, 

prof. 

  

 Rusu 

Marilena 

Rozalia 

  

   

    Dima Marina   

    Dir adj   

3. Creşterea flexibilităţii şi diversităţii ofertei scolii în raport  cu piaţa muncii si asigurarea 

şanselor egale în formarea profesională      

Obiective specifice 2020-2021 

- Fundamentarea planului de școlarizare in concordanta cu piața muncii locala si preferintele 

elevilor. 

- Incheierea de parteneriate cu agenții economici. 
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Context: Studiile asupra pieței muncii au relevat nevoia de muncitori calificați, absolvenți ai 

scolii profesionale care sa aibă competente personale si profesionale in concordanta cu SPP- 

urile. 

 

Tinta : Cel puțin 10% din absolvenții învățământului profesional si tehnic sa fie angajați in 

domeniul de pregătire 

 

Concretizarea parteneriatelor de pregătire practica cu agenții economici in contracte de munca 

pentru cel puțin 4 absolvenți. 
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Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate  Data  până Persoana/  Parteneri: 

obiectivului:         la care vor persoane   

           fi finalizate responsabile  

Acțiunea 1: Cercetarea 

Pietei muncii locale si 

obtinerea de feed back  din 

partea absolventilor. 

Optiunile privind nevoile 

de formare profesionala 

Gradul de insertie 

socioprofesionala 

Oct 2020 Prof. Chirindel Agentii 

 Mihaela 

Ms. 

Drăghici 

Bebe 

Dorian 

 economici din 

zona 

    

    

Acțiunea 2: Întocmirea Proiectul  planului de Decembrie Director, prof. Agenții 

proiectului planului de scolarizare aprobat  2020 Rusu Marilena economici 

școlarizare 2021– 2022         Rozalia  locali 

               Consiliul 

               profesoral 

               Consiliul   de 

               administrație 

               Consiliul 

               Local 

Acțiunea 3: Incheierea unor Cel puțin 5% din Octombrie Director, prof. Agenții 

parteneriate  de practica cu absolvenții    2020 Rusu Marilena economici 

agentii economici care sa se invatamantului    Rozalia  locali 

finalizeze cu  contracte de profesional si tehnic sa  Responsabilul  

munca ale absolventilor.  

Fie angajați in domeniul 

de pregătire 

Concretizarea 

Parteneriatelor  de 

 ariei curriculare  

      tehnologii,   

      prof. Chirindel  

      

Mihaela 

Cristina   

     pregătire  practica cu  Maiștri   

     agenții economici in  instructori   

     contracte  de munca  Draghici   

     pentru cel puțin 4  Dorian  

     absolvenți.        

                

4. Crearea unui mediu sigur pentru desfasurarea procesului instructiv-

educativ. Obiective specifice 2020-2021 

Realizarea reparatiilor curente. 

Continuarea investițiilor in dotarea si modernizarea scolii 

Schimbarea instalatiei electrice 

 



40 

 

Context: Pentru asigurarea unui cadru sigur pentru însușirea si dezvoltarea competentelor 

profesionale specifice meseriilor si cerute de angajatori este necesara o baza materiala sigura si 

moderna, in concordanta cu standardele de pregătire profesionala 

 

Tinta : Reparatii curente efectuate 

Dotarea  unui laborator tehnologic  de industrie alimentara in proporție de 10 % in anul scolar 

2020-2021. 

 

 

 

37 
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Acţiuni pentru atingerea Rezultate  Data  până Persoana/ Parteneri: 

obiectivului:  aşteptate  la care vor persoane  

     fi finalizate responsabile  

Acțiunea  1.   Prevederea   de Proiectul de buget Ianuarie Directorul Consiliul  local 

sume   necesare in   bugetul aprobat de CA si 2021 CA Primăria 

alocat   in Consiliul Local  Serviciul  

      contabilitate  

Acțiunea 2.   Reparatiile   si Baza sportiva Iunie 2020 Director Consiliul 

modernizarile propuse modernizata  Contabil reprezentativ al 

      părinților 

       Consiliul local 

        

 

5. Atragerea părinților în participarea si susținerea vieții școlare, ca parteneri educaționali. 

 

Obiective specifice 2017-2018 

Participarea părinților la procesul decizional si la alte activități organizate de școala. 

 

Context: Pentru ca s-a observat ca elevii sunt de cele mai multe ori nesupravegheați de către părinți si 

„plasați” sistemului educațional pentru a se ocupa de ei in mod exclusiv, este o mare nevoie de a educa si 

părinții sa-si reasume îndatoririle pentru dezvoltarea armonioasa a personalității copiilor lor. 

 

Ținta : Participarea părinților la procesul decizional, la cel puțin 70% din numărul de ședințelor de lucru 

si la alte activități ale scolii in procent de 25%. 

 

Acţiuni pentru   atingerea Rezultate  Data până la Persoana/ Parteneri: 

obiectivului:    aşteptate  care vor fi persoane  

        finalizate  responsabile  

Acțiunea 1: Întocmirea Graficele   pentru Octombrie  Diriginții CP 

graficelor de ședințe de fiecare clasa.  2017   Consilierul CA 

Consiliere a părinților.        educativ CEAC 

Acțiunea 2: Desfășurarea Participarea  Săptămânal  Diriginții  

activităților planificate si părinților in    Consilierul  

monitorizarea lor   proporție de 50%    educativ  

          

Acțiunea  3: Întrunirea Numirea  Septembrie  Directorul Diriginții 

Consiliului reprezentativ al reprezentanților 2020   Consilierul  

părinților pentru desemnarea părinților in CA si    educativ  

reprezentanților părinților in alte comisii de      

CA  si  celelalte  comisii  de lucru  si      

lucru.     participarea la cel      

     Putin 70% din      
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     ședințe       
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6. Pregătirea tuturor cadrelor didactice prin participarea la activități de formare. 

Obiective specifice 2020-2021 

 

1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de formare continuă şi 

perfecţionare profesională 

 

Context: Din analiza mediului intern se constata ca un număr ridicat de cadre didactice folosesc 

in activitatea de predare –învăţare metode tradiţionale care nu conduc la formare de competenţe la 

elevi. Invăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii, pe care elevul nu ştie cum sa le 

folosescă şi ca urmare eficienţa învăţării este scăzută. Profesorii nu folosesc metode didactice 

centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ participative, care s-au dovedit a fi cele 

mai eficiente în activitatea de învăţare şi formare profesională.Nu toti profesorii cunosc si aplica 

metodele didactice care să conduca la formarea competenţelor cheie la elevi. 

 

1. Tinte: Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă 

in procent de 25%. 

Acţiuni pentru atingerea Rezultate  Data până Persoana/  Parteneri:  

obiectivului:   aşteptate  la care vor persoane    

        fi finalizate responsabile    

Acțiunea 1: Perfecţionare prin 6 cadre didactice An şcolar Responsabilul cu I.Ş.J. Prahova  

obţinerea examenului de formate   2020-2021 formarea   Universităţi de 

acordarea a gradelor didactice       continua,  profil  

si reconversie            

Actiunea 2: Activităţi 90%  din Iunie 2021 Responsabilii de CCD  

metodice pe arii curriculare  personalul    arii curriculare ISJ  

    didactic  sa      

    participe la        

    activitati de      

    formare continuă       

    organizate la         

    nivelul şcoliii          

Actiunea 3:  Participarea la 5 profesori sa Anul scolar Director   CCD  

stagii de formare continuă prin participe la stagii 2020-2021 Responsabilul cu ISJ  

programe acreditate   de FC organizate   formarea continua Furnizori de 

    prin programe       programe de FC 

    acreditate de       interni /externi 

    CCD sau alţi         

    furnizori de PFC         

 

7. Implementarea Strategiei Anticoruptie in 

Educatie. Obiective specifice 2017-2018 
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 Identificarea si remedierea vulnerabilitatilor. 

 Elaborarea unui plan de actiune si aplicarea masurilor anticoruptie. 

 Asigurarea transparentei in desfasurarea activitatilor scolii 

 Educatia anticoruptie 

 

Context: In contextul eforturilor Romaniei de prevenire si combatere a coruptiei din ultimii ani , 

dar si al necesitatii adecvarii acestor eforturi in vederea abordari bine planificate si sustenabile pe 

termen mediu si lung in domeniul prevenirii coruptiei, s-a elaborat Strategia Anticoruptie in 

Educatie 2013- 2015 care prevede adoptarea unor masuri la nivelul fiecarei institutii de 

invatamant in acest domeniu. 

 

Tinte: 

 Comisia de prevenire si combatere a coruptiei. 

 Planul de actiune anticoruptie. 

 

 

 

 

Site-ul scolii. 

Educatia anticoruptie a cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor. 
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Acţiuni pentru atingerea Rezultate  Data până Persoana/ Parteneri:  

obiectivului:     aşteptate  la care vor 

persoane 

  

          

fi finalizate 

  

          

responsabile 

  

              

           

Acțiunea  1: Informarea 100%  din Septembrie Directorul ISJ Prahova  

personalului cu privire la personal informat 2020     

procesul de elaborare a          

planului  sectorial anticoruptie          

in Consiliul Profesoral            

           

Actiunea  2: Elaborarea Plan de activitati Octombrie Membrii Grupului I.Ş.J. Prahova  

planului  de  actiune si  masuri 2020  de lucru 

CA 

 

anticoruptie 

    

anticoruptie 

     

        

CP 

 

              

            

Actiunea  3: Participarea Cel putin 2 Anul scolar Directorul MEN  

cadrelor didactice la cursuri cu profesori formati 2020-2021 

Responsabilul  cu ISJ Prahova 

 

tematica anticoruptie 

         

        

formarea continua 

  

              

             

Actiunea 4: Introducerea in 

cadrul orelor de dirigentie si in 

cadrul activitatilor 

extracurriculare a unor 

proiecte/programe cu tematica 

anticoruptie . 

90%   elevi Anul scolar Responsabilul ISJ Prahova  

informati  cu 2020-2021 Comisiei 

CA 

 

privire 

 

la 

  

Dirigintilor 

 

   

CP 

 

fenomenul    

Dirigintii 

 

coruptiei 

      

       

         

        

3.3. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 

În cadrul structurii  Liceul Tehnologic, Comuna Filipeștii de Pădure, planul de școlarizare  în 

anul şcolar 2021-2020 prevede realizarea unei clase de a IX-a, învățământ profesional de 3 ani, 

calificarea Preparator produse din carne și pește și o clasă a XI-a de liceu seral, calificarea 

Tehnician în industria alimentară. 
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3.4. Planul de dezvoltare profesională a personalului 

Functia Actiuni          Termen Materiale   /Documente 

            elaborate     

        

INFORMARE Accesibilizarea accesului la Permanent Spațiul  destinat informării si 

 informație  pentru toate cadrele  documentarii  pentru 

 didactice din școala      dezvoltarea profesionala  care 

            va conține legislația in vigoare 

            si documentele transmise de 

            ISJ cu privire la acest domeniu 

          

ORGANIZARE/ Alcătuirea bazei de date privind Permanent Evidenta programelor de 

COORDONARE situația perfecționării  prin  grade  formare continua/ periodica la 

 didactice, perfecționarea o data la  care au participat angajații din 

 5  ani  si  formarea  continua  a  unitate.     

 cadrelor didactice din școala.   Documentele transmise de 

 Participarea  personalului didactic  către ISJ si CCD cu privire la 

 din  unitatea  de  învățământ  la  acest domeniu.    

 activitățile  de  formare continua  

Informări  

asupra activităților 

 organizate la diferite niveluri.   de perfecționare si de formare 

 Organizarea  si conducerea de  in Consiliul Profesoral si 

 reuniuni, ateliere, lecții/ activitatea  Consiliul de Administrație ale 

 demonstrative  pe teme  instituției.     

 profesionale, pe catedre, comisii        

 metodice.          Fise de observație, referat.  

CONSILIERE/ Îndrumarea  cadrelor didactice si Permanent Documentele transmise de 

CONSULTANTA colaborarea cu echipa manageriala  către ISJ si CCD cu privire la 

 

a scolii pe domeniul 

perfecționării.  

acest  

domeniu, programe de 

 Acordarea   consultantei si  formare.     

 consilierea  cadrelor  didactice in        

 domeniul perfecționării si formarii  Întocmirea dosarelor   pentru 

 continue; facilitarea comunicării  

obținerea gradelor 

didactice.  

 intercolegiale si  sprijinirea        

 relaționării scolii cu alte instituții        

 si  organizatii  ,  cu  scopul  de  a        

 asigura o buna integrare a scolii in        

 comunitate                
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FORMARE Participarea  la activitățile de Permanent Întocmirea raportului de 

 formare continua organizate la  activitate,  fise  de  observație, 

 diferite   niveluri   –   ISJ,   CCD,  referate.     

 universitatea, colegii, asociații sau        

 ONG-uri  ce  au  ca  obiect  de        

 activitate formarea continua.         

 

Realizarea, in colaborare cu 

echipa        

 manageriala, a activităților de        

 

 diseminare a informațiilor primite          

 la  cursuri  de  formare,  instruiri,          

 întâlniri organizate de conducerea          

 unitarii școlare              

MONITORIZARE Realizarea   monitorizării Permanent Realizarea in școala a unui 

 participării cadrelor didactice la  spațiu  destinat  informării  si 

 programele   de   formare   ce   se  documentarii   pentru 

 desfășoară la nivelul   unității  dezvoltarea profesionala care 

 școlare;        va conține legislația in vigoare 

 Monitorizarea   activităților  privind perfecționarea  si 

 desfășurate  la  nivel  de  școala  in  formarea  continua a cadrelor 

 scopul  promovării bunelor  didactice,    calendarul 

 practici;        activităților de  perfecționare 

 Monitorizarea pe parcurs, in  (conform MECI), precum si 

 vederea perfecționării prin  grade  documentele  transmise  de 

 didactice pentru  tot personalul  către ISJ si CCD cu privire la 

 didactic din unitatea de învățământ  acest domeniu.      

 si împreuna cu echipa manageriala          

 informarea in scris a inspectorului          

 responsabil  cu  dezvoltarea          

 profesionala in cazul in care nu se          

 mai îndeplinesc              

EVALUARE Realizarea evaluării:    Permanent 
Corectitudinea acordării 

calificativelor si completarea 

fiselor de evaluare. 

Rapoarte, Procese verbale 

elaborate la termen. 

Documentele completate si 

Verificate în conformitate cu 

legislația in vigoare. 

 - de proces, pentru programele de  

 formare   aflate   in   derulare   la  

 nivelul unității de învățământ;   

 -  de  produs,  pentru  produsele  

 finale ale formarii.     
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3.5. Planul de parteneriat al scolii – pentru colaborarea cu întreprinderile si cu alți factori 

interesați 

Pentru desfășurarea instruirii practice s-au încheiat următoarele Convenții cadru pentru 

efectuarea stagiului de pregătire practica: 

- Domeniul Industrie alimentara - cu SC RECUNOSTINTA SRL,  

                                                              SC FILIP PROD CARN SRL 

3.6. Finanțarea planului 

Cheltuielile necesare realizării planurilor propuse prin PAS sunt suportate de la bugetul local. 

 

Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare 

4.1. Procesul de elaborare şi consultǎrile implicate 

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

sesiuni pregǎtitoare incluzând  activitǎţi  de  seminar  şi  ateliere  de  lucru, cu  participarea  

persoanelor  interesate, desemnate de Consiliul Profesoral. Cu acest prilej au fost 

stabilite prioritǎţile pentru PAS, structura informaţiilor care  trebuie colectate şi analizate  

şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei . Obiectivele  şi  mǎsurile  pentru  PAS  au  fost  

conturate  de  grupul  operaţional, reunit  în  cadrul unei sesiuni  de lucru organizatǎ în acest scop  

şi definitivate pe baza  consultǎrilor ulterioare . 

În cadrul acestui proces au avut loc o serie de întâlniri şi consultǎri cu 

reprezentanţi ai Primǎriei şi  Consiliului Local, ai Consiliului  Reprezentativ al pǎrinţilor şi ai 

agenţilor economici . 

 

4.2. Monitorizare şi evaluare în implementare 

 

Pentru  implementarea  PAS  s-a  stabilit  componenţa  echipei  de  monitorizare  şi  evaluare , 

precum 

şi responsabilitǎţile fiecǎruia . 

Pentru monitorizare se vor aplica chestionare  agenților  economici şi  colaboratorilor. 

Evaluarea se va  realiza pe baza obiectivelor  pentru fiecare prioritate. 

Se vor realiza rapoarte  semestriale privind stadiul  implementǎrii  PAS. 

Coordonarea generalǎ a activitǎţilor va fi realizatǎ de directorul şcolii și 

Consiliul de   Administraţie al şcolii . 

 

Programul activitǎţii de monitorizare şi evaluare : 

 

Tipul activitǎţii    Responsabil monitorizare Frecvenţa Datele  întâlnirilor 

      şi evaluare   monitorizării de analizǎ 

Întocmirea documentelor care sǎ Director   lunar Sfârșitul 

sprijine monitorizarea obiectivelor CA    semestrelor 

      Responsabil CEAC     
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Monitorizarea periodicǎ a Director   lunar Conform 

implementǎrii   acţiunilor Responsabilii pe arii  calendarului 

individuale      curriculare      

Comunicarea acţiunilor  în  lumina Responsabilii de arii semestrial La sfârșitul 

rezultatelor obţinute    curriculare si comisii   semestrelor 

Analiza informaţiilor privind Directorul   periodic Conform 

progresul realizat în atingerea CP    calendarului 

obiectivelor     CA      

Stabilirea metodologiei  de Directorul   semestrial La sfârșitul 

evaluare   şi   a   indicatorilor   de Responsabilul CEAC   semestrului 

evaluare a impactului asupra       

comunitǎţii            

Prezentarea generalǎ a  progresului Directorul   semestrial La sfârșitul 

realizat în atingerea obiectivelor Responsabilii de comisii si  semestrului 

      arii curriculare     

Evaluarea  progresului  în atingerea Directorul   periodic La sfârșitul 

obiectivelor si actualizarea  PAS în Echipa de elaborare a PAS  semestrului 

urma evaluǎrii          
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GLOSAR 

 

ÎPT- Învățământ Profesional si Tehnic 

 

PAS- Planul de Acțiune al Scolii 

 

CEAC- Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității 

 

CA – Consiliul de Administrație 

 

CP- Consiliul Profesoral 

 

ISJ- Inspectoratul Școlar Județean 

 

CCD- Casa Corpului Didactic 

 

ONG – Organizații Nonguvernamentale 

 

MEN – Ministerul Educației Naționale 

 

AJOFM – Agenția Județeana de Ocupare a  Forței de Munca 

 

CES – Cerințe Educative Speciale 

 

CJAP- Centrul Județean de Asistenta Psihopedagogică 
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