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SECȚIUNEA  I .  DIAGNOZA    
 

1.  Necesitatea si oportunitatea elaborarii noului PAS 

 

P.A.S.-ul este elementul de referinţă majoră în elaborarea şi fundamentarea direcţiilor 
viitoare privind dezvoltarea scolii noastre,  fundamental în cadrul managementului Școlii 
Postliceale Sanitare Edunet, Bailesti pentru urmatorii 5 ani, pentru că:  

 formulează obiectivele şi programele pentru atingerea acestora; 

 defineşte mediul în care funcţionează şi serviciile pe care le aduce şcoala 
comunităţii; 

 stabileşte modul de recepţionare şi interpretare a semnalelor venite dinspre 
societate şi căile prin care acestea sunt valorificate. 

Noul P.A.S.-ul este  necesar pentru ameliorea  permanenta a activităţilor, stabilirea 
cadrului adecvat pentru introducerea schimbărilor şi crearea  un sistem de urmărire şi 
evaluare a efectelor acestor schimbări. 

 Sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze în primul rând asupra dezvoltării 
competenţelor și abilităţilor pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării profesionale şi a 
mobilităţii forţei de muncă pentru piața muncii europene și naționale. 

Prezentul P.A.S. a fost conceput pornind de la evaluarea indeplinirii obiectivelor si 

tintelor strategice ale  vechiului PAS, respectandu-se principiul continuitatii.  S-au reformulat 

unel ţinte strategice pentru perioada avută în vedere, 2017-2022,  astfel încât noul PAS să 
reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene. 

Documentul de faţă isi  concentrează atenția asupra finalităților educației, asigurând 
întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse 
umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), și menţine coerența strategiei pe 
termen lung a școlii. 

Planul de dezvoltare a școlii a fost  elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu 
mediul şi condițiile în care își desfășoară activitatea scoala,  ținându-se cont de factorii care 
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influențează eficiența activității educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a 
scăderii natalității; competiția tot mai accentuată între  sanitare; schimbările educaționale și 
manageriale generate de reformele educaționale; politica managerială a școlii și a 
comunității locale. 

El a fost actualizat  cu datele şi recomandările din P.R.A.I. Regiunea Sud- Vest Oltenia 

şi P.L.A.I. Dolj. Din analiza acestor documente , se poate observa că profilul Sănătate și 
asistență pedagogică a cunoscut o creştere substanţială în detrimentul profilului resurse 

naturale şi protecţia mediului. 

PAS-ul își propune să abordeze strategii noi de formare profesională în care elevii 
noștri de la calificarea AMG  să-și îmbunătățească competențele profesionale in acord cu  
cerinţele viitoare ale pieţei forţei de muncă, corelate cu aspiraţiile individuale ale tinerilor.  

Dezvoltarea instituţională trebuie să vizeze asigurarea şanselor de dezvoltare 
profesională pentru care există oportunităţi pe piaţa muncii locale, regionale și europene. 

Creşterea importanţei dimensiunii europene în formarea profesională si  dezvoltarea 
cooperării inter-instituţionale şi a parteneriatului, a fost o alta directie  de schimbare in 
dezvoltarea institutionala, având ca scop îmbunătăţirea  educaţiei şi formării profesionale. 

Echipa de proiect a ales această durată de viață de 5 ani ținând cont de modificările 
legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 si prevederilor si Metodologia de 
evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor 

furnizoare de educatie ( H.G. nr. 22/25.01.2007).  
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1.1Acţiuni în vederea elaborării P.A.S. 

Acțiuni Responsabili Termen 

1. Stabilirea echipei manageriale şi a 
responsabilităţilor. 

Directorul Ianuarie 

2020 

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu 
procesul de elaborare a P.A.S. 

Conducerea 

managerială 

Ianuarie 

2020 

3.  Culegerea informaţiilor pentru elaborarea P.A.S. 
prin:  

 chestionare aplicate elevilor, unităților sanitare 
și farmaceutice, autorităţilor locale, altor 

parteneri interesaţi în formarea profesională;  

 discuţii colective şi individuale cu principalii 
„actori” implicaţi în formarea profesională;  

 interpretarea datelor statistice la nivel regional 

şi local; 

 corelarea cu priorităţile identificate la nivel 
regional şi local. 

Responsabil CEAC Februarie – 

iunie 2020 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din Regiunea Sud-Vest 

Oltenia pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 
vederea analizei mediului extern. 

Conducerea 

managerială 

Martie 2020 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor 
reieșite din analiza chestionarelor și includerea lor în 
planurile operaționale din PAS si Planul Managerial al 
școlii. 

Conducerea 

managerială 

Aprilie 2020 

6. Evaluarea activităților derulate de echipa 
manageriale în semestrul II al anului școlar 2019 -2020 

in unitatile scolare din Bailesti si imprejurimi 

Responsabil CEAC Aprilie 2020  

7. Elaborarea planurilor operaţionale cu accent pe Directorul Mai 2020 
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procesul de predare - învațare. Responsabil CEAC 

 

Tehnici manageriale utilizate :  

 analiza complexă a organizaţiei şcolare, a culturii organizaţionale 

 analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ 

 analiza complexă a comunităţii şi în special cunoaşterea grupurilor de interes 

 analiza PEST analiza contextului Politic - este vorba de politici educaţionale-, 

Economic, Social, Tehnologic în care funcţionează unitatea 

 analiza SWOT , identificarea punctelor tari, punctelor slabe, a oportunităţilor  şi a 
ameninţărilor 

 

1.2 Contextul legislativ 

 Baza conceptuală a prezentului Plan de Acțiune școlară o reprezintă legislaţia în vigoare: 

 Legea 1/2011, Legea Educației Naționale;  

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

naţional de învăţământ;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.S.;  

 Programul de Guvernare pe perioada 2017 – 2022;  

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație; 

 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educației şi formării profesionale („ET 2020”);  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar;  
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 Raport asupra Stării sistemului național de învățământ, 2011;  

 Raportul I.S.J. Dolj, privind starea învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 

2016/2017;  

 Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj pentru anul şcolar 

2017/2018;  

 Strategia nationala pentru invatamant tertiar 2015 - 2020 

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul MENCS 5079/31.08.2016  şi OMEN 3.027/2018. 

 Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificării 

profesionale a absolvenților învățământului postliceal, Anexa OMEN nr. 

5005/2.12.2014 

 Standardele de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea 

calității în învățământul preuniversitar de stat și particular, nr. 1534 din 25.11.2008 

 Standardele de autorizare de funcționare provizorie a uniăților ede învățământ 

preuniversitar, Anexa HG nr. 21/10.01.2007  

  PRAI 2016 – 2025 

  PLAI 2017 – 2022 

 Strategia de dezvoltare economico-sociala pentru anul 2014-2020 

 

1.3. Surse de informaţie 

Documentarea pentru PAs s-a  realizat prin analiza următoarelor documente strategice si 
documente interne:  
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1. Planul Național de Dezvoltare;  
2. Strategia Națională de Dezvoltare a Resurselor Umane;  
3. Planurile de Dezvoltare Regională.  
4. Strategiile și planurile de acțiune privind Educația și Formarea Profesională– PRAI si PLAI.;  

5. Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă 

6. Date statistice din județul Dolj și din Regiunea Sud-Vest Oltenia  

7. Documente de proiectare a activităţii şcolii (portofolii ale cadrelor didactice, comisiilor 

metodice și ale Comisiei CEAC, consiliului elevilor, parteneriatelor şcolii, oferta de 
şcolarizare) 

8. Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale CA, 
rapoarteale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente) 

9. Documente de prezentare şi promovare a şcolii 
10.  Chestionare, discuţii, interviuri. 
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2.     DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

2.1 Prezentarea școlii  

Denumirea : Școala Postliceală  Sanitară Edunet Băileşti 

Adresa : Strada Revoluţiei, nr.4,  Băileşti,Dolj 

Website : www.scoalasanitaraedunetcraiova.ro  

E - mail: edunet_bailesti@yahoo.com 

Data înfiinţării: 03.08.2015 

- Nivel 3 avansat învățământ postliceal / filierea tehnologică / domeniul sănătate și 
asistență pedagogică / calificarea profesională: asistent medical generalist 

 

                                                                   

Istoric 

Şcoala Postliceala  Sanitară EDUNET din Băileşti  functioneaza in cadrul   Asociaţiei EDUNET. 
Asociatia EDUNET    este o organizatie non-profit care are ca scop promovarea educatiei de-a 

lungul  intregii  vieti  si sprijinirea  educatiei profesionale.  

Şcoala Postliceala Sanitară EDUNET  a fost autorizată, prin Hot. ARACIP 6/28.08.2015 , O.M 
5730/12.11.2015 pentru calificarea de asistent medical generalist.  

In  anul scolar 2019-2020,  Şcoala Postliceala EDUNET Băileşti  functioneaza cu 3 clase la 

calificarea Asistent medical generalist . 
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 Aşezare. Context geografic 

Inca de la infiintare, Şcoala funcţionează în localitatea Băileşti, in localul Liceului Tehnologic 

,,Ştefan Anghel,, din strada Revoluţiei, nr. 4. Localul dispune de  săli de clasă, 2 sali utilizate  

pentru  biblioteca precum si spatii administrative, laboratoare de  fizica , chimie, biologie, 

informatica, nursing. 
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2.2 Stadiul de dezvoltare şi eficienţa internă şi externă a unităţii de învăţământ 

 

2.2.1. Resurse umane 

 

  Cadre didactice 

Situatii statistice privind personalul unităţii şcolare  

Personal didactic – titulari, suplinitori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). 

 

Școala este încadrata cu un director, 13 cadre didactice, dintre care 11 de specialitate 

(medici, farmacisti si asistenti medicali) si  2 cadre didactice auxiliare . Personalul didactic  

titlar  este insuficient.  

Pregatirea personalui  didactic  

CALIFICATI  NECALIFICATI 

Total Calificati   Fara 

definitivat  

Cu 

Definitivat  

Cu 

gradul 

I  

Cu 

gradul 

II  

Cu 

doctorat  

Total Necalificati  

13 6 2 5 0 0 0 

 

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) catedrei 
pe care îl/o ocupă. Toate cadrele didacice  sunt calificate in domeniul pe care il predau. 

Total 

personal 

(persoane) 

Titulari 

(persoane) 

Suplinitori 

calificaţi 

(persoane) 

Profesor 

asociat 

plata cu 

ora 

Personal 

nedidactic  

(persoane) 

Personal 

didactic 

auxiliar 

(persoane) 

13 0 0 11  2 
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Un  numar de 12 cadre dicatice de specialitate (medici, farmacisti si asistenti medicali)  au 

modulul psihopedagogic. 

 

Vechimea in invatamant  

Debutant     3-5 ani  6-10 ani 11-15 

ani  

16-20 

ani  

21-25 

ani 

25-30 

ani  

Peste 

30 ani  

6    2 2 0 2 

 

Toate cadrele didactice de specilitate au experienta in predare in invatamantul sanitar 

 Rata mişcării personalului didactic 

Mişcarea personalului didactic la Scoala Postliceala EDUNET   este redusă. În general, 
numărul personalului didactic înregistrează diferenţe, datorită în primul rând planului de 
scolarizare. 11 cadre didactice predau in scoala noastra inca de la infiintare. 

Puncte tari:  

- personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu o bună pregătire metodică 
şi profesională (în marea majoritate cadrele didactice şi-au luat gradele didactice 

în timp util); 

- atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi fidelitate faţă de 
unitatea de învăţământ; 

- profesori cu aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea activităţilor şcolare 
şi extracurriculare; 

- cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă; 

- implicarea în actul decizional; 

- cultură organizaţională puternică, pozitivă de tip sarcină (reţea), în care membrii 
sunt capabili să răspundă la schimbare; 

- implicarea managerilor în responsabilizarea cadrelor didactice şi a personalului de 
a recepta noul. 
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Puncte slabe: 

- cadre medicale si farmaceutice fara definitivat; 

- insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei 

didactice moderne . 

Elevi Numărul elevilor din şcoală  
An şcolar 

    2017 - 2018 

Asistent medical 

generalist 

An şcolar 

2018 -2019 

An școlar  

2019-2020 

3 Numar clase  3 3 

91  Numar elevi  

 

93 89 

Fluctuaţii ale numărului de elevi 
 

 An şc.2017 -
2018 

An scolar 

2018-2019 

Numar elevi retrasi   

 

1 

 

2 

Numar elevi repetenti  

 

0 

 

0 

 Numar elevi transferati catre alte 

scoli  

 

0 0 

Numar elevi veniti de la  alte scoli 

1 0 

 

Concluzii:  



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       17 

 

Rata abandonului şcolar – Acest fenomen se înregistrează frecvent, preponderent la 
inceputul anului I datorita reorientarii elevior catre alte scoli dar si in timpul anului datorita 

situatiei  familiale , economice, migratiei pentru a lucra in strainatate. 

Mişcarea elevilor: Numarul elevilor plecati catre alte scoli nu există, ceea ce dovedeste 

atractivitatea  Scolii Postliceale Edunet fata de  alte scoli.  

Situatia la invatatura  

 

An. şc.    2017 - 2018  An şc.2018 -2019 

Numar elevi corigenti/cu situatia 

neincheiata  

0 0 

Numar elevi repetenti  
0 0 

Procent de promovabilitate  100% 100% 

Rata repetenţiei – procentul de promovabilitate este de 100%.   Frecvenţa 

 

An. şc.    2017 - 2018  An şc.2018 -2019 

Total absente    169 238 

Din care motivate   100 138 

 Nemotivate  

 

69 100 

 

Majoritatea elevilor frecventeaza cu regularitate cursurile. Sunt elevi care au absenţe de 
la cursuri, datorate , in mare masura faptului ca acestia lucreaza sau au copii în îngrijire.  

 

 

  



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       18 

 

Starea disciplinară 

 

An. şc.    2015 - 2016 

 An şc. 
2016 -2017 

Numar elevi cu media la purtare 10   29 48 

Numar elevi cu media la purtare intre  7 si 9 1 2 

 Numar elevi cu medii la purtare sub 7  
0 0 

Numar elevi exmatriculati 0 0 

Numar elevi sanctionati disciplinar  0 0 

 

Disciplina se încadrează în limitele normalului, comportamentul elevilor fiind unul 
adecvat instituţiei şcolare în care învaţă. Marea majoritate a elevilor scolii  au obţinut media 
10 la purtare si numai 2 dintre elevi au media scazută la purtare. 

Puncte tari:  

- Elevii care urmeaza această calificare sunt foarte interesati de pregatirea lor 
profesionala; 

- Inscrierea elevilor la această calificare au ca motivatie principala oportunitatea 
obtinerii unui job in strainatate sau aportul lor în dezvoltarea sistemului sanitar 

românesc;    

Puncte slabe:  

- programul încă excesiv informaţional şi bugetul limitat de timp al elevilor;    

- absenteismul unor elevi (în special cei angajati); 

- rezultate mai slabe la examenul de bacalaureat (sau nepromovati) la elevii 

inscrisi; 

- bariere de comunicare în relaţia profesor-elev. 

 

3.2.2. Resurse materiale şi financiare Spaţiul şcolar / localuri 
Săli de clasă:3 (în care elevii învaţă într-un schimb) 
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Laboratoare: 4 

1 informatică 

1 fizică 

1 chimie 

1 biologie 

Cabinete: 2  

Bibliotecă: 500 de volume 

- sală de lectură – 20 de locuri 

Cabinet medical 

 Laboratoarele de informatică sunt dotate cu: 
conectare permanentă la Internet prin wireless ; 

17 laptop-uri  

o reţea formată din 2 PC Pentium 4; 

1 imprimante . 

3multifuncţională (xerox, scanner); 

 Vista; 

Office 2007; Starea clădirilor 

Starea clădirilor este bună .Dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, cabinete , laboratoare 
este corespunzatoare. 
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Venituri  2017-2020:  

 

Perioada 

Nr. 

Elevi 

Nivel 

taxa/an 

Venituri 

din taxe 

Alte 

venituri  

2017-2018 91 1.800 163.000  

2018-2019 93 2.000 186000  

Total 184 3.800 349.000  

 

 Puncte tari: 

- o bază materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient,       

formativ-performant,  în concordanţă cu specificul şcolii; 

- existenta reţelei de informatizare la nivelul școlii, amenajata conform 
standardelor actuale (toate calculatoarele din şcoală sunt legate la reţea şi 
conectate la Internet); 

- existenţa la biblioteca şcolii a fondului de carte necesar funcţionării în beneficiul 
elevilor şi cadrelor didactice; 

- condiţii foarte bune de aprovizionare cu apă, energie electrică şi termică, 
împrejmuire sigură,etc. 

- noul site al școlii ce oferă o bună prospecţie a realităţilor şcolii noastre; 

- preocuparea conduceri unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale. 

 

 Puncte slabe: 

- slaba dotare a unor laboratoare pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii de specialitate; 

- lipsa unui spațiu școlar propriu; 
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La baza fundamentarii cheltuielilor s-a avut in vedere nivelul cheltuielilor de personal 

conform legilor in vigoare. 

 

2. 2.3. Resurse informationale  

 

Oferta educationala  

            

Educatia si formarea profesionala realizata la nivelul , la nivelul scolii , oferă 
posibilitatea absolvenţilor de a obţine la sfârşitul scolii  un atestat de competenţe 
profesionale, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale.  

Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia 
calitativă remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi 
profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din 
comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea 
procesului instructiv-educativ,  asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi 
foarte bune şi un succes garantat în evoluţia socio-profesională a fiecărui absolvent. 

 Prin orele de limba germana  opţionalele oferite, elevii dobândesc cunoştinţe şi competenţe 
suplimentare care le facilitează angajarea in strainatate ş.a. Mai exact, absolvenţii noștri 
dobândesc competente profesionale  solide, ceea ce  le permite să isi gaseasca un loc de 

munca in ţară şi in străinătate. 

 

Puncte tari: 

- oferta noastră are ca „orizont” educaţional principiul educaţiei pentru toţi, ce 

presupune ca fiecare elev trebuie să beneficieze de o instruire adecvată 
nevoilor sale fundamentale de învăţare; 

- scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum; 

- existenţa proiectului curricular al şcolii centrat pe nevoile comunităţii locale (a 
pieţei de muncă), pentru o mai bună inserţie socio - profesională a 
absolvenţilor; 
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- existenţa suporturilor de curs elaborate la nivelul școlii;  

- încheierea studiilor postliceale pentru domeniul sănătate şi asistenţă 
pedagogică, prin obţinerea unui certificat de calificare profesională, nivel 3 
avansat, calificare ce îi permite accesul către piaţa muncii; 

- efectuarea unor stagii clinice in unitățile sanitare din Băilești ; 

- posibilitatea continuării studiilor pentru absolvenţii de liceu la Şcoala postliceală 
şi dobândirea unor noi competenţe pentru adulţii care urmează cursurile Şcolii 
postliceale. 

 

 Puncte slabe: 

- curricula şcolară încărcată; 

- curricula şcolară pentru Asistent Medical Generalist prevede stagii de practică 

în spitale, dar numai anumite sectii sunt dotate cu cele mai noi tehnologii; 

- lipsa manualelor pentru uzul elevilor; 

 Predarea şi învăţarea 

Cadrele didactice au depus eforturi pentru desfăşurarea unei activităţi didactice 
corespunzătoare, pentru stimularea interesului faţă de şcoală, pentru stabilirea unor relaţii 
corecte. Acest fapt a condus la elaborarea unor noi standarde profesionale, strategii de 

evaluare mai complexe, bazate pe metode de evaluare şi nivele de referinţă personalizate în 
dorinţa de a atrage cât mai mulţi elevi. Procesul educaţional a fost instituit ca un proces de 
socializare, de culturalizare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii elevilor, de integrare 
flexibilă în comunitate.  

PUNCTE TARI  

- Informatiile despre programele de invatare existente sunt puse la dispozitia 

elevilor .  

- Strategiile de predare şi învăţare folosite sunt variate şi răspund abilităţilor 
elevilor.  
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- Resursele materiale existente sunt utilizate eficient de cadrele didactice. 

- Majoritatea profesorilor au capacitatea de a adapta resursa existentă la nevoile 
de predare.  

- Elevii primesc feedback privind progresul şcolar prin comunicare verbala 
notarea ritmică în catalog.  

PUNCTE SLABE  

- Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară  

- Desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare  

- Folosirea intr-o mică măsură a metodelor activ participative 

- Disfunctii in managementul comunicarii si al timpului.  
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2.2.4 Calitatea managementului şi stilul de conducere  

 

Calitatea managementului şcolar este o prioritate a strategiilor şi politicilor de dezvoltare 
instituţională la nivelul sistemului şi al unităţii de învăţământ.

Echipa managerială a fost şi este construită pe principiul competenţei profesionale şi al 
probităţii morale, capabilă să acţioneze în spirit de echipă, democratic şi să elaboreze 
instrumente de evaluare pentru o monitorizare cât mai corectă a muncii fiecărui angajat, să ia 
decizii coerente şi în deplină concordanţă cu legislaţia şcolară existentă.

Echipă managerială doreşte să continue managementul de tip transformaţional şi democratic, 

adoptând o strategie de atragere a cadrelor cu iniţiativă în luarea deciziilor şi de acceptarea 
sugestiilor privind Planurile operaţionale, cât şi implicarea acestora în vederea realizării şi 
ducerii la îndeplinire a obiectivelor propuse prin prezentul document. 

 Scopul echipei manageriale pe parcursul celor 5 ani de derulare a Planului de acţiune este: 

trecerea de la management la leadership, la baza leadership-ului aflându-se spiritul de echipă, 

dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe.
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Formarea continuă şi dobândirea de competenţe şi abilităţi noi trebuie privită nu numai ca o 
obligaţie, ci şi ca necesitate – de aceea, membrii echipei manageriale dar și un număr destul de 
mare de profesori urmează şi au urmat cursuri în acest sens. Aceste competenţe sunt apoi 
aplicate în elaborarea de strategii educaţionale şi de dezvoltare a şcolii.

 

 2.3.4 Cultura organizaţională 

O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi temeinice, 
proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managerul poate 

să-și propună menţinerea sau schimbarea culturii organizaționale. De aceea este necesar 
să identifice tipul de cultură, să o înțeleagă, să o modeleze pentru a putea promova un 
climat școlar pozitiv. 

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, 
respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, 

entuziasm, dorinţă de afirmare. Sporadic se întâlnesc şi cazuri individualism, competiţie, 
rutină, conservatorism, automulţumire. 

Climatul şcolar la Scoala Postliceala  Sanitara Edunet este caracterizat prin dinamism şi 
grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare ; este un climat stimulativ care 
oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de 
sprijin reciproc. 

Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente 
şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi 
sprijină şi evită un control strict birocratic.Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţi instructiv-

educative, pe de o parte datorită calităţii optime a bazei materiale, în al doilea rând 
generată de existenţa unui corp profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Există o 
atmosferă de înţelegere şi respect reciproc atât între membrii conducerii, director 
adjunct, personal didactic, între membrii corpului profesoral, cât şi între aceştia şi 
personalul didactic, nedidactic şi întreţinere, elevi şi părinţi. Stările conflictuale sunt 
preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate 
într-un mod pozitiv. 
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2.3.5. Parteneriate şi colaborare  

 

Partneri de preactica interni 

Scoala Postliceala  Sanitara EDUNET are incheiate conventii de practica pentru efectuarea 

stagiilor clinice cu Spitalul Municipal Bailesti : in cadrul activitatilor de instrurire practica sunt 

cuprinsi un numar de 3 tutori de practica,  majoritatea dintre ei avand si  experienta de 

predare la clasa.  

 

  

Medici de Familie  

Spitalul Clinic 
Judetean de 

Urgenta Craiova 

Spiltalul 
Municipal 
Flantropia 

Spitalul de Boli 
Infectioase”Victor 

Babes” Craiova 

Directia Generala 
pentru Asistenta 

Sociala si 
Protectia 

Copilului Dolj 
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Parteneri externi  

În afară de bagajul de cunoştinţe dobândite in şcoală,  prin stagiile de practica europene  – 

absolvenţii capata competente aliniate la standardele europene si  o perspectivă mai largă 
asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean european şi planetar si isi  dezvoltă o serie de 

aptitudini social-culturale şi competenţe de comunicare şi adaptare, ceea ce le înlesnește 
integrarea în societatea modernă, europeană.24 elevi din anul I si II au  realizat  un stagiu 

european de pregatire practica de 5 saptamani  la Spitalul Antonio Cardarella, Campobasso 

in cadrul proiectului 2016/1/RO01/KA102-023760 „Mobilitățile transnaționale – factor cheie 

în formarea de calitate a asistenților realizat in parteneriat cu Azienda Sanitaria Regionale 

del Molise, in perioada 8 mai-9 iunie 2017 si 12 iunie-14 iulie 2017.  

PARTENERI DE PRACTICA IN EUROPA 

Azienta Sanitaria Regionale de Molise . Directiei regionala de 

sanatate publica  
Campobasso  Italia  

Spitalul Antonio Cardarella  Campobasso Italia 

Asociatia SUBMEET organizatie specializata in organizarea de stagii 

parcatice europene 
  

Fondazione Istituto Santa Caterina un centru de recuperae un centru 

de recuperare si de ingrijire a persoanelor in varsta 

Francavilla al 

Mare 
Italy  

Casa di Cura Citta  Villa dei Gerani –clinica privata  Vibo Valentia  Italia 

Cooperazione Sud per l’Europa  Mileto  Italia  

Royal Artemis medical center  Paphos Cipru  

P.P. IASIS MEDICAL CENTRE OF PAPHOS LIMITED Paphos Cipru  

Theodosiu medica center  Paphos Cipru  

 

PARTENERI EUROPENI CU CARE ASOCIATIA EDUNET A DEZVOLTAT SI DEZVOLTA 

PROIECTE DE PARTENERIAT STRATEGIC  
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a) In domeniul educatiei asistentelor medicale (proiectele IENE1-IENE7)  

 

Middlesex University U este o 

universitate mare a Marii Britanii, 

ofera programe de formare si 

cercetare incluzand ERASMUS, 

TEMPUS, LEONARDO si multe altele. 

Universitatea are aproximativ 

22.000 de studenti in Londra, si alti 

10.000 in programe peste hotare. 

London UK 

 

Centre (Bildungszentrum Preetz) of 

Arbeiterwohlfahrt Schleswig-

Holstein gGmbH (AWO) este o 

scoala recunoscuta la nivel national 

pentru asistenta de ingrijire a 

batranilor 

Preetz Germany 

 

KATHO/HIVB ofera formare la nivel 

de licenta in domeniul ingrijirii 

sanatatii si biotehnologiei.  Pentru 

800 de studenti in aproximativ 280 

de directii de studiu in domeniul 

sanatatii in diferite specializari . 

Sunt oferite mai multe specializari: 

asistenta generala, asistenta 

pshihiatrica, asistenta geriatrica, 

asistenta pediatrica 

Roeselare Belgium 

 

Sofoe Santé Social  este specializata 

in formare in domeniul sanatatii si 

lucreaza cu numeroase clinici 

private si spitale   

 

Lyon  France 

http://www.ieneproject.eu/IENE2/about-partners-sofoe.php
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Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese - spital universitar  
Siena  Italia 

 
University College Lillebaelt, 

Netherlands 
Lillebaelt Danemarca  

 

Cyprus University of Technology, 

Limassol, Cyprus/Facultatea de 

medicina  

Limasol Cipru  

 

Marmara University Pendik 

Research and Training Hospital, -

spital universitar 

istambul Turcia  

 
Universitat de Valencia, 

Polibienestar Research Institute,  
Valencia  Spania  

 
Kocaeli University/Facultatea de 

nedicina 
Kocaeli Turcia 

 
Association Doctors of the World -

Greek Department 
Atena Grecia  

 Universitatea din Catania  Catania  Italia 

 Universitatea din Almeria  Almeria Spania  

b) In alte domenii  

 

 Camera de Comert  Paphos  Cipru  

 
Organization for Promotion of 

European Issue 
Paphos  Cipru  
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INSIGNARE – Associacao de Ensino e 

Formacao 
Ourem  Portugalia  

 
FUNDACION DEDALO PARA LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
Tudela  Spania 

 Merseyside Expanding Horizons Liverpool  UK 

 

Association Villanelle Reunion Plaine des Cafres Reunion 

 Julie White Coaching and Training Tamworth UK 

 

AKSARAY UNIVERSITY Aksaray Turkey 

 
Wisamar GbR Leipzig Germany 

 Association Zanavyku seimelis Sakiai Lithuania 

 
Iecava Community Council Iecava Latvia 

 
Eurogems Treviso Italy 

 
Legal Protection Public Benefit 

Association 
Sofia Bulgaria 

 
COMUNE DI SCALA Scala Italy 
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Educational Centre Taurus Grodzisk Mazowiecki Poland 

 

UMAD, UNIDADE MUNICIPAL DE 

ATENCION AL DROGODEPENDIENTE- 

CONCELLO  

SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
Spain 

 

Societa Cooperativa Sociale SPAZIO 

GIOVANI 
Monza Italy 

 
Blind Assistance Foundation Lomianki Pol 

 
Berami Frankfurt Germany 

 Amics de la Unesco Barcelona Spain 

 Ingrian Cultural Association  Helsinki Finland 

 Adult Education Centre Tromso Norway 

 

Adult Education Centre in the Northern 

Region of Munich 
Munich Germany 

 
EDUCAnet - Soukromé gymnázium 

Praha, s.r.o. 

Jírovcovo náměstí 1782, 
Praha 4 

14800 Prague 

 
REPUBLICA 

CECA 

 
Fundacja Lokalna Grupa Dzialania 

Partnerstwo Dla Warmii 

ul.Generalska 8 POLAND 
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14-520 Pieniezno 

Warminsko-Mazurskie 

POLAND 

 
Vasa arbetarinstitut Kyrkoesplanaden 15 

65100  Vasa 

FINLANDIA 

 

 

T.Goloskokovos užsienio kalbų mokykla 
(associazione) Visaginas International 

Languages School 

visagino 11-3  

 Visaginas 31106 

LITUANIA 

 

ETA' SERENA Età Serena  

Via Giovanbattista 

Torricelli 87075 

Trebisacce Italy 

ITALIA 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Pays d’Arles 

Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Pays 

d’Arles 

Arles 

FRANCIA 

 
SILLOGOS GINEKON FILOTIOU NAXOU -

PANAGIA I FILOTITISSA 

FILOTI  - NAXOS 

GR30 – Attiki 

GRECIA 

  

 

 Puncte tari:  

- implicarea şcolii în programe locale, regionale, naţionale şi internaţionale;  

- implicarea în scrierea unui proiect – Erasmus+ - mobilităţi, pentru elevii din 
învăţământul postliceal, specializarea Asistent medical generalist; 
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- constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului social cu diferite instituţii locale, 
unități sanitare și farmaceutice;  

- organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, pe teme de interes 

pentru comunitate şi factorii educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice etc.). 

 

 Puncte slabe: 

- unele tipuri de blocaje în comunicarea oficială; 

- deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoală – unităţi sanitare – comunitate 

locală; 

- lipsa implicării unor cadre didactice în accesarea programelor europene. 3.  
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3. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN   

  

3.1. Contextul politic  

 

3.1.1 Context european 

Inca de la infiintare, Scoala Postliceala  Sanitara EDUNET din Bailesti, si-a asumat in 

misiunea si viziunea lor si  in PDI  asigurarea calitatii si  eficientei formarii la standarde 

europene  a unor profesionişti de înaltă calificare capabili să se integreze pe piaţa naţională 
şi internaţională a muncii. 

Dimensiunea europeana  a formarii este  ceruta de  profesia de asistent medical, 

aceasta  fiind singura profesie pentru care standardele profesionale sunt reglementate la 

nivel european  prin  Directiva 2003/36/EC, completata cu Directiva 2013/55/EU.  

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea 
efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspective cerinţelor societăţii și 
economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul European actual oferă o serie de 
documente de referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea și armonizarea 
sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii 
profesionale și de studiu. 

Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor 
introduse în sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European 
și a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe 
parcursul întregii vieţi și Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework 
– EQF). Acestea au rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de 

reformare a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct 
asociate cu strategia educaţiei permanente. 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 
competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru 
absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt 

domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi 
și atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea 
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acestor competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și 
vizează atât domenii „academice” (de exemplu  

Pe de alta parte, avand in vedere, nevoile în creştere in sanatate  la nivel European 
precum si  recunoasterea europeana a  calificarii,  multi  elevi urmăresc integrarea pe piaţa 
europeana a muncii.  Pentru ca acestia  sa aiba sanse  de angajare  în străinătate a imediat 
după finalizarea studiilor, pe langa adaptarea competentelor profesionale la cerinţelor pieţii 
europene a muncii,  este nevoie de familiarizarea cu sistemele sanitare din Europa,  

incurajarea si sustinerea   mobilitatii  europeane in invatare si  formarea  abilitatilor de 

utilizare a  tehnicii moderne din nursing. 

 Pregatirea practica  nu totdeauna   adecvata  la cerintele din sistemul sanitar 

European ca si oportunitatile reduse de a forma la elevi abilitati de  utilizare a tehnologiei 

medicale  moderne, ,   se contituie in  puncte  salbe  alaturi de competenetele lingvistice  

insuficent dezvoltate ale cadrelor didactice si ale elevilor,  experienta  limitata   de 

comunicare culturala, ponderea  insuficienta   in curicculum a pregatirii lingvistice ,  lipsa 

unor module de pregatire  culturala sau lipsa de flexibilitate a curriculumului .  

Tendintele si cerintele pietei de munca pe plan European ( "Vocational education and 

training for better skills growth and jobs),  politicile si prioritatile formarii profesionale 

europene (ET2020, The Bruges Communiqué), recunoasterea profesiunii de asistent medical 

in Europa, existenta unui suport  pentru   mobilitati europene in formare  in acdrul  

Programului Erasmus+,   sunt factori care  ar putea favoriza realizarea acesui obiectiv privind 

internationalizarea si modernizarea.  

Amenintari la sustenabilitatea strategiei  de internationalizare asumate  provin si  din 

insuficienta finantarii activitatii de formare,  care se bazeaza numai pe resurse proprii, pe  

taxele scolare si de aici  dependenta exclusiva a formarii prin stagii practice europene de 

accesarea fondurilor europene sau de sustinerea partenerilor nostri externi.  

 

3. 1.2. Contextul  national  

Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală 
instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel regional şi local este în 
favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră.  

În conformitate cu Legea Educației Naționale, Legea 1 / 2011, idealul educațional al școlii 
românești constă în dezvoltarea liberă,integrală și armonioasă a individualității umane, în 
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formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare 

pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, 
pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru 
angajare pe piața muncii. Acest ideal presupune aplicarea unor strategii educaționale 
moderne multiple axate pe următoarele dimensiuni: 

- Generalizarea învăţării centrate pe elev 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici / spitalele partenere cu care 
avem contracte de colaborare pentru derularea învăţământului clinic 

- Dezvoltarea curriculumului în acord cu cerinţele locale ale pieţei muncii 
- Formarea continuă a personalului din învăţământ 

- Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

- Orientarea şi consilierea profesională a tinerilor 

- Dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru educaţie 

- Modernizarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ 

- Consolidarea capacităţii manageriale în educaţie 

- Asigurarea şanselor egale în educaţie şi formare profesională 

- Promovarea utilizării facilităţilor ITC în predare şi învăţare 

- Asigurarea condiţiilor de învăţare elevilor cu nevoi speciale 

- Creşterea participării adulţilor la programele de formare continuă 

- Promovarea parteneriatelor în cadrul Uniunii Europene prin programe 

finanţate din fonduri europene 

- Creşterea numărului şi a calităţii materialelor suport pentru învăţare 
individuală, diferenţiată, e-learning etc. 

- Dezvoltarea coeziunii sociale şi a participării cetăţenilor la programele de 
dezvoltare economică şi socială a comunităţilor locale 

- Asigurarea şanselor egale în educaţie ca premisă a dezvoltării coeziunii sociale 

- Întărirea capacităţii de autoreglare şi autoperfecţionare a sistemului de 
învăţământ în funcţie de cerinţele prezente şi de perspectivă ale societăţii 

- Facilitarea integrării cetăţenilor în câmpul muncii după etapa şcolarizării 
- Dezvoltarea cetăţeniei democratice 

- Implicarea unităţilor de învăţământ în dezvoltarea socială şi economică a 
comunităţilor locale şi restructurarea reţelei şcolare 

- Creşterea calităţii actului educaţional ca bază a realizării „societăţii 
cunoaşterii” în România 

- Informatizarea procesului de învăţământ 
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- Sprijinirea organizării de concursuri şi examene naţionale pentru evaluarea 
cunoştinţelor elevilor şi profesorilor 

- Adaptarea continuă a curricum-ului naţional, monitorizarea aplicării acestuia 

- Asigurarea calităţii pregătirii resurselor umane prin Învăţământ Profesional şi 
Tehnic şi Formare Profesională continuă (TVET) 

- Adaptarea planificării educaţionale, a capacităţii de şcolarizare şi a 
conţinuturilor învăţării la nevoile de dezvoltare economică şi socială, la nivel 
local, judeţean, regional şi naţional 

- Asigurarea recunoaşterii calificării, transparenţei şi eficienţei sistemului 
naţional al formării profesionale 

- Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire 
profesională prin TVE 

- Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ 
din TVE din perspectiva parteneriatului social şi al spiritului antreprenorial 

- Dezvoltarea intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării permanente 

- Îmbunătăţirea formării profesionale ca bază a obţinerii unor rezultate 
eficiente pe termen lung 

- Includerea şi dezvoltarea învăţării nonformale şi informale în oferta 
educaţională a formării profesionale iniţiale şi a formelor specifice de educaţie 
continuă 

- Armonizarea metodologiilor de certificare a formării continue dobândite prin 
educaţie formală şi nonformală 

- Diversificarea şi extinderea ofertei de educaţie prin unitatea de învăţământ 

-  
 

3.1.3. Priorităţi naţionale, regionale şi locale 

De asemenea contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene, 
asigură mobilitatea cadrelor didactice în spaţiul european, şi nu numai, reflectată în 
deschiderea oferită şcolilor de către MECS şi OIPOS-DRU de a accesa programe specifice 

nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane şi financiare:  

- cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 
sistemului de învăţământ preuniversitar; 

- Strategia de dezvoltare a judeţului Dolj 2014-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii 

S-V Oltenia, pentru perioada 2014-2020, PRAI, PLAI, Planul de acţiune al Şcolii pentru 
perioada 2015 - 2018; 



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       38 

 

- cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru 

dezvoltarea infrastructurii învăţământului şi a resursei umane (programe comunitare MECS); 

- sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ 
prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene - 

programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, îmbunătăţirea fondului de carte; 

- existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a 
programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională; 

- cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare particulare la fonduri 

structurale. 

Definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu 
politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, 
durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 
productivitate şi de coeziune socială. 

Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul 

Naţional de Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de 

dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, 
dublată de obţinerea unui larg consens la nivelul întregii societăţi, au constituit factori 
determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor obiective şi priorităţi naţionale. 

În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile 
Comisiei Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în 

sistemele de educaţie şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de 
educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi 
cadrelor didactice în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin 

strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii 
timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de 
învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. 

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc 
vizează următoarele schimbări: 

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

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează 
educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 
3 la 6 ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei 
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învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 
clase. Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o 
persoană poate intra pe piaţa muncii în mod legal. 

2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului 

Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin 
reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii 
conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt 
competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea 
personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa 
muncii. 

3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor 

Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. 
Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în 
urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi 
informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau 
performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, 
la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a. 

4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare 
în sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. 

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va 

deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea 
Educaţiei Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-

ul anului respectiv. 

5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate 

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi 
atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de 
tip „Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către 
stat costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din 
grupuri socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile 

profesionale şi se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori 
cu alte persoane juridice sau fizice. 
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6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic 

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea 

dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea 
învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de 
credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); 
asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii 
învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire 
profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al 
Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat. 

7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane 

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o 

specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. 
Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea 
titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar. 

 

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în 
urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în 

urma selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program 

acreditat de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre 
didactice vor putea ocupa funcţii de conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în 
vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de stat 

prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 
500 Euro). 

8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii 

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot 
parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi 

certificarea competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-

formale. Totodată, legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a 

Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul 
comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. 

La nivel local, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi instituţiile subordonate metodologic 
aplică politicile educaţionale de la nivel naţional. 
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Totodată, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, se iau măsuri 
pentru şcolarizarea, în bune condiţii, a preşcolarilor şi elevilor, respectându-se egalitatea 
de şanse, particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora. 

Consiliul Local Dolj ne asigură sprijinul necesar, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
răspunde pozitiv la toate iniţiativele , ambele instituţii susţinându-ne continuu în 

implementarea unor proiecte şi programe educaţionale destinate elevilor . 

 

3.1.4 Concluzii din analiza pieţei muncii 
 

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

-  Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 

-  Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din regiune şi reducerea abandonului 
şcolar 

-  Dezvoltarea parteneriatului cu unităţi sanitare şi şcoli sanitare similare 

- Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

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

- Aplicarea corectă a planurilor – cadru de învăţământ, a curriculumului naţional şi a 
celui la decizia şcolii; 

- Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional cu toţi factorii implicaţi: autoritate 
regională şi locală, comunitate locală, instituţii de cultură şi artă, alte instituţii, mass-
media, prin şedinţe, conferinţe de presă, întâlniri de lucru, popularizarea activităţilor; 
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3.2. Contextul economic  

 

3.2.1  Sistemul sanitar  

 

În sud-vestul Olteniei, în anul 2013 existau 4636 de medici, 936 de stomatologi, 1187 de 
farmaciști și 12877 personal sanitar mediu, dintre care în Județul Dolj, în anul 2013, 
existau 2095 de medici, 424 stomatologi, 610 farmaciști și 4657 personal sanitar mediu. 

Tip unitati sanitare Numar unitati 

Spitale  474  

Ambulatorii, integrate spitalelor şi de specialitate  461  

Policlinici  268  

Dispensare medicale  211  

Centre de sănătate  47  

Centre de sănătate mintală  71  

Sanatorii T.B.C.  5  

Sanatorii balneare  9  

Preventorii  4  

Unităţi medico-sociale  68  

Centre de diagnostic şi tratament  28  

Centre medicalede specialitate  171  

Cabinete medicale de medicină generală  1.055  

Cabinete medicale şcolare şi studenţeşti  958  

Cabinete medicale de familie  11.390  

Societăţi medicale civile  108  

Cabinete stomatologice  11.683  

Cabinete stomatologice şcolare şi studenţeşti  457  

Societăţi stomatologice civile medicale  165  

Cabinete medicale de specialitate  9.998  

Societăţi civile medicale de specialitate  251  

Farmacii şi puncte farmaceutice  7.586  

Depozite farmaceutice  368  

Laboratoare medicale  2.828  

Laboratoare de tehnică dentară  2.226  

Centre de transfuzie sanguină  41  
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Alte tipuri de cabinete medicale  437  

 

 

 

3.2.2. Piata muncii  

 Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de 
restructurare economică manifestată prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei 
ocupate, menţinerea şomajului la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor de 
recesiune economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată. 

 Piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia reflectă în mare tendinţele de la nivel 
naţional. Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei romaneşti, au 
dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele 
pieţei. 

 Din analiza balanţei şomaj-locuri de muncă la nivelul regiunii SV Oltenia în perioada 

2003-2008 , pentru care avem date disponibile, se desprind câteva aspecte relevante: în 

domeniile: comerţ, construcţii şi lucrări publice, estetica şi igiena corpului omenesc, tehnici 
poligrafice, turism şi alimentaţie publică, numărul de locuri de muncă vacante a depăşit 
numărul de şomeri înregistraţi. 

Astfel, în domeniul comerţ, în perioada 2003-2008, procentul de şomeri înregistraţi a 
fost fluctuant, în timp  ce numărul locurilor de muncă vacante a crescut  cu 141,7%.Domeniul 
construcţii şi lucrări publice a cunoscut o scădere cu 19,4% a numărului de şomeri, iar 
numărul locurilor vacante a crescut cu 172,85%. Estetica şi igiena corpului omenesc a 

cunoscut o rată constant descendentă a şomajului (numărul de şomeri scăzând cu 26,01%) în 
timp ce numărul de locuri de muncă a crescut cu 118,8%. Ocupaţiile din domeniul tehnicilor 

poligrafice, deşi cu un număr relativ mic de şomeri (sub 70 pe întreaga perioadă) sunt din ce 
în ce mai solicitate pe piaţa muncii, numărul de locuri vacante crescând în perioada 2003-

2007 cu 245,45%, iar în anul 2008 s-a constatat o scădere. 

 Pentru şcoala postliceală,  se desprind  domeniile: economic, servicii, sănătate şi 
asistenţă pedagogică, mecatronică şi informatică – domenii cu dinamica pozitivă la nivel 
regional şi în majoritatea judeţelor:  tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu 
scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. ANALIZA PIETEI MUNCII RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, PE ACTIVITĂŢI 
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ALE ECONOMIEI NAŢIONALE  
%  

Activitatea  2008  2009  

Total  1,94  0,88  

Agricultură, silvicultură şi pescuit  1,78  1,42  

Industrie - total  1,57  0,64  

Industrie extractivă  0,28  0,06  

Industrie prelucrătoare  1,78  0,72  

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat  

0,41  0,27  

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare  

0,97  0,44  

Construcţii  1,45  0,60  

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor  

0,60  0,22  

Transport şi depozitare  0,64  0,43  

Hoteluri şi restaurante  0,71  0,40  

Informaţii şi comunicaţii  0,59  0,54  

Intermedieri financiare şi asigurări  2,52  0,97  

Tranzacţii imobiliare  0,60  0,20  

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice  2,02  0,95  

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii 
suport  

1,33  0,73  

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public1)  

5,97  2,14  

Învăţământ  1,43  0,56  

Sănătate şi asistenţă socială  6,28  3,42  

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  2,25  0,94  

Alte activităţi de servicii  0,99  0,54  

 

 

  

Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncăpe termen mediu, la orizontul anului 2018 

  

Din analiza studiului regional de piaţa muncii efectuat de către asistenţa tehnică se verifică 
faptul că trendurile identificate în anii anteriori nu au suferit modificări majore.  
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Pentru a prognoza evoluţiile ulterioare luăm ca variantă de lucru modelul scenariului 2 din 
studiul « Proiecţia ofertei şi cererii de forţă de muncă la nivel local şi regional la orizontul 
anilor 2007-2012 » al  Institutului Naţional de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Muncii şi 
Protecţiei Sociale. Astfel datele de lucru sunt următoarele : 

 

 

 

PERSONALUL MEDICO-SANITAR DIN SUD-VESTUL OLTENIEI 

 

An Medici Stomatologi Farmaciști Personal sanitar mediu 

     

2005 4336 741 915 12527 
     

2010 4673 915 1178 13317 
     

2013 4636 936 1187 12877 
 

Scenariul 2 si 3

Dolj 4,4 -1,498 -0,53 -0,582 -0,21

Gorj 4,5 -0,328 -0,26 0,170 0,13

Mehedinţi 4,4 -0,334 -0,34 -0,125 -0,13

Olt 4,4 -1,414 -0,78 -0,717 -0,40

Valcea 4,3 -0,788 -0,60 0,031 0,02

Total regiune 4,4 -4,361 -0,53 -1,223 -0,15

Judetul

scenariul 2 scenariul 3

crestere medie anuala 

VAB 2002-2012

crestere/scadere 

anuala nominala a 

ocuparii (mii pers)

crestere /scadere 

procentuala anuala a 

ocuparii (%)

crestere/scadere 

anuala nominala a 

ocuparii (mii pers)

crestere /scadere 

procentuala anuala a 

ocuparii (%)

Regiunea SV

rata medie 

anuala proiectata 

de crestere PIB 

rata medie de 

crestere W 

propusa

rata medie de 

crestere Ocup 

propusa

agricultura, vânătoare şi silvicultură 3,0 2,1 -1,9

pescuit şi piscicultură 0,4 0,0 0,0

industrie extractiva 1,4 1,3 -0,1

industrie prelucratoare 4,6 2,6 1,0

energie electrica, termica, gaze, apa 4,7 1,7 -1,2

construcţii 6,1 1,8 1,5

comerţ 5,6 1,1 1,3

hoteluri şi restuarante 5,5 1,2 0,5

transport, depozitare, comunicaţii 5,5 1,6 1,8

intermedieri financiare 5,5 2,2 0,7

tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 
servicii prestate în principal firmelor 5,3 2,4 0,3

administraţie publică şi apărare 3,7 1,1 -1,9

învăţământ 3,7 0,9 -1,3

sănătate şi asistenţă socială 3,7 0,8 0,1

alte 4,6 2,8 -0,7
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PERSONALUL MEDICO-SANITAR DIN JUDEȚUL DOLJ 

 

An Medici Stomatologi Farmaciști Personal sanitar mediu 

     

2005 1961 331 439 4252 
     

2010 2118 403 603 4792 
     

2013 2095 424 610 4657 
     

 

 

3.2.3  Concluzii reieșite din analiza pieţei muncii 

 

Scăderea ratei de ocupare, rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul 
ridicat al şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la: 

 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii 

 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării 
pe parcursul întregii vieţi 

 implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în 
cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după 
absolvirea şcolii. 

 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, 
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor 
– prioritate permanentă a managementului şcolar 
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 participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu 

nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din 
mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de 
actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă 
şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în 
vedere: 

 creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru 
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

 adecvarea calificării cu locul de muncă 

 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

 recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe 
cale formală şi informală 

 diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de 
formare la distanţă, consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi 
ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

 Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile 
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS) 

 Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de 
calificare 

 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în 
creştere în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu 
accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale 
pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. 

 

  



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       48 

 

 

3.3. Contextul social 

 

3.3.1  Populaţia şcolară - Regiunea S-V Oltenia 

            Scăderea demografică se manifestă la nivelul întregii Regiuni S-V Oltenia cu efecte 

negative asupra pieţei muncii. Dinamica demografică negativă va trebui compensată prin 
introducerea progresului tehnic, creşterea gradului de pregătire profesională şi nu în ultimul 
rând a conştiinţei forţei de muncă. Prognoza demografică este relativă în condiţiile în care 
România este încă o ţară de emigraţie.   

Dinamica populaţiei şcolare totale în perioada 2007 – 2014 în regiunea S-V Oltenia 

An 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2015-

2018 

Dolj 7756 7645 7752 7757 8620 6736 7113 7060 

Mehedinti 3522 3329 3201 3186 3546 2979 2951 2932 

Vilcea  4654 4564 4390 4495 5071 4005 4092 4186 

Gorj 4905 5097 4894 4970 5203 4208 4102 4127 

Olt 5453 5433 5228 5383 6127 4772 4941 4956 

Regiunea 

SV 

Oltenia 26290 26068 25465 25798 28567 22700 23199 23261 

Sursa: Inspectoratele Şcolare Judeţene 

Raportat pe nivele de educaţie, numărul de elevi cuprinşi în învăţământul postliceal şi 
gimnazial au cunoscut cele mai mari scăderi, cu 36,97% respectiv 25,32%, urmate de 
populaţia şcolară de nivel primar cu 23%, în timp ce populaţiile şcolare de nivel preşcolar, 
liceal şi superior au înregistrat creşteri de 2,66%, 16,92%, respectiv 48,17%. 
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Se remarcă însă o creștere a numărului de elevi la școala postliceală, cu 22,23% în anul 2007-

2008 față de 2006-2007, datorită finanțării de la buget a acestei forme de învățământ.1 

Continuarea studiilor liceale prin şcoala postliceală, oferă posibilitatea absolvenţilor să se 
specializeze în domenii de interes, atât personal cât şi al pieţei muncii, în perspectiva  
dobândirii unor competenţe de nivel cât mai ridicat. Începând cu anul 2007-2008, 

învăţământul postliceal se desfăşoară şi cu finanţare de la bugetul naţional. 

Pregătire cadrelor pentru domeniul ,,sănătate şi asistenţă socială,, se realizează prin 
învăţământul postliceal, preponderent prin forma cu taxa. Asistăm la o creştere a cererii la 
învăţământul ,,cu taxa,, elevii urmăresc integrarea pe piaţa muncii europene, iar şomajul 
înregistrat este nesemnificativ comparativ cu numărul absolvenţilor. 

La nivelul populaţiei de vârsta şcolară, tendinţa de scădere se menţine, pe toate grupele de 
vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă şcolară (3-24 ani) va fi 494,2 mii 

persoane, iar în 2025 de 400,3 mii persoane, scăderea pe intervalul de timp 2003-2025 

urmând a fi de 40,26 %. 

 

3.3.2 Populaţia şcolară în judeţul Dolj 

În perioada anilor școlari 2000/2001- 2009/2010 populația școlară a județului a avut 
o dinamică negativă (-5,5%), cu o scădere drastică  în anul 2006/2007 (cu 10,92 % față de 
anul 2000/2001), urmată de o creștere de 10,43 %  în anul 2007/2008 față de anul 
precedent, după care tendința de scădere este continuă. Fenomenul de scădere a numărului 
de elevi se manifestă pe fondul descendent al numărului total de locuitori ai județului pe 

                                                      
1 Conform PRAI 2009 - 2013 
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perioada analizată.

 

 

Raportat pe niveluri de educație, numărul de elevi cuprinși în învățământul gimnazial și 
primar au cunoscut cele mai mari scăderi, cu 29,6 %, respectiv 24,48%, în timp ce populația 
școlară de nivel postliceal, liceal și preșcolar a crescut cu 18, 41%, 11,19%, respectiv 11,21% 
pe perioada de analiză. 
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3.3.3. Prognoză in perioada 2017 – 2022 

 Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a regiunii 
Oltenia să continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS 
asupra populaţiei regiunii pentru perioada 2015-2025.  

În perspectivele anului 2015 şi 2025 apare o reducere semnificativă a populaţiei de 
vârstă şcolară, în schimb, populaţia în vârstă (peste 65 de ani) are prognozată o scădere 
nesemnificativă comparativ cu celelalte grupe de vârstă. 

 

        Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a regiunii 
Oltenia să continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS 
asupra populaţiei regiunii pentru perioada 2003-2025.2  

            

 

                                                      
2
 Conform PLAI 2016 - 2025 
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       De asemenea, la nivelul populaţiei de vârsta şcolară, tendinţa de scădere se menţine, 
pe toate grupele de vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă şcolară (3-24 ani) 

va fi 494,2 mii persoane, iar în 2025 de 400,3 mii persoane, scăderea pe intervalul de timp 

2003-2025 urmând a fi de 40,26 %.3 

 În perioada de tranziţie populaţia judeţului Dolj a scăzut an de an datorită atât 
sporului natural negativ cât şi migraţiei externe, tendinţa manifestându-se cu o intensitate 

mai mare pentru populaţia masculină. Evoluţia populaţiei evidenţiază, de asemenea, 
proporţia majoritară a femeilor, cu o uşoară tendinţă de creştere a ponderii lor în totalul 
populaţiei. La 1 iulie 2010 populaţia judeţului Dolj a fost de 702124 locuitori din care 340422 
bărbaţi (48,5%) şi 361702 femei (51,5%).   

Populaţia la 1 iulie 2010 a scăzut faţă de anul 2009 cu 3221 persoane, cu diferenţieri 
semnificative pe sexe: 1435 persoane la femei şi 1786 persoane la bărbaţi. Ca urmare, 
densitatea populaţiei la 1 iulie 2010 a fost la 94,7 locuitori/km2.  

În anul 2010, la 1000 persoane de sex masculin reveneau 1062 persoane de sex feminin.  

La nivelul grupelor mari de vârstă, modificările structurale survenite sunt caracterizate de 
scăderea numărului şi ponderii persoanelor tinere sub 15 ani, concomitent cu creşterea 
numărului şi proporţiei populaţiei de 60 ani şi peste.  

Din analiza comparativă a populaţiei şcolare din grupa de vârstă 15 –19 ani a rezultat că în 
anul 2012 faţă de anul 2002 populaţia şcolară va scădea cu 14251 elevi. Aceasta reprezintă o 
scădere de 508 clase (cu 28 de elevi) şi o scădere cu 27,68% a populaţiei şcolare din licee ceea 
ce va determina o scădere cu 12% a gradului de ocupare în învăţământ.4 

                                                      
3
 Conform PRAI 2009 - 2013 

4
 Conform PLAI 2016 - 2025 
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3.3.4. Concluzii care rezulta din analiza contextului social  

Continuarea studiilor liceale prin cele două forme ale învăţământului postliceal- şcoala 
postliceală şi şcoala de maiştri, oferă posibilitatea absolvenţilor să se specializeze în domenii 
tehnice de interes, atât personal cât şi al pieţei muncii, în perspectiva  dobândirii unor 

competenţe de nivel cât mai ridicat. 

Din analiza populaţiei şcolare cuprinsă în acest nivel educaţional se observă că 
numărul elevilor a scăzut în perioada 2000/2001- 2006/2007 (de la 9037 la 4660 atât în 

învăţământul  de stat cât şi în învăţământul particular), crescând în anul 2007/2008 la 5696 
elevi, când învățământul postliceal a fost finanțat și de la bugetul național. De asemenea 
gradul de interes este mai mare în rândul populaţiei feminine decât în rândul populaţiei 
masculine, acesta şi din cauza calificărilor de interes preponderent  feminin, cerute de piaţa 
muncii (asistent medical farmacie, pedagog de recuperare). 

 În perioada 2000-2009, numărul de solicitanţi pentru învăţământul postliceal a scăzut 
permanent din următoarele cauze: 

- clasele de şcoală postliceală şi de maiştri au fost realizate strict la cererea agenţilor 
economici şi a persoanelor fizice, cu finanţare de la aceştia; 

- restructurarea economică din regiune; 

- nepromovarea acestei forme de învăţământ de către unităţile şcolare.          
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 Oferta educaţională pentru învăţământul postliceal în următoarea perioadă trebuie 
realizată astfel încât să fie în deplină concordanţă cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii SV 
Oltenia, dar să vină şi în întâmpinarea solicitărilor exprese ale agenţilor economici 
angajatori. Este necesar să se acorde o atenţie sporită calificărilor din domeniul ocrotirii 
sociale, care sunt deficitare din punct de vedere al ocupării la momentul actual. 

   

3.4. Contextul tehnologic  

- civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, 
cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare 
profesională a cadrelor didactice; 

- răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul 
(internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea 
informaţiilor în timp scurt; 

- generalizarea practicilor educaţionale inovatoare, dezvoltarea unor noi programe 
naţionale de sănătate, modernizarea unitatilor sanitare, aparitia unor noi 

medicamente în companiile farmaceutice impune acorduri de parteneriat între 

şcoală şi aceste instituţii pentru desfăşurarea stagiilor clinice şi laboratoarelor 
tehnologice în cadrul specializărilor şcolii noastre; 

- asistența medicală trece într-un alt secol! Tehnologii noi, uimitoare  vor 

transforma practica medicală. 
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3.5. Concluzii privind diagnoza mediului extern  

 

Accelerarea procesului de reformă a sistemului educaţional românesc şi restructurarea 
acestuia care sunt deziderate pentru îndeplinirea obiectivelor strategice pentru educaţie şi 
formare profesională, stabilite de Comisia Europeană în cadrul Consiliului European de la 

Barcelona în anul 2002.  

În urma analizei situaţiei demografice, economice, a pieţei muncii şi a întregului sistem 
educaţional la nivel local si regional au rezultat următoarele concluzii: 

Evoluţia fenomenelor demografice arată o scădere a populaţiei şcolare din cauza scăderii 
natalităţii.  

Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului Dolj cât şi în mediul rural, 
implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine. 

In ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei, în special procentul ridicat de populaţie 
rroma, trebuie luate măsuri pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de 
sprijin pentru grupurile dezavantajate.Urmărind obiectivele în domeniul politicii de ocupare a 
forţei de muncă creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a 
şomerilor (adoptarea liniilor directoare ale UE privind ocuparea forţei de muncă; creşterea 
ocupării forţei de muncă;dezvoltarea spiritului întreprinzător al angajaţilor şi al persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă; creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi a adaptibilităţii 
forţei de muncă; garantarea şanselor egale; aplicarea de măsuri de asigurare pentru şomaj) 
şcolile TVET vor avea în vedere aceste politici ale AJOFM, precum şi cererea pe piaţa forţei de 
muncă a anumitor calificări în perspectiva dezvoltării regiunii şi integrării în Uniunea 
Europeană. 

In elaborarea ofertei educaţionale trebuie ţinut cont de  tendinţele economice regionale şi 
locale şi cele demografice.  

Având în vedere evoluţiile prognozate ale ocupării pe piața forței de muncă, calificarea 
Asistent Medical Generalist este in acord cu cererea de forţă de muncă în sectorul medical 
unde se estimează a fi creşteri ocupaţionale. Din analiza perspectivei dezvoltării economice a 

judeţului Dolj şi a regiunii Sud-Vest Oltenia rezultă un trend ascendent în viitor pentru 
domeniile de sănătate publică.  
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 Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendinţa de descreştere a 
populaţiei determină reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar putea avea 
următoarele implicaţii: reorganizarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele 
existente pe piaţa muncii, având totodată în vedere oferirea de servicii de orientare şi 
consiliere; excedent de cadre didactice; abordarea unor nevoi educaţionale specifice (spre 
exemplu nevoia de personal calificat în asistenţa socială şi medicală); 

În ceea ce priveste scaderea populatiei prescolare si scolare si, mai ales, planificarea retelei 

scolare din judet, consideram ca actiunile care vor avea loc, la nivel national, în perioada 

urmatoare, vor avantaja dezvoltarea scolii postliceale si anume:  

- marirea duratei de scolarizare prin învatamântul obligatoriu (la 12 clase) va conduce 
la cresterea numarului de absolventi de liceu; 

- cresterea numarului de absolventi ai liceului fara diploma de bacalureat va conduce 
la orientarea acestor absolventi spre scolile postliceale; 

- cresterea interesului partenerilor în calificarea unui numar mai mare de persoane cu 
abilitati practice sporite. 
 

Ponderea populaţiei feminine, atât în populaţia totală a judeţului, cât şi în mediul rural, 
implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei feminine careia se adreseaza in mare 
masura calificarea propusă; 

Învăţământul privat cunoaşte o dezvoltare semnificativă la nivelul învăţământului postliceal 
şi al învăţământului superior. Școala noastra va face parte din învăţământul postliceal privat, 
care oferă calificări similare celor propuse de Scoala Postliceală EDUNET, Asistent Medical 
Generalist. 

Resursele pentru formarea profesională de care dispune scoala  in calificarea propusă va fi 
completată prin parteneriate  cu agenţii economici care vor conduce la  obţinerea de suport,  
pentru realizarea unei baze materiale corespunzatoare in scoala si la cunoaşterea de către 
unitatea  de învăţământ a ceea ce doresc angajatorii de la absolvenţii scolii.  
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4. Evaluarea vechiului PAS (2013-2017) 

 

Monitorizarea Planului de Actiune Școlară s-a realizat la nivel de echipă  urmărind 
implementarea acțiunilor cuprinse în PAS,  evaluarea  efectul planificat pentru a se  

reviniasupra acțiunilor care nu au fost finalizate și revizuiirea acestora  în vederea 

unei noi implementări.  

Activitatea de monitorizarea la nivel de echipă s-a  finalizat  prin întocmirea la nivel 

de echipe a unor instrumente ale  monitoizarii precum: 

- chestionare aplicate  

- rezumate ale dezbaterilor cu factorii interesati 

- rapoarte de monitorizare PAS 

- rapoarte ale monitorizării externe a aclității educației și formării profesionale 

 

Evaluarea Planului de Actiune Școlară 2013-2017 a urmarit compararea  rezultatelor 

obţinute cu obiectivele propuse, determinând eficienţa, eficacitatea şi impactul 
planului propus, măsurarea progresului obţinut în implementarea planului propus 
acţiunilor planificate pentru adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 
pentru a oferi  feed-back-ul necesar pentru actualizarea  în următorul ciclu de 
planificare. 

Autoevaluarea s-a realizat prin compararea rezultatelor scontate cu cele obținute 
avand ca scop corectarea procesului respectiv în vederea atingerii scopurilor 

propuse, proiectarea și implementarea de noi acțiuni, adecvate contextului de 
adaptare la situații specifice. S-au   rapoarte de  autoevaluare, -rapoarte de validare 

ale rapoartelor de autoevaluare.  

 

Revizuirea PAS s-a  facut  anual , pe baza îmbunătățirilor stabilite în urma 
autoevaluării și recomandărilor formulate în urma monitorizării externe. 
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4.1 Eficiența internă și externă a unității de învățământ  
A crescut numarul de clase la AMG , față de cel prognozat (1/serie).Numărul elevilor  de la 

calificarea Asistent medical generalist  a crescut continuu si se se menţine ridicat. 

 Fluctuaţii ale numărului de elevi  
Rata abandonului şcolar s-a mentinut ridicată 

Acest fenomen se înregistrează frecvent, preponderent la inceputul anului I datorita 
reorientarii elevior catre alte scoli dar si in timpul anului datorita situatiei  familiale , 

economice, migratiei pentru a lucra in strainatate. 

Mişcarea elevilor: Numarul elevilor plecati catre alte scoli nu este mare, ceea ce dovedeste 

atractivitatea  Scolii Postliceale Edunet fata de  alte scoli.  

Rata repetenţiei – procentul de promovabilitate este de 100%.  Nici un elev nu a rămas 
repetent.  
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Frecvenţa 

 

Majoritatea elevilor frecventeaza cu regularitate cursurile. Sunt elevi care au absenţe de 
la cursuri, datorate , in mare masura faptului ca acestia lucreaza sau au copii în îngrijire.  
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Disciplina se încadrează în limitele normalului, comportamentul elevilor fiind unul 

adecvat instituţiei şcolare în care învaţă. Marea majoritate a elevilor scolii  au obţinut media 
10 la purtare si numai 2 dintre elevi au media scazută la purtare. 

 

Rata de promovabilitatea examenului de competente este de 100%. 
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Personalul unităţii şcolare  

 

Acoperirea normelor didactice cu personal didactic angajat în anul şcolar curent: 

 

Acoperirea normelor didactice  

Numărul total de norme didactice 
(pentru toate disciplinele)  

Numărul de norme acoperite cu 
personalul şcolii în cadrul normei 
didactice  

Numărul de norme acoperite cu 
colaboratori, angajaţi la plata cu ora  

Personal didactic – titulari, suplinitori, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Școala 
este încadrata cu un director, 11 cadre didactice, dintre care 6 de specialitate (medici, 

farmacisti si asistenti medicali) si   1 cadre didactice auxiliare si 1 personal administrative. 

Personalul didactic  titlar  este insuficient.  

 

78% 

9% 

9% 4% 

Pregatirea personalui  didactic  

Fara definitivat Cu definitivat Cu gradul II Cu gradul 1
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Toate cadrele didactice sunt  calificate corespunzător domeniului pe care il predau , în 

număr suficient, cu o bună pregătire metodică şi profesională, dar în marea majoritate 

cadrele didactice  de specialitate au sunt asisente medicale si medici , care nu şi-au luat 

gradele didactice  inca.  

 

Vechimea in invatamant  

Debutant     3-5 ani  6-10 ani 11-15 

ani  

16-20 

ani  

21-25 

ani 

25-30 

ani  

Peste 

30 ani  

6    0 1 2 2 

 

Toate cadrele didactice de specilitate au experienta in predare in invatamantul sanitar,  

aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea activităţilor şcolare şi extracurriculare si sunt 

implicate  în actul decizional. 

Multe cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă.  

 Mişcarea personalului didactic la Scoala Postliceala EDUNET   este redusă. În general, 
numărul personalului didactic înregistrează diferenţe, datorită în primul rând planului de 
atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi fidelitate faţă de unitatea de 
învăţământ. Multe cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă. 

Numărul de ore de participare a cadrelor didactice din unitate (şcoală coordonatoare şi 
structuri) la programe de formare continuă acreditate, în anul şcolar anterior: 

   

Număr ore de participare 800 

Nr mediu ore pe cadru didactic 30,77 
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Resurse financiare  

Bubetul de venituri si cheltuieli  exprimat în mii RON: 

 

DENUMIRE 

INDICATORI Cod rand Total an 2015 Total an 2016 

TOTAL VENITURI 01 56.600 94.500 

Taxe si alte venituri din 

invatamant 02 56.600 94.500 

4.2 Rezultatele  evaluarii obiectivelor si țintelor strategice din 
vechil PAS 

 

Tinta strategică/ 
Obiectivul  

Gradul de îndeplinire  Men 
ținerea/ 
dezvol 
tarea  

în noul 
PAS 

Comentarii  

Total In 
mare  
ma 

sura 

partial In mică 
masură 

Neîn 
deplinit 

T1. RECONSIDERAREA FILOSOFIEI INSTITUŢIONALE, PRIN APLICAREA UNUI 
MANAGEMENT AL CALITĂȚII 

 
O1. Construirea şi aplicarea 
unui management al calității, 
care să presupună 
manifestarea unui 
comportament organizaţional 
activ şi creativ, prin mobilizarea 
şi utilizarea eficientă a 
resurselor organizaţionale; 

 

x     nu  

O2. Asumarea de către toţi 
membrii a nevoii de schimbare, 
la nivel personal şi sistemic, 
prin optimizarea capacităţii de 
aplicare a instrumentelor de 
management şi de asigurare a 
calităţii; 
 

 x    nu  
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O3. Exprimarea la nivel 
organizaţional de noi 
competenţe şi atitudini, ce 
constau în promovarea 
creativităţii şi a iniţiativei, a 
spiritului de echipă şi a 
modelelor competitive; 
 

     nu  

O4. Dezvoltarea unei 
comunicări deschise, 
constructivă, intră şi în afara 
organizaţiei, pe verticală şi pe 
orizontală; 
 

 x    da  

O5. Întărirea valorilor de bază 
ale culturii organizaţionale şi 
crearea unui climat stimulativ 
de muncă, care să ducă la o 
coeziune a grupului şi la 
obţinerea de rezultate mai 
bune; 
 

 da    nu  

O6. Coborârea deciziei 
(autorităţii instituţionale) şi a 
iniţiativei la fiecare membru al 
organizaţiei, nu numai la 
nivelul responsabililor de 
comisii. 
 

 da    nu  

T2. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE 
PERFORMANŢĂ ALE RESURSEI UMANE 

 

O1. Dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale cadrelor 
didactice în vederea creşterii 
calităţii actului de predare – 
învăţare – evaluare, prin 
aplicarea conceptului de 
„învăţare centrată pe elev”; 
 

 x    da  

O2. Îmbunătăţirea participării 
elevilor la activităţile didactice, 
prin atragerea şi motivarea 
acestora; 
 

  x   da  
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O3. Reducerea abandonului 
şcolar şi a absenteismului, cât 
şi asigurarea unui climat de 
siguranţă în şcoală; 
 

   x  da  

O4. Orientarea resursei umane 
din şcoală, către performanţă – 
elevi şi personal. 
 

  x   da  

T3. DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARĂ 
 

O1. Fundamentarea şi 
realizarea ofertei educaţionale 
în concordanţă cu cerinţele 
pieţei muncii; 

 x    da  

O2. Reconsiderarea 
marketingului educaţional în 
vederea creşterii fluxului de 
elevi şi asigurării finalităţii 
educaţionale; 

 x    da  

O3. Reflectarea în oferta 
educaţională, a dinamicii 
sociale şi economice, pentru a 
face din şcoală o instituţie 
flexibilă la nevoia de formare a 
elevilor. 
 

  x   nu  

T4. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN 
SPAŢIUL EUROPEA 

O1. Atragerea comunităţii 
locale, a partenerilor 
educaţionali, în realizarea 
optimă a activităţilor;  
 

 x    da  

O2. Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare în ţară şi în spaţiul 
european: proiecte individuale 
şi multilaterale, parteneriate cu 
şcoli şi instituţii. 
 

x     da  
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T5. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALĂ 
 

O1. Utilizarea eficientă a 
resurselor bugetare  şi 
extrabugetare; valorificarea 
resurselor financiare pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-
materială a şcolii; 
 

 x    da  

O2.    Identificarea unor noi 
surse de finanţare extrabugetar 
prin proiecte naţionale şi 
europene. 
 

x     da  

 

5 . FezabilitateA  Planului  de Acţiune Școlară 2017-2022 

 

5.1.  Analiza SWOT  

 

Puncte tari 

 Interesul elevilor pentru specializările propuse in oferta educationala; 

 Existenţa programelor pentru curriculum, a suporturilor de curs şi a bibliografiei 
aferente; 

 Parteneriatul cu instituţii sanitare si farmaceutice; 

 Experienta europeana si larg parteneriat extern al Asociatiei EDUNET  

 personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu o bună pregătire metodică 
şi profesională (în marea majoritate cadrele didactice şi-au luat gradele didactice în 

timp util); 

 cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă; 

 atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi fidelitate faţă de 
unitatea de învăţământ; 
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 profesori cu aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea activităţilor şcolare şi 
extracurriculare; 

 implicarea în actul decizional a tuturor cadrelor didactice didactice; 

 o bază materială corespunzătoare capabilă să asigure un învăţământ eficient, 
formativ-performant,  în concordanţă cu specificul şcolii; 

 existenţa la biblioteca şcolii a fondului de carte necesar funcţionării în beneficiul 
elevilor şi cadrelor didactice; 

 preocuparea conduceri unităţii şcolare în dezvoltarea bazei materiale. 

 pragmatismul ofertei educaţionale care conduce la îndeplinirea planului de 
şcolarizare; 

 oferta noastră are ca „orizont” educaţional principiul educaţiei de bază pentru toţi, 
ce presupune ca fiecare persoană (elev, tânăr, adult) trebuie să beneficieze de o 
instruire adecvată nevoilor sale fundamentale de învăţare; 

 atingerea în mare parte a finalităţilor specifice; 

 scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum; 

 încheierea studiilor postliceale prin obţinerea unui certificat de competente 
profesionale, nivel 3 avansat, calificare ce îi permite accesul către piaţa muncii; 

 implicarea şcolii în programe locale, regionale, naţionale şi internaţionale;  

 participarea şcolii – cadre didactice si elevi – in proiecte Erasmus+, prin Asociatia 

Edunet; 

 implicarea în scrierea unui proiect de tip grant - proiect POSDRU, pentru elevii 

proveniţi din familii dezavantajate; 

 implicarea în scrierea unui proiect – Erasmus+ - mobilităţi, pentru elevii din 

învăţământul postliceal, specializarea Asistent medical generalist; 

 constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului social cu diferite instituţii locale;  

 organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, pe teme de interes pentru 

comunitate şi factorii educaţionali (elevi, cadre didactice etc.); 
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Puncte slabe 

 

 Şcoala Postliceală EDUNET nu deţine un sediu propriu; 

 Procurarea de aparatură medicală de ultimă generaţie pentru dotarea laboratoarelor de 
nursing; 

 Fond de carte insuficient în biblioteca şi corelarea lui cu noul curriculum şcolar; 

 Inexistenţa manualelor şcolare pentru elevii şcolilor postliceale sanitare; 

 Slaba dotare a unor laboratoare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de 
specialitate; 

 Programe şcolare încărcate; 

 Lipsa unor auxiliare curriculare  avizate pentru uzul elevilor; 

 Unele tipuri de blocaje în comunicarea oficială; 

 

Oportunităţi 

 Învăţământul este considerat prioritate naţională; 

 Posibilitatea pregătirii tinerilor în meserii cerute de piaţa muncii; 

 Realizarea unor convenţii de parteneriat cu Agenţia Locală de Dezvoltare, cu Agenţia de 
Formare, cu Autoritatea de Sănătate Publică şi cu unităţile sanitare şi farmaceutice din 
subordinea ei, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Dolj;  

 Posibilitatea eficientizării instruirii practice în profilul sanitar  prin parteneriat cu unităţile 
sanitare din judeţul Dolj; 

 Realizarea suporturilor de curs pentru modulele anului I de la toate specializările; 

 Existenţa unor programe de formare a personalului didactic,  auxiliar şi nedidactic; 
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 Disponibilitatea unor cadre didactice pentru propria dezvoltare profesională şi pentru 
aplicarea principiilor şi strategiilor reformei, în contextul asumat de România ca membru 
al UE; 

 Existenţa proiectelor de cooperare europeană (proiecte comunitare) derulate de şcoli/ 
cadre didactice/ elevi: Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (LLP);  

 Posibilitatea accesării unor Programe Operaţionale Sectoriale - pentru perioada 2013-

2020, finanţarea din fonduri structurale, pentru prioritatea "Dezvoltarea Resurselor 
Umane", se va face pe baza priorităţilor stabilite în Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU); 

 Mobilităţi pentru cadrele didactice şi elevi prin accesul şcolii la aceste programe. 

 Dorinţa unor elevi de a atinge performanţe şi abilitatea acestora de a dobândi 
competenţe de nivel înalt;  

 Deschiderea tinerei generaţii de a participa la activităţi/ proiecte/ programe comunitare 
derulate în parteneriat la nivel local, naţional şi european. 

 Posibilitatea diversificării calificării profesionale a absolvenţilor în cadrul învăţământului 
postliceal; 

 Posibilitatea dezvoltării parteneriatelor cu instituţii culturale, religioase, universitare, 
O.N.G. - uri etc.; 

 Iniţierea şi derularea unor programe finanţate de Comunitatea Europeană, prin care se 
pot atrageri fonduri, prin depunerea de proiecte viabile, de către şcoală;   

 Atragerea de noi surse de finanţare (contracte de sponsorizări); 

 posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ, activitatea concentrându-se 

pe elev (şi nu pe colectivitate), asigurându-se un raport just între „educaţia pentru toţi şi 
educaţia pentru fiecare”; 

 orientarea acţiunilor evaluative, cu precădere către zonele valorilor „personalizate” ale 

gândirii critice, interpretării şi manifestării autonome, independente; 

 existenţa cadrului legal care ne permite obţinerea unor noi forme de învăţământ/ 
specializări, în funcţie de cerinţele comunităţii şi a pieţei muncii; 
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 existenţa PLAI şi PRAI. 

 Ameninţări 
 Scăderea natalităţii după anul 2000;  

 Cresterea numarului de scoli  concurente care ofera servicii asemanatoare in cadrul 

orasului si judetului  

 Remunerarea modestă a personalului didactic; 

 Programele analitice încărcate excesiv cantitativ şi în unele cazuri cu nivel prea ridicat de 
cunoaştere; 

 Legea Educaţiei Naţionale nu acordă o importanţă sporită invăţământului particular 
postliceal; 

 Învăţământul postliceal sanitar este concurat de învăţământului universitar – Facultatea 

moaşelor şi asistentelor din cadrul UMF Craiova. 

 Pregătirea precară a comunităţii locale pentru un parteneriat real în educaţie; 

 Slaba dezvoltare a economiei zonale, mai ales în această perioadă de criză economică – 

oferta mică de locuri de muncă; 

 Lipsa de interes a unitatilor farmaceutice pentru desfăşurarea  activităţii de instruire 
practică ale elevilor; 

 Insuficienţa cadrului legislativ pentru stimularea şi cointeresarea patronatului în vederea 
realizării unui parteneriat eficient, favorabil şcolii; 

 Lipsa motivaţiei învăţării a unor elevi, generată de falsele valori promovate uneori în 
societate şi de mass-media; 

 Posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice actuale ale crizei 

economice; 

 Inexistenţa unei prognoze reale a ocupării forţei de muncă şi a nevoii pieţei muncii (la 
nivel regional sau naţional);   
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 Insuficienta promovare a ofertei de muncă pentru tineri, la nivel local, regional, naţional 
şi de ce nu, la nivel european;  

 Scăderea numărului tinerilor cu vârsta cuprinsă între 19 şi 25 ani, cu 30% până în anul 
2025;   

 Nu întotdeauna autorităţile locale dau importanta invatamantului particular, deşi cunosc 
situaţia socio-economică a oraşului şi judeţului. 

 

5.2. ANALIZA P.E.S.T.E. 

Activitatea oricărei entități economico-sociale este influențată într-o mare măsură de factorii 
politici, economici, sociali, tehnologici și ecologici, care se manifestă din mediul în care 
aceasta își desfășoară activitatea. Performanța instituțională este stimulată sau atenuată 
semnificativ de conjunctura politică și legislativă, de evoluția economică la nivel local, 
regional, național și internațional, de progresul social intern și de integrarea în structurile și 
economice și culturale ale Uniunii Europene. De aceea este necesară o radiografie exigentă a 

mediului în care își desfășoară activitatea instituția de învățământ, pentru a identifica 
oportunitățile pe care trebuie să le valorifice PAS în scopul maximizării rezultatelor. 

Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor contexte în activitatea Școlii Postliceale 

EDUNET. : 

Contextul politic


Politica educațională a guvernului vizează consolidarea rolului școlii ca prin‐ cipală instituție 
de educație și învățământ iar politica educațională la nivel re‐ gional și local este în favoarea 
dezvoltării relațiilor de colaborare între in‐ stituțiile administrației locale (Primărie, Consiliul 
Local, Consiliul Județean) și școala noastră, prin: 

 cadrul legislativ specific învățământului care preconizează descentralizarea și 
autonomia sistemului de învățământ preuniversitar; 

 strategia de dezvoltare a județului Dolj 2013-2020, Planul pentru dezvoltare 

Regională a Regiunii Sud-Vest Oltenia, pentru perioada 2014-2020, PRAI, PLAI. 

Contextul actual politic al României ca membră a Uniunii Europene asigură mobilitatea 

cadrelor didactice/elevilor în spațiul european și posibilitatea ac‐ cesării de către școli a 
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programelor specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane, materiale și financiare, 
asigurată de un cadru legislativ favor‐ abil național și european: 

 dezvoltarea resurselor umane, materiale și informaționale în unitățile de 

 învățământ prin proiecte și programe finanțate de statul român sau de către 
organismele europene (ex. Programul ROSE, POCU - 2014 – 2020); 

 dezvoltarea schimburilor de bune practici între școlile din spațiul european prin 
mobilități de învățare sau stagii practice (Programul Erasmus+); 

 existența proiectelor de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice (ex. bursele 
Erasmus) și a programelor cu finalități de educație și formareprofesională. 

Contextul economic

Șomajul ridicat, locuri de muncă instabile în timp, fenomenul migrației forței de muncă în 
străinătate, dar și numărul mare de cabinete medicale, spitale și far‐ macii private fac ca 
mulți tineri/adulți să opteze pentru una din specializările oferite de Școala Postliceală 
EDUNET prin școala postliceală, oferta educațională a școlii răspunzând în mare parte 
cerințelor de pe piața muncii interne și externe. 

 apropierea dintre școală și mediul economic (spitale, farmacii, aziluri de bătrâni prin 
contractele de parteneriat încheiate în vederea desfășurării sta‐ giului practic, asigură 
într-o măsură mai mare inserția în viața activă a absol‐ venților instituției de 
învățământ); 

 ca partener al UE, începând cu anul 2007, România beneficiază de alocări financiare 
din partea Uniunii Europene, din fonduri structurale (cadrul legal favorabil accesului 

de către unitățile școlare la fonduri structurale); 
 orientarea actuală impune translatarea interesului unității școlare spre o cultură a 

proiectelor europene Erasmus+ , dat fiind numărul tot mai mare de absolvenți care 
doresc să muncească în spațiul european. 

Contextul social


În cadrul școlii, există un mod de abordare obiectiv și realist a problemelor so ciale (șomaj, 
venituri limitate ale elevilor sau ale familiilor etc.), astfel încât poziția managerilor și a 
colectivului de profesori față de problematica educației este că aceasta trebuie să devină un 
mijloc de promovare socială. 
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Oferta educațională (profilurile și specializările în care școala asigură for‐ marea), 
dependentă de modificările pe piața muncii și în sistemul de profesională, a necesitat 
diversificare prin autorizarea de noi specializări pe nivel liceal și postliceal. 

Fluctuațiile demografice, rata de promovabilitate la bacalaureat, instabilitatea locurilor de 

muncă și concurența comparativ cu anii trecuți, ceea ce a impus dezvol‐ tarea unui plan de 
promovare a imaginii scolii in comunitatea locală. 

Așteptările comunității de la școală, cererea crescândă venită din partea co‐ munității pentru 

educația adulților și pentru programe de învățare pe tot par‐ cursul vieții transformă unitățile 
de învățământ în furnizori de servicii edu‐ caționale. 
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Contextul tehnologic


 

formarea profesională și competitivitate pe piața muncii internă și externă presupune  

actualizarea și modernizarea bazei materiale, sistemului informațional, facilitând astfel 
accesul rapid la informație (elevi/cadre didactice), calitatea procesului instructiv educativ. 
 

Infrastructura, baza materiala și condiții specifice necesare realizării unei instruiri de calitate, 
adecvate nevoilor si cerințelor bene ficiarilor direcți presupune  dotarea cabinetelor și 

bibliotecii cu calculatoare, imprimante, xerox, extinderea ariei de acoperire a Internetului în 

corpul principal, internat, săli de demonstrații,  achiziționarea unui manechin modern și a 
aparaturii moderne în laboratoare, achiziționarea de softuri educaționale. 

 

Civilizația informațională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoștințele să fie 
actualizate și impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor 
didactice,  generalizarea practicilor educaționale inovatoare, dezvoltarea unor noi programe 
naționale de sănătate, modernizarea unităților sanitare, apariția unor noi medicamente în 
companiile farmaceutice impune acorduri de parteneriat între școală și aceste instituții pentru 
desfășurarea stagiilor clinice și laboratoarelor tehnologice în cadrul specializărilor școlii 
noastre. 

 

Factori ecologici 

Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 
mediului de către unitățile școlare, educația ecologică în unitățile de învățământ, rezolvarea 

problemelor de mediu prin economisirea la maximum a resurselor de energie termică, 
electrică, apă, reducerea degradării și uzurii infrastructuri: instalațiide apă din școală, cămin, 
cantină, sistemul de iluminat funcțional, reabilitarea  fațadei  exterioare , acoperisșului și  a  

sistemului  de  jgheaburi  și  burlane. 

 

5.3. Recomandări privind dezvoltarea Scolii Postliceale EDUNET 

Cateva dintre ariile de imbunatatire in raport cu nevoile care   au fost  identificate sunt:  

-  adaptarea abilitatilor si  cunostintelor  la  cerintele de lucru in sisteme de sanatate 

europene;  

- cresterea  dimensiunii europene a formarii prin  mobilitati europene de   formare in unitati 

medicale din Europa si familiarizarea  cu sistemele de sanatate din  Europa; 



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       76 

 

- imbogatirea competentelor de predare ale cadrelor didactice,  prin transferul de bune 

practici si de metode moderne de predare si invatare de  la nivel european; 

-  dezvoltarea competentelor lingvistice si abilitatilor de comunicare culturala ale elevilor si 

cadrelor didactice ; 

-  formarea abilitatilor de  utilizare a tehnologiei medicale  moderne existente la nivel 

European; 

-   dezvoltarea capacitatii  personalului didactic si de conducere de a  implementa activități  
de mobilitate europeana; .   

- largirea  rețelei  de parteneri europeni si  crearea de   parteneriate strategice cu unitati 

sanitare pentru  extinderea oportunitatilor de formare prin palasamente in unitati sanitare 

din Europa.   

Largul parteneriat al Asociatiei EDUNET, va facilita stabilirea unor relatii de parteneriat 

extern pentru pregatirea profesionala, fapt care va asigura un nivel de calificare superior 

ceea ce va conduce la cresterea prestigiului scolii si atragerea de elevi in cadrul scolii in anii 

urmatori.  

Avand in vedere experienta Asociatiei Edunet in accesarea proiectelor europene, este posibila 

implicarea unităţii de învăţământ în accesarea fondurilor Erasmus+ şi fondurile structurale,  
care să-i permită perfecţionarea corpului de cadre didactice şi completarea bazei materiale. 

Planul de acțiune, calificarile si cifrele de şcolarizare propuse de catre Scoala Postliceală 
EDUNET trebuie  fundamentate pe baza următoarelor criterii:  

- evoluţia demografică a populaţiei de liceu;  

- capacitatea instituţiilor de învăţământ postliceal de a răspunde la cererile 
beneficiarilor;  

- opţiunile elevilor şi absolventilor de liceu;  

- numărul estimat al absolvenţilor de liceu cu diplomă si fara diploma  de bacalaureat 
din promoţia 2015 şi din promoţiile anterioare;  

- readucerea, în sistemul educaţional, a persoanelor care nu au finalizat învăţământul 
superior sau nu au dobândit o calificare profesională.  
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- prospectarea cererilor sociale şi economice de calificăridin domeniul Sanatate si 
Asistenta Pedagogică, în organizarea fluxurilor de elevi şi a programelor de studii în 
funcţie de aceste cereri, astfel încât să sporească în mod notabil contribuţia 
învăţământului postliceal la accelerarea, chiar orientarea, schimbărilor din societatea 
noastră;  

- luarea în considerare a mesajelor provenite de la nivelul mediului economic şi social.  

- studiile privind evoluţia în perspectivă a pieţei muncii;  

- tendinţele privind dezvoltarea regională şi a zonei care se află unitatea de 
învăţământ;  

- analize ale situaţiilor actuale şi previzionate privind aspectele demografice, 
economice, de piaţă a muncii şi context educaţional; 

- prevederile Planului Regionale de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului 
Profesional şi Tehnic în perspectiva 2015 (PRAI); 

- prevederile Planului Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional 
şi Tehnic în perspectiva 2015 (PLAI) – document strategic elaborat de Comitetul local 

de dezvoltare a parteneriatului social în formare profesională şi aprobat de Consiliul 
de Administraţie ale Inspectoratului Şcolar; 

- documentele strategice naţionale : Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020, 

Programe operaţionale pentru realizarea Cadrului Strategic Naţional de referinţă 
2014-2020, Planurile regionale de dezvoltare, Strategii de dezvoltare economică şi 
socială a judeţelor.  
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Sectiunea II. STRATEGIA  

 

1. MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE   

 

1.1 Viziunea școlii  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In urmatorii 5 ani, ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ EDUNET  îşi propune :  

Sa fie recunoscuta la nivelul comunitatii educationale pentru  inalta calitate a procesului de 

educatie si formare profesionala; 

Sa formeze  profesionişti de înaltă calificare în domeniul sănătate şi asistentă pedagogică;   

Sa asigure o formare la standarde europene  care sa ii ajute pe absolventi să se integreze pe 
piaţa naţională şi internaţională a muncii;  

  

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ EDUNET  
îşi propune sa devina o scoala  europeana , 

recunoscuta la nivelul comunitatii, care ofera 

o educatie de calitate si formeaza   

profesionişti de înaltă calificare,   cu 
competente cerute de   piata  piaţa naţională şi 
internaţională a muncii în domeniul sănătatii.  

. 
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Sa participe , prin educatiea  si formarea profesionala de calitate oferita viitorilor asistenti 

medicali , la satisfacerea cererii  pieţei forţei de muncă, corelate cu nevoile de dezvoltare 
durabila a comunitatii locale.  

1.2. Misiunea școlii  

 

 

 

 

 

Școala Postliceală Sanitară  Sanitara EDUNET  realizează această misiune prin 
următoarele puncte: 

● Promovarea unui învăţământ postliceal  deschis şi flexibil,  fără deosebire de sex, vârstă 
şi etnie sau apartenenţă politică şi religioasă în conformitate cu cerinţele pieţei muncii 
în domeniul sanitar; 

● Pregatire profesională  de înaltă calitate la standarde europene a forței de muncă din 
domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică prin:  

  

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ EDUNET  

 îşi asuma misiunea de a forma de profesionişti de 
înaltă calificare în domeniul sănătate şi asistentă 
pedagogică , asistenti medicali generaliști, cu 

competente aliniate  la standarde europene,   capabili 

să se integreze pe piaţa naţională şi internaţională a 
muncii.  

. 
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o respectarea curriculumului naţional și european; 

o educaţie şi instruire de calitate  realizată de către cadre didactice 
calificate  de prestigiu; 

o folosirea de  strategii didactice şi metode moderne de predare; 

● Sprijinirea dezvoltării carierei și crearea de oportunităţi de angajare  în ţară şi în 
străinătate a absolvenţilor imediat după finalizarea studiilor prin:  

o adaptarea competențelor profesionale, astfel încât acestea să 
răspundă cerinţelor pieţii muncii; 

o stagii de practică în ţara și străinatate; 

o parteneriate cu unități medicale; 

o aprofundarea limbilor  moderne: engleză, germană.  

  

1.3. Declaratia de calitate  

 

 

.   

  

 

Şcoala Postliceală  Sanitara  Edunet din Bailesti , ca 

furnizor de servicii educaţionale şi formare, îşi propune 
realizarea unei activităţi educaţionale bazate pe standarde 

de calitate, menite să îndeplinească aşteptările 
beneficiarilor şi comunităţii. 
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1.4. Obiectivele scolii  

 

Obiectivul General  

Obţinerea de performanţe şcolare care să facă din Şcoala Postliceală  Edunet o 

unitate de învăţământ în care procesul instructive-educativ să fie la standarde europene. 

Obiective specifice  

o Obiectivul nr. 1 - Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în 
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

o Obiectivul nr. 2 – Îmbunătăţirea participării elevilor la activităţile didactice, 
prin atragerea şi motivarea acestora; 

o Obiectivul nr. 3 – Atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, în 
realizarea optimă a activităţilor; 

o Obiectivul nr. 4 – Perfecţionarea profesională a resurselor umane în 
concordanţă cu exigenţele învăţământului modern; 

o Obiectivul nr. 5 – Orientarea resursei umane din şcoală, către performanţă – 

elevi şi personal  
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2.  ŢINTELE (SCOPURILE ) STRATEGICE PENTRU PERIOADA   

2017 - 2022 

 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Şcolii Postliceale  derivă din misiune şi 
reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiect şi prin care va fi îndeplinită 
misiunea.  Ele reprezintă domeniile pe care comunitatea educaţională  le consideră 
prioritare, pe care doreşte să le dezvolte și prin care  se urmăreşte schimbarea stării de fapt, 

sau ameliorarea unei situaţii  realizarea misiunii sau chiar funcţionarea şcolii.  

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Şcolii Postliceale  Sanitare Edunet în 

perioada următorilor  5  ani, reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a 
problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT punctele slabe, aspectele 
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nesatisfăcătoare sau ameninţările reieşite  din diagnoză precum și  modul în care aceste 
puncte slabe sau ameninţări pun în pericol.  

Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari şi 
oportunităţile domeniului) şi evidenţiază potenţialul impact al punctelor slabe şi 
ameninţărilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate.  

 

PROBLEME IDENTIFICATE: 

- Cresterea concurenței în îăţământulul postliceal sanitar, care  este concurat și  de 
învăţământului universitar – Facultatea moaşelor şi asistentelor din cadrul UMF 
Craiova, necesita reconsiderarea strategiilor de comunicare instituționala și de 
promovare a școlii; 
 

- Necesitatea imbunătățirii performanței școlare, absenteism și gradul mare de  
abandon, inpun ca tinta strategică  creșterea calității resursei umane  care să 
conducă la  creșterea calității serviciilor educaționale oferite de școală,  prin 
dezvoltarea competențelor cadrelor didactice, participarea  la programe de formare a 
personalului didactic,  auxiliar şi nedidactic, atragerea şi motivarea elevilor pentru 
participarea  la activităţile didactice, motivarea acestora pentru studiu şi carierăș 

 

- Slaba dezvoltare a economiei zonale, oferta mică de locuri de muncă în țară, lipsa 

abilităţilor de viaţă ale absolvenților  şi al spiritului competiţional presupune 
mentinerea in continuare  ca ca tinta strategică îmbunătățirea  performanței școlare  

și creșterea gradului de inserție profesională; 
 

- Pregătirea precară a comunităţii locale pentru un parteneriat real în educaţie, lipsa 
de interes a unitatilor farmaceutice pentru desfăşurarea  activităţii de instruire 
practică ale elevilor, insuficienţa cadrului legislativ pentru stimularea şi 
cointeresarea unitîților medicale  în vederea realizării unui parteneriat eficient, 
presupun ca  prioritati stabilirea de relaţii de parteneriat educațional,  atragerea 

partenerilor educaţionali  în realizarea optimă a activităţilor şi utilizarea 

oportunitîților proiectelor de cooperare europeană; 
 

- Insuficienta resurselor de finanţare, în contextul in care finantarea se bazeaza  
exclusiv e taxele scolare  inpune  utilizarea eficientă a resurselor bugetare  şi 
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extrabugetare, valorificarea  acestora pentru dezvoltarea bazei tehnico-materială a 
şcolii si atragerea de resurse , în special prin proiecte naţionale şi europene . 

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării ţintelor şi 
complexitatea relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină o abordare prin acţiuni 
complementare în cadrul opţiunilor strategice.  

 

T1. RECONSIDERAREA STRATEGIILOR DE COMUNICARE INSTITUŢIONALE  ȘI DE PROMOVARE A ȘCOLII  
 

O1. Promovarea unei comunicări intra și extra instituționale deschise, constructive, care să 
crească prestigiul școlii în cadrul  comunității locale  și educaționale asfel încât Scoala 

Postliceală EDUNET să devină o școală de referintă in rîndul scolilor postliceale sanitare;

O2. Armonizarea ofertei educaționale cu nevoile beneficiarilor și cerințele pieței muncii care 

să conducă la îmbunătățirea inserției profesionale a absolvenților;

O3. Diversificarea strategiilor de promovare a ofertei educaționale a  Școlii Postliceale 

EDUNET  în comunitate,  în vederea creșterii fluxurilor de elevi. 

 

T2. ÎMBUNATĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ 

O1. Creșterea gradului de inserție profesională prin creșterea calității pregătirii profesionale ,  

autonomiei profesionale,  spiritului competiţional;  

O2. Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului prin atragerea şi motivarea  

participării elevilor la activităţile didactice; 

O3.  Asigurarea egalității de șanse in educație si sprijinirea elevilor din grupuri sociale 
defavorizate, respectiv a celor cu cerințe educaționale speciale 
 

T3. CREȘTEREA CALITĂȚII  RESURSEI UMANE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 
SPORITE A SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

O1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice  , didactice auxiliare și 
nedidactice,  prin participarea acestora  la cursuri si programe de formare; 



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       85 

 

O2. Creşterii calităţii actului de predare – învăţare – evaluare; 

 T4. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN 

 

O1. Diversificarea  parteneriatelor  educaţionale, a parteneriatelor cu agenții economici în 

vederea dezvoltării profesionale și personale a elevilor.  

O2. Accesarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană : proiecte de mobilitate 

și parteneriate strategice  , parteneriate cu şcoli şi instituţii din Europa. 

T5. DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE 

O1. Utilizarea eficientă a resurselor financiare pentru dezvoltarea bazei tehnico-materială a 
şcolii; 

O2.    Identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetar prin proiecte naţionale şi 
europene. 

 

3. OPŢIUNI STRATEGICE 2017 - 2022 

 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile prezentate în diagnoză, urmărind compensarea 
slăbiciunilor şi transformarea punctelor slabe în puncte tari, evitarea ameninţărilor şi vizând 
mereu misiunea şcolii şi îndeplinirea ţintelor reliefate anterior, echipa managerială, alături de 
ceilalţi membrii ai organizaţiei, va acţiona în mod judicios pentru dezvoltarea următoarelor 
domenii funcționale: 

1. Dezvoltarea managementului instituţional;  

2. Dezvoltarea resurselor umane; 

3. Dezvoltarea curriculară şi extracurriculară; 

4. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;  

5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare, parteneriatelor interne şi internaţionale. 
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3. 1. RECONSIDERAREA STRATEGIILOR DE COMUNICARE INSTITUŢIONALE PROMOVARE A ȘCOLII  

OBIECTIVE  STRATEGICE  
 

 
 
DOMENIUL 
management 
instituţional 

DOMENIUL dezvoltarea  
resursei umane 

DOMENIUL 
dezvoltare curriculară 

DOMENIUL   
atragerii resurselor 
financiare şi 
dezvoltarea bazei  
materiale 

DOMENIUL  
dezvoltarea relaţiilor 
comunitare, a 
parteneriatelor interne şi 
internaţionale 

O1. Promovarea unei 

comunicări intra și extra 

instituționale deschise, 
constructive, care să 
crească prestigiul școlii în 
cadrul  comunității locale  
și educaționale asfel încât 
Scoala Postliceală 
EDUNET să devină o 
școală de referintă in 
rîndul scolilor postliceale 

sanitare;
 

- Dezvoltarea unui 

plan de 

marketing la nivel 

de școală 

care să actualizeze 
și să 

consolideze 

imaginea 

instituțională 

  

- Îmbunătățirea 
dotării cu 

echipamente IT 

(tehnicii de 

calcul și a programelor 
de 

calculator) și materiale 
de 

birotică a cabinetelor 

metodice, 

compartimentului 

secretariat, 

contabilitate, 

bibliotecă 

Diversificarea 

parteneriatelor cu agenții 
economici (spitale, aziluri 

de bătrâni, policlinici, 
cabinet medicale 

particulare, farmacii) în 

vederea îmbunătățirii 
inserției profesionale pe 

piața muncii. 
O2. Armonizarea ofertei 

educaționale cu nevoile 
beneficiarilor și cerințele 
pieței muncii care să 
conducă la îmbunătățirea 
inserției profesionale a 
absolvenților 

- Planificarea unei 

oferte 

educaționale (CDS, 
activități 
extracurriculare și 
extrașcolare) 
dinamică și 
coerentă, conformă 

 

- Adaptarea 

curriculumului, 

de către cadrele 
didactice, 

pentru un 

învățământ 
flexibil, adaptabil pe 

piața 
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cu 

nevoile elevilor și 
resursele 

existente 

muncii 
 

O3. Diversificarea 

strategiilor de promovare 

a ofertei educaționale a  
Școlii Postliceale EDUNET  
în comunitate,  în vederea 

creșterii fluxurilor de elevi. 
 

- Popularizarea 

ofertei 

educaționale la 
nivelul școlii 
și in comunitatea 

locală prin 

canale media, site-

ul școlii, 
Facebook 

Implicarea cadrelor 

didactice și elevilor in 

popularizarea ofertei 

școlare în școli și licee din 

Craiova  si diseminarea 

rezultatelor 

obținute la concursuri, 
olimpiade, proiecte ca 

exemple de bună practică 

  

- Numărul de profesori şi 
de elevi implicaţi în 
activităţi, materiale de 
promovare  Ocuparea 
locurilor în prop. de 100% 
 
 
 

 

 

3.2. ÎMBUNATĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘCOLRE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ 

 

OBIECTIVE  STRATEGICE  
 

 
 
DOMENIUL 
management 
instituţional 

DOMENIUL dezvoltarea  
resursei umane 

DOMENIUL 
dezvoltare curriculară 

DOMENIUL   
atragerii resurselor 
financiare şi 
dezvoltarea bazei  
materiale 

DOMENIUL  
dezvoltarea relaţiilor 
comunitare, a 
parteneriatelor interne şi 
internaţionale 

 

O1. Creșterea gradului de 
inserție profesională prin 

Eficientizarea activității 
de învățare și formare a 
competențelor prin 
motivarea si stimularea 

Realizarea proiectului de 

 

încadrarea cu cadre didactice 

calificate in specialitatea predării 

Evaluarea cu scop de 

orientare și optimizare a 
învățării(elaborarea de 
teste de evaluare inițială și 

- Atragerea de resurse 

materiale și financiare 

suplimentare, din proiecte 

naționale, europene sau 

Colaborarea cu ISJ Dolj, 

 

MECȘ și CCD în vederea 
participării cadrelor didactice 
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creșterea calității 
pregătirii profesionale ,  

autonomiei profesionale,  

spiritului competiţional;  
 

O2. Reducerea 

abandonului şcolar şi a 
absenteismului prin 

atragerea şi motivarea  

participării elevilor la 
activităţile didactice; 
 

O3.  Asigurarea egalității 
de șanse in educație si 
sprijinirea elevilor din 
grupuri sociale 
defavorizate, respectiv a 
celor cu cerințe 
educaționale speciale 
 

elevilor pentru 

performanță; 
 

Evaluarea cu scop de 

orientare și optimizare 
a învățării(elaborarea 
de teste de evaluare 

inițială și finală, 
simularea examenelor 

naționale) 
 

Monitorizarea 

rezultatelor 

 

 

 

 

Fundamentarea corectă a planului 
de școlarizare; 
 

Utilizarea eficientă, la nivelul 
standardelor naționale, a 
resurselor umane (formarea 

echipelor de performanță, 
echipelor de proiecte) 

 

Evaluarea și consilierea cadrelor 
didactice prin inspecții curente și 
speciale; 

 

finală, simularea 
examenelor  

Diversificarea 

programelor 

 

și proiectelor educative ca 

rezultat al dialogului si 

consultării elevilor , 
cadrelor didactice, părinți. 
Elaborarea unei oferta 

CDS atractive, 

stimulatoare a creativității 
și interesului științific 

naționale) 

sponsorizări; 
- Derularea de proiecte cu 

finanțare externă in 
vederea reducerii 

absenteismului si 

îmbunătățirea 
performanței 
școlare 

- Alocarea resurselor 

financiare din fonduri 

 si extra 

pentru perfecționarea 

cadrelor didactice/didactice 

auxiliare si nedidactice 

la proiecte la nivel județean, 
național 
 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 

agenții economici în vederea 
creșterii inserției 
socioprofesionale 
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3.3 . CREȘTEREA CALITĂȚII  RESURSEI UMANE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII SPORITE A SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

OBIECTIVE  STRATEGICE  
 

 
 
DOMENIUL 
management 
instituţional 

DOMENIUL dezvoltarea  
resursei umane 

DOMENIUL 
dezvoltare curriculară 

DOMENIUL   
atragerii resurselor 
financiare şi 
dezvoltarea bazei  
materiale 

DOMENIUL  
dezvoltarea relaţiilor 
comunitare, a 
parteneriatelor interne şi 
internaţionale 

 
 
O1. Dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale cadrelor 
didactice  , a cadrelor 
didactice/didactice 
auxiliare și nedidactice  
prin participarea la 

cursuri și programe de 
perfecționare și formare 
continuă. 
O2. Creşterii calităţii 
actului de predare – 
învăţare – evaluare 

 
 
 
 
 
 
 
Delegarea deciziei 
şi asumarea 
răspunderii 
rezultatelor 
organizaţiei de 
către toţi membrii 
săi 
Diversificarea 
metodelor de 
evaluare,  
planificarea şi 
standardizarea 
evaluării elevilor şi 
creşterea 
transparenţei 
acesteia 
 

 
 
 
Formarea continuă şi 
perfecţionarea personalului 
didactic în scopul 
promovării metodelor 
didactice moderne, 
interactive, centrate pe elev 
 
Monitorizarea şi 
îndrumarea activităţilor 
didactice 
Îmbunătăţirea frecvenţei şi 
calităţii activităţilor 
metodice şi ştiinţifice la 
nivelul catedrelor de 
specialitate 
Recompensarea cadrelor 
didactice cu performanţe 
deosebite în activitate pe 
baza unui sistem de criterii 
stabilite prin consens din 
resursele financiare proprii. 

 
 
Adaptare şi 
planificare coerentă 
de conţinuturi, 
competenţe, metode 
vizând creşterea 
atractivităţii orelor 
Aplicarea 
curriculumului la an 
de studiu pe bază de 
metode didactice 
moderne, inclusiv prin 
utilizarea instruirii 
asistate de calculator, 
utilizând mijloace 
didactice şi auxiliare 
curriculare care să 
crească atractivitatea 
orelor 
 
 
 

 
 
Finanţarea unor 
activităţi specifice 
pentru încurajarea 
performanţei înalte a 
elevilor  
 
 
 
Atragerea de fonduri 
de la comunitatea 
europeană prin 
proiecte şi programe 
comunitare, naţionale 
şi europene  
 
- Dotarea sălilor de 
nursing şi a 
laboratorului de 
farmacie  

Stabilirea/revizuirea 
relaţiilor de parteneriat 
cu instituţii locale de 
învăţământ, cultură şi 
artă vizând organizarea 
de activităţi 
complementare. 
Activităţi la unităţi 
sanitare şi companii 
farmaceutice 
 
Colaborarea cu IŞJ şi CCD 
în scopul formării 
continue, precum şi 
pentru susţinerea şi 
promovarea iniţiativelor 
cadrelor didactice din 
şcoală 
- Stabilirea de relaţii 
contractuale cu 
finanţatori şi executanţi 
(local-naţional) 
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3.4. DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN 

 

OBIECTIVE STRATEGICE  
 

 
 
DOMENIUL 
management 
instituţional 

DOMENIUL dezvoltarea  
resursei umane 

DOMENIUL 
dezvoltare curriculară 

DOMENIUL   
atragerii resurselor 
financiare şi 
dezvoltarea bazei  
materiale 

DOMENIUL  
dezvoltarea relaţiilor 
comunitare, a 
parteneriatelor interne şi 
internaţionale 

O1. Diversificarea  

parteneriatelor  

educaţionale, a 

parteneriatelor cu agenții 
economici în vederea 

dezvoltării profesionale și 
personale a elevilor.  

O2. Accesarea și 
implementarea 

proiectelor cu finanțare 
europeană : proiecte de 

mobilitate și parteneriate 
strategice  , parteneriate 

cu şcoli şi instituţii din 

Europa. 

 

Susţinerea 
echipelor de lucru 

pentru realizarea şi 
obţinerea de 
proiecte europene 

 

 

Susţinerea cadrelor 
didactice şi a 
elevilor care doresc 

să participe în 
proiecte europene  

 

Activităţi de formare pentru 

cadrele didactice implicate 

în proiecte, vizând educaţia 
pentru cetăţenie europeană 

 

 

Organizarea echipelor de 

proiect (profesori, elevi) 

Informarea corectă şi 
completă a cadrelor 
didactice şi elevilor cu 
privire la proiectele de 

cooperare europeană 

 

Includerea în oferta 

educaţională a unor 
tematici de educaţie 
pentru cetăţenie 
europeană 

Accentuarea 

dimensiunii europene 

în curriculum 

Asigurarea coerenţei 
între competenţele 
prevăzute de 
programele şcolare şi 
cele exersate în 

activităţi realizate în 

parteneriat cu şcoli 
din UE 

(Co)finanţarea 
activităţilor şi 
produselor realizate în 

parteneriat cu şcoli 
din UE 

Asigurarea 

comunicării prin 
dotare tehnică şi 
servicii Internet 

corespunzătoare 

- Iniţierea şi derularea 
în bune condiţii a 

proiectelor de 

mobilitate a cel puţin 
a unui proiecte prin 

ANPCDEFP 

Implicarea 

reprezentanţilor 
comunităţii şi 
partenerilor tradiţional în 
proiectele de cooperare 

 

Extinderea  relaţiilor de 
parteneriat euroean  
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3.5. DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE 

OBIECTIVE  STRATEGICE  
 

 
 
DOMENIUL 
management 
instituţional 

DOMENIUL dezvoltarea  
resursei umane 

DOMENIUL 
dezvoltare curriculară 

DOMENIUL   
atragerii resurselor 
financiare şi 
dezvoltarea bazei  
materiale 

DOMENIUL  
dezvoltarea relaţiilor 
comunitare, a 
parteneriatelor interne şi 
internaţionale 

O1. Utilizarea eficientă a 
resurselor financiare 

pentru dezvoltarea bazei 

tehnico-materială a şcolii; 

O2.    Identificarea unor 

noi surse de finanţare 
extrabugetar prin 

proiecte naţionale şi 
europene. 

 

- Consultarea 
membrilor 
organizaţiei, în 
raport cu nevoile 
sistemice ale 
organizaţiei, în 
vederea 
determinării 
nevoilor tehnico-
materiale ale şcolii 

- Formarea specifică a 
personalului in domeniul  
financiar si al proiectelor 
europene  

 Utilizarea eficientă a 
resurselor  
Identificarea de noi 
surse de finanţare ( 
sponsorizări, donaţii, 
fonduri europene) 
Consolidarea 
acţiunilor Consiliului 
elevilor  
 

 
- Elaborarea şi 
implementarea de 
proiecte de cooperare 
finanţate de UE cu noi 
parteneri si cu noi tari.  

 

 

4. Etapele de realizare a Planului de Acțiune a Școlii  
 

4.1. Programe multianuale: rezultate asteptate, Indicatori de performanță si criterii de evaluare  

Rezultatele aşteptate - reprezintă acele elemente care definesc efectivitatea ofertei educaţionale, modul în care satisface mai bine nevoile individuale , de grup 

şi comunitare. Acestea funcţionează ca nişte indicatori de performanţă (măsurabili cantitativ sau calitativ) ai întregii strategii. Acestea sunt definite în funcţie de 
ţintele şi opţiunile strategice. 
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Termenele de aplicare – (demarare, încheiere şi etape esenţiale) derivă din complexitatea ţintelor strategice şi din opţiunile strategice. Etapele intermediare au 

fost definite pe  anii școlari. . Detalierea la nivel de luni va fi făcută în planurile operaţionale. 

4.1.1  PROGRAMUL DE COMUNICARE INSTITUTIONALĂ ȘI  DE  MARKETING  EDUCAŢIONAL 

Obiective Rezultate asteptate/Indicatori  de 

performanta 

Perioada de realizare  Criterii  de evaluare   

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2029/2021 2021/20122 

O1. Promovarea unei 

comunicări intra și extra 
instituționale deschise, 
constructive, care să 
crească prestigiul școlii în 
cadrul  comunității locale  
și educaționale asfel încât 
Scoala Postliceală 
EDUNET să devină o 
școală de referintă in 
rîndul scolilor postliceale 

sanitare;

Intocmirea si rvizuirea Strategiei de 
dezvoltare a școlii    

x   X  Existenta unei strategii  si 

proceduri de comunicare  

Crearea și gestionarea  sistemului 
de gestionare a informației si de 
înregistrare, prelucrare si 

utilizare a datelor si informațiilor. 

x x x x x Existența unui sistem de 

evidență a documentelor 
intrate / iesite 

Diseminarea activităților 

curriculare, 

extracurriculare, 

activităților din proiecte 

prin articole de presă/ 

știri TV, postări pe saitul 
scolii, pagina de 

Facebook 

x x x x x Număr de activitati de 
diseminare/an școlar 
Numar de  produse 

realizate în parteneriate si 

diseminate (ex. 
caietele de practică, 
cursuri , CD- 

uri, materiale informative, 
Acreditarea ARACIP 
Prestigiul scolii (reiesit din 
feedback) 
Cresterea fluxurilor de 
elevi 

O2. Armonizarea ofertei 

educaționale cu nevoile 
beneficiarilor și cerințele 

- Planificarea unei oferte 

educaționale (CDS, activități 
extracurriculare și 

x x x x x Nr. cursurilor opționale  
(limba engleza, germana, 

masaj, ingrijire batrani la 
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pieței muncii care să 
conducă la îmbunătățirea 
inserției profesionale a 
absolvenților;
 

extrașcolare) dinamică și 
coerentă, conformă cu 

nevoile elevilor și resursele 
existente 

domiciliu etc.) proiectate si 

realizate  

Nr. de activități 
extracurriculare și 
extrașcolare 

Gradul de ocupare a 

locurilor  

Cresterea numarului de 

clase la AMG  

Cresterea numarului de 

elevi la AMG 

O3. Diversificarea 

strategiilor de promovare 

a ofertei educaționale a  
Școlii Postliceale EDUNET  
în comunitate,  în vederea 

creșterii fluxurilor de 
elevi. 

 

Informarea permanentă a 
comunităţii locale cu privire la 
oferta educaţională, prin mass-
media (participarea la emisiuni 
radio şi TV, presa scrisă locală) 
 

     Articole de presă/ 
știri TV, postări pe saitul 
scolii, pagina de 

Facebook , actiuni de  

promovarea ofertei școlare 

/ an școlar  

Creșterea fluxurilor de 
elevi 

 

 Resurse alocate pentru reclama si 
publicitate   

25000 23500 23500 25000 25000 Cheltuieli legate de 

publicitate si reclama 
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4.1.2 PROGRAMUL DE ÎMBUNATĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ 

Obiective Rezultate așteptate/ Indicatori de 

performata  

Perioada de realizare  Criterii de evaluare  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2029/2021 2021/20122 

O1. Creșterea gradului de 
inserție profesională prin 
creșterea calității 
pregătirii profesionale ,  

autonomiei profesionale,  

spiritului competiţional;  
 

Procent de 
promovabilitate la 
 examen de competentă  100% 

 

100% 100% 100% 100% 100% Evaluarea cu scop de 
orientare și 
optimizare a învățării 
(elaborarea de teste de 

evaluare 
inițială și finală, 
simularea examenelor  de 

competentă ) 
 

 

 Îmbunătățirea inserției 
Socioprofesionale (100%) 
 

50% 55% 60% 60% 60% Numar absolventi angajat  
in specialitate sau 
specializari adiacente  
 

O2. Reducerea 

abandonului şcolar şi a 
absenteismului prin 

atragerea şi motivarea  

participării elevilor la 
activităţile didactice; 
 

Reducerea abandonului școlar sub 
15%  
 
 
Motivarea  participării elevilor la 
activităţile didactice  si reducerea 
absenteismului sub 1000 absente 
nemotivate/an  
  
 

20% 18% 15% 13% 10% Monitorizarea rezultatelor 

școlare semestriale, anuale 

si a 
rezultatelor naționale; 
realizarea 
programelor remediale și 
de 
performanță 
Nr. de premii/mențiuni 
la concursuri ți 
olimpiade școlare/an 
școlar 
Nr. proiecte educative, 
cu finanțare 
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europeană/an școlar 
  (Procent de 

promovabilitate 
școlară   peste 98%/an 
școlar) 
 

98% 100% 100% 100% 100% 

 
O3.  Asigurarea egalității 
de șanse in educație si 
sprijinirea elevilor din 
grupuri sociale 
defavorizate, respectiv a 
celor cu cerințe 
educaționale speciale 
 

Elaborarea de programe - 
prevenirea ratei de părăsire 
a școlii, în vederea 
creșterii gradului de participare 

la educație 
Politici de 

echitate socială și a egalității de 
șanse: reducerea absenteismului, 
a riscului de abandon școlar, 
diminuarea fenomenului de 
violență, creșterea siguranței 
elevilor in mediul școlar, 
comunicare și dezvoltare 

personală, educație sanitară, 
educație în carieră 
 

x x x x x 

Nr. programe de 
consiliere 
psihopedagogică/an 

Competențe de 
comunicare, orientare 
profesionala  si 
comportamente formate  

 Reducerea abatelor disciplinare a  
fenomenelor de violență  (medii de 
10 la purtare) 

100% 100% 100% 100% 100% 
Numar de abaeri/incdente  
Medii la purtare  
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4.1.3  PROGRAMUL DE CREȘTERE A CALITĂȚII  RESURSEI UMANE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII SPORITE A SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 

Obiective Rezultate asteptate/ Indicatori de 

performanță 

Perioada de realizare  Criterii de evaluare  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2029/2021 2021/20122 

O1. Dezvoltarea 

competenţelor 
profesionale ale cadrelor 

didactice  , didactice 

auxiliare și nedidactice,  
prin participarea acestora  

la cursuri si programe de 

formare; 

 

Derularea unor 

programe de formare și dezvoltare 
profesionala menite a crea 
competențe digitale, lingvistice, 
competențe în sfera elaborării de 

proiectelor europene, prin 

valorificarea experienței 
profesionale a formatorilor din 

LCL sau CCD 

1 2 2 2 2 Monitorizarea participării 
personalului din unitate la 
cursurile de perfecționare, 
formare 
acreditate, grade didactice  

  

 

Participarea la 
cursuri de perfecționare și formare 
continuă 
(Numar de ore de formare 
/persoana)  

30 30 35 35 35 Nr. cursuri de 
perfecționare, 
formare 
parcurse 
de personalul 
unității 
Nr. cadre 

didactice 
implicate în 

proiecte 
europene 
 

 Cresterea numarului de cadre 
didactice  care au promovat  grade 
didactice  (din totalul cadrelor 

60% 65% 65% 70% 70% Nr. cadre 
didactice inscrise la grade 
si care au promovat 
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didactice) 
O2. Creşterii calităţii 
actului de predare – 

învăţare – evaluare; 

 

Rezultate scolare foarte bune 
(peste 80%medii peste 7)  

Respectarea cerințelor 
curriculare, a standardelor 

profesionale de către 

cadrelor didactice 

 
Promovarea  examenului de 

competemnte de 100% 

70% 75% 80% 80% 80% Numar de elevi promovati 
Nr. de absolventi 
promovati ai examenului 
de competemnte  

 

 

 

4.1.4 PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ŞI DIVERSIFICARE A RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN 

Obiective Rezultate așteptate /Indicatori de 

performanță  
Perioada de realizare  Criterii de evaluare  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2029/2021 2021/20122 

O1. Diversificarea  

parteneriatelor  

educaţionale, a 

parteneriatelor cu agenții 
economici în vederea 

dezvoltării profesionale și 
personale a elevilor.  

Realizarea parteneriatelor 
educative, cu agenții 
economici pentru asigurarea 
stagiilor practice pentru toti elevii 
(nr. parteneri) 

4 5 5 5 5 Numar de parteneri 

Asigurarea stagiilor 

practice pentru toti elevii 

Calitatea formării  
 

 

O2. Accesarea și 
implementarea 

Implementarea proiectelor de 
mobilitate Erasmus (nr. de elevi 
participanti ) 

 60 60 60 60 Numar de proiecte 

Erasmus finantate   
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proiectelor cu finanțare 
europeană : proiecte de 

mobilitate și parteneriate 
strategice  , parteneriate 

cu şcoli şi instituţii din 

Europa. 

 

Realizarea de stagii practice in 

strainatate  cu parteneri 

  

 

Numar de participanti/an 

scolar  

Impactul asupra 

participantilor, scolii si 

comunitatii  

Implementarea de parteneriate 
strategice  

1 1 1 1 1 Numar parteneriate şi de 

instituţii din Europa. 

Numar de produse 

intelectuale realizate 

Impactul asupra 

participantilor, scolii si 

comunitatii  

 

4.1.5 PROGRAMUL DE DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE 

Obiective Rezultate așteptate Perioada de realizare  Indicatori de realizare  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2029/2021 2021/20122 

O1. Utilizarea eficientă a 
resurselor financiare 

pentru dezvoltarea bazei 

tehnico-materială a şcolii; 
 

Asigurarea spațiilor scolare si a 

conditiilor  pentru buna 

desfașurarea a unitatiide 

învățământ ( buget alocat in RON ) 

47 500 47 000 47 0000 47 000 47 000 Spații adecvate procesului 
de 

Învățământ, in raport cu  

planul de scolarizare 

prognozat si 

realizat. 

- Numărul sălilor de clasă 
egal sau mai 

mare decât numărul 
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claselo pentru fiecare 

schimb. 

- Fiecare elev dispune de 

un loc stabil într-o sală de 
clasă 

 Dotarea corespunzătoare a sălilor 
de clasă, laboratoarelor scolare, al 

sălilor de demonstrație , bibliotecii 

etc. (buget alocat )  

 

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Nr. echipamente și mat 
. didactice achiziționate 

O2.    Identificarea unor 

noi surse de finanţare 
extrabugetar prin 

proiecte naţionale şi 
europene. 

 

Atragerea de fonduri din proiecte 

cu finanțare europeană 

 

25000 

euro 

180 000 

euro  

180 000 

euro  

180 000 

euro  

 Obtinerea Cartei  VET 

Nr. de proiecte 

 

 Cursuri de Ingrijire batrani la 

domiciliu si Masaj pentru elevi si 

alte persoane 

3000 3000 3000 3000 3000 Volumul surselor financiare 

atrase  
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4 2. Resurse alocate pentru realizarea tintelor strategice si obiectivelor  

 

4.2.1 Resurse Unane  

Personal de conducere: 

 1 director  

Personal didactic de predare  

 
 5 cadre didactice calificate 

 6 profesori asociați, plata cu ora 
 

Personal didactic auxiliar 

Categorie de personal Număr  de persoane 
încadrate 

Număr  de persoane 
calificate 

Număr de norme pentru fiecare 
categorie de personal 

Secretar 1 1 1 

Administrator financiar 1 1 0,5 

Bibliotecar 1 1 0,10 
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Personal nedidactic  

Categorie de personal Număr  de persoane 
încadrate 

Număr  de persoane 
calificate 

Număr de norme pentru fiecare 
categorie de personal 

Îngrijitor 1 1 0,30 

 

Detalii privind încadrarea in statul de funcții din Anexa 2. „Stat de funcţii şi componenţa catedrelor la calificarea Asistent medical generalist şi Asistent 
medical de farmacie,  Anul şcolar 2017-2018” 

 

Resurse de expertiză 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

0 4 0 1 6 0 

 Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime debutant  3-5ani 6-10 ani 11- 15ani 16-20ani 21-25ani 26-30ani Peste 30 

- în învăţământ 6     4  1 

- în unitate 4     4  3 



 

  Școala Postliceala Sanitara  EDUNET Bailesti 

Planul   de  Acțiune  al    Școlii     2017-2022       102 
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4.2.2 Resurse materiale  

 

SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Forma  de deţinere  Număr spaţii 

1. Săli de clasă  închiriate 3 

2. Cabinete(săli de nursing)  închiriate 1 

3. Laboratoare* închiriate 3 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de 1 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 

10 minute 

SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Forma  de deţinere  Număr spaţii 

1. Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 
documentare 

închiriat 1 

2 Cabinet medical închiriat 1 
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SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Forma de e deţinere  Număr spaţii 

1. Secretariat închiriat 1 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale închiriat 

3. Contabilitate * închiriat 1 

4. Birou administraţie* închiriat 1 

 

4.2.3.Resurse financiare  Bugetul de venturi și cheltuieli estimat pentru perioada de implementare a proiectului 

DENUMIRE INDICATORI Cod rand Total an 2017 Estimari 2018 Estimari 2019 

TOTAL VENITURI 01 76.600 89.000 109.800 

Taxe si alte venituri din invatamant 02 

    

 

4.2.4. Resurse informationale  

CURRICULUMUL   

Curriculumul  utilizat de unitatea de învăţământ, în perioada de la autorizarea de funcţionare provizorie până la solicitarea acreditării, este aprobat prin: 

Domeniul: Sănătate și Asistență Pedagogică 
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Nr. 

crt. 

Curriculum și Standarde de pregătire 
profesională  
 

Ordinul de Ministru care o aprobă 

1 Asistent Medical Generalist O.METC nr. 2713/29.11.2007 - 

Curriculum  

SPP - O.METC nr. 2713/29.11.2007 

Ordinul MECS nr. 5602/2015 - Curriculum 
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Oferta educationala  

 

Cursuri  de limba germana  opţionalele oferite, elevii dobândesc cunoştinţe şi competenţe suplimentare care le facilitează angajarea in strainatate ş.a. Mai 
exact, absolvenţii noștri dobândesc competente profesionale  solide, ceea ce  le permite să isi gaseasca un loc de munca in ţară şi in străinătate. 

Cursuri de calificare pentru ocupatii complementare calificării de Asistent medical : îngrijitor bătrâni la domiciliu și masaj 

2017-2018 

AMG – 1 
clasa/28 elevi    

2018-2019 

AMG – 
1clasa/28 

elevi    

2019-2020  

AMG – 1 
clasa/28 elevi    

2020-2021  

AMG – 1 
clase/28 elevi    

2020-2021  

AMG – 1 
clasa/28 elevi    
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Bibliotecă: dotata cu  100 de volume  si  sală de lectură cu 20 de locuri 

Resurse TIC: 

 conectare permanentă la Internet prin wareless ; 
 laboratoarele de informatică sunt dotate cu 17 laptop-uri  

 reţea formată din 2 PC Pentium 4; 
 1 imprimante . 

 1 multifuncţională (xerox, scanner); 
 Vista;Office 2007; 
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Secțiunea III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI  

PLANURI  OPERAŢIONALE - anul școlar 2017-2018 

 

 

 

1. Plan operațional de promovare a școlii 

 
 
Tinta strategică: RECONSIDERAREA STRATEGIILOR DE COMUNICARE INSTITUŢIONALE  ȘI DE PROMOVARE A ȘCOLII 
r. 

Obiective Acțiuni 
Resurse Resurse Resurse de Resurse 

Responsabili 
Indicatori de  

crt. umane materiale timp financiare performanță 
 

    

  Planificarea, organizarea, dirijarea Membrii CA ROFUIP  Septembrie  Director   
 

O1. Optimizarea 
capacității 
de aplicare a 
instrumentelor de 
management și de 
asigurare a calității 

controlul si monitorizarea Echipa Regulamentul 2017   - Respectarea  
 

activității desfășurate în școală: managerială CA 
  

Membrii CA legislației in 
 

    
 

 Cadre didactice, Echipament IT 
 

500lei 
 

constituirea 
 

    
 

- constituirea comisiilor metodice didactice (calculatoare, 
   

CA/CEAC/ 
 

     
 

- alegerea consiliului educativ auxiliare , Internet, 
     

      
 

- constituirea CA, CEAC personal imprimante) 
   

- Nr. comisii 
 

     
 - reactualizarea organigramei nedidactic Materiale    metodice/specifice  
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- constituirea comisiilor specifice 
 

consumabile 
     

       
 

- stabilirea atribuțiilor la nivelul 
 

(hârtie, tonere) 
     

1. 
      

structurilor organizației 
       

        
 

(conducere, comisii metodice, 
     

- Fișe de post 
 

       
 comisii specifice, departament)      pentru tot  
       personalul unității  

 Reactualizarea Regulamentului de Membrii CA ROFUIP Octombrie  Director - Nr. procese  
 Organizare și Funcționare al Echipa Mat. 2017   verbale de  
 Școlii Postliceale EDUNET precum managerială birotică(hârtie,   Membrii CA prezentare a ROF  
 și a Regulamentului Intern Cadre didactice, dosare,   Membrii în rândul cadrelor  
  didactice bibliorafturi   echipei de didactice, elevilor,  
  auxiliare, Echipament IT   elaborare părinților  

  personal (calculator,   ROF/RI - Respectarea 
  nedidactic, imprimantă,    ROF/RI de către 
  elevi, părinți copiator,    resursa umană din 
   internet)    LCL. 

 Aplicarea procedurilor de Membrii CA Raportul de Octombrie Fonduri Director - Evaluarea 
 autoevaluare instituțională și de Echipa activitate școlară 2017   pozitivă a fiecărui 
 asigurare internă a calității (RAEI- managerială pe anul școlar  300 lei Membrii CA indicator al 
 2016-2017, rap. de îmbunătățire Cadre didactice, 2015-2016   Comisia standardelor de 
 2017-2018) didactice Statistici   CEAC calitate; 
  auxiliare, secretariat,     
  personal contabilitate,    - Numărul de 
  nedidactic, administrativ    documente 
  elevi, părinți Echipament IT    CEAC revizuite 
   (calculator,    anual 
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   imprimantă,     
   Xerox, internet)    - Nr. măsuri de 
   Materiale    îmbunătățire 
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     

 
Elaborarea planurilor 
manageriale/ Membrii CA Raportul de Octombrie Fonduri Director Nr. documente de 

 
graficelor de monitorizare și 
control Echipa activitate școlară 2017   proiectare 

 pentru anul școlar 2017-2018 managerială pe anul școlar  300 lei  managerială, 
 director, ., resp. com. met./ Cadre didactice, 2016-2017    monitorizare si 

 
com. specifice, cons. educativ, 
resp. didactice Raportul de   Resp. de control la nivel de 

 comp. și dezbaterea acestora la 
auxiliare, 
personal îmbunătățire al   comisii met./ unitate școlară, 

 nivel de CP/comisie/comp. nedidactic procesului de   specifice/ comisie metodică, 
   autoevaluare   compart. compartiment care 
   internă    au primit avizul 
   Statistici    forurilor 
   secretariat,    competente. 
   contabilitate,     
   administrativ     

    Echipament IT     
    (calculator,     
    imprimantă,     
    copiator,     
    internet)     
    Materiale     
    consumabile     
    (hârtie, tonere)     

  Elaborarea PAS 2017-2022 Membrii CA PAS-2017-2022 Septembrie Fonduri Membrii CA Respectarea 
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   Echipa RAEI-2016-2016 -  Echipa structurii PAS 
   managerială Rap. activitate Decembrie 300 lei elaborare  
   Cadre didactice, 2016-2017 2016  PAS Ținte și opțiuni 
   didactice PLAI 2013-2020    strategice clar 
   auxiliare , PRAI 2014-2020    formulate 
   personal Echipament IT     
   nedidactic (calculatoare,    Existența 

    
Internet, 
materiale    programelor de 

    consumabile    dezvoltare 
    (hârtie, tonere)    multianuale 

2. O2. Îmbunătățirea și Transmiterea și reactualizarea Echipa Legislația în Permanent Fonduri Director Accesul permanent 
 eficientizarea permanentă a informațiilor legate managerială vigoare    al actorilor 
 schimbului de procesul educațional și Cadre didactice, (metodologii,  500 lei  educaționali la 
 informațional între legislativ, cadrelor didactice, didactice calendare pentru    informație prin: 

 actorii sociali 
elevilor, părinților (email, 
avizierele auxiliare, activități etc.)   Resp.com. - internet, 

 participanți la educație școlii, panourile din cele două personal Internet, fax,   metodice echipamente IT din 

 (MECȘ, ISJ, directori, cancelarii, saitul școlii, secretariat) nedidactic, Mat. cons.   Diriginții 
cab. 
met./cancelarie 

 personalul școlii)  elevi, părinți (hârtie, dosare)   Serviciul funcționale 
    copiator, scaner,   secretariat - saitul scolii / 
    telefon, aviziere    aviziere actualizate 
        - serviciul 
        secretariat 
        operațional 

  
Actualizarea permanenta a 
datelor Echipa Baza de date – Permanent Fonduri Director Baza de date – SIIIR 

  in SIIIR managerială SIIIR   Comisia – completată 
   Cadre didactice, Internet  300lei SIIIR /actualizată 
   didactice     100 % 
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   auxiliare      

  Transmiterea în timp util a Echipa Statistici, Permanent Fonduri Director Îndeplinirea 
  informațiilor cerute prin notele managerială Proceduri,    tuturor cerințelor - 
  telefonice, adresele înaintate Cadre didactice, Rapoarte,  300 lei Diriginții 100% 
  instituției de MECȘ, ISJ didactice Informări   Serviciul  
  etc. auxiliare Internet, fax,   secretariat  
    Mat. cons.     
    (hârtie, dosare,)     
    copiator, scaner,     
    telefon     

3. O3. Armonizarea Se va întocmi și aviza oferta Echipa Precizările Deccembrie Fonduri Director Creșterea nr. de 

 ofertei educaționale 
educațională dinamică și 
coerentă, managerială MECȘ, ISJ, 2017   clase  

 cu nevoile conformă cu nevoile elevilor și Cadre didactice programele CDS  300 lei   
 beneficiarilor si resursele existente si cerințele Elevi Echipament IT     
 cerințele pieței actuale ale pieței muncii interne și Părinți (calculatoare,     
 muncii, diversificarea externe: Reprezentanți ai Internet, Februarie    
 strategiilor de - fundamentarea planului de mediului materiale 2018    
 promovare a ofertei școlarizare 2018-2019, ținând cont economic consumabile     
 educaționale in de specializările acreditate/ (spitale, (hârtie, toner)     
 vederea creșterii autorizate, populația școlară, farmacii,      
 fluxurilor de elevi și mediul concurențial, gradul de cabinete      
 îmbunătățirea inserție al absolvenților în țară și medicale)      
 inserției. străinătate.       
  - elaborarea proiectului CDS  în       
  urma consultărilor cu elevii        
   (prezentarea/argumentarea       
  programelor de opționale 2018-       
  2019)       

 O4. Diversificarea 
Promovarea ofertei educaționale 
și Echipa Material Sem. II Fonduri Director Realizarea planului 
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 strategiilor de 

promovare a ofertei 

educaționale a  Școlii 
Postliceale EDUNET  în 

comunitate,  în 

vederea creșterii 
fluxurilor de elevi. 

 

creșterea vizibilității activităților managerială publicitar:    de școlarizare 100% 
 școlii în Cadre didactice - pliante     
 comunitatea locală prin: Elevi - broșuri     
  Părinți - bannere  6000 lei Diriginții  
 - realizarea de parteneriate  - saitul școlii   Contabil  
 educaționale cu instituții –  - pagina de Sem. II  Informatician Creșterea  

 considerate grup țintă:   facebook    
numărului de elevi 
cu  

 licee în vederea      cu 30% față de 
 diseminării ofertei educaționale si      2017-2018 
        
        
        
        
    Sem. I/II    

 - promovarea ofertei educaționale       
 pe pagina web a școlii ,       
 Facebook, mass-media (TV, presa       
 locală ), campanii publicitare în       
 autobuze   Sem. I/II    

 - diseminarea activităților       
 educative desfășurate în scoală și       
 proiecte europene în presă, TV       
 locală, Facebook, saitul școlii       
    Sem. I/II    
 - dezvoltarea acțiunilor de       
 voluntariat ale elevilor din școala       
 postliceală în rândul populației       
 orașului Craiova (măsurarea   Sem. I/II    
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 tensiunii, glicemiei, acțiuni de prim       

 ajutor în zile caniculare. etc)        

         
         
 promovarea la diverse    Sem. I/II    
 activități desfășurate în școlile        
 craiovene        

 - amenajarea și actualizarea        
 panourilor de diseminare a ofertei        
 școlare, produselor, proiectelor    Sem. I/II    
 educative și europene        

 - organizarea școlii,        
 concursului județean pentru elevi        
         
 

Concurs de sănătate și prim 
ajutor, 
și a unui simpozion interjudețean 
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2. Plan operațional de dezvoltare a performanței școlare 

 
 
 
 
ȚINTA STRATEGIGĂ 2: ÎMBUNATĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘCOLARE ȘI CRESTEREA GRADULUI DE INSERȚIE PROFESIONALĂ 
 

Nr. 
Obiective Acțiuni 

Resurse Resurse Resurse de Resurse 
Responsabili 

Indicatori de  

crt. umane materiale timp financiare performanță 
 

    

1. 

O1. Creșterea gradului 
de inserție 
profesională prin 
creșterea calității 
pregătirii profesionale 
,  autonomiei 

profesionale,  

spiritului 

competiţional 

Eficientizarea mecanismelor Echipa ROF-LCL Permanent Fonduri Director Nr. proceselor  
 decizionale de la nivelul școlii, prin managerială Regulament CA    verbale încheiate în  
 implicarea unui număr crescut de Cadre didactice, Planuri  300 lei  ședințele de lucru  
 cadre didactice, didactice auxiliare didactice manageriale    ale echipei  

 în actul decizional, în mod auxiliare , La nivel de    manageriale cu  
 democratic în vederea consultării, personal unitate    cadrele  
         
 informării si valorizării expertizei nedidactic școlară/comisie    didactice/didactice  
 profesionale in vederea adoptării  /compartiment    auxiliare/  
         
 deciziilor care privesc procesul  Echipament IT    nedidactic,  
 instructiv educativ.  (calculatoare,    responsabilii  
   Internet,    comisiilor,  
   materiale    echipelor de  
   consumabile    proiecte  
   (hârtie, tonere)      

 Delegarea de sarcini si atribuții în Echipa Fisa postului Sem I/II Fonduri Director Cuprinderea 100% 

 
cadrul 
comisiilor/compartimentelor managerială ROFUIP    a personalului 

 ținând cont de experiența Cadre didactice, Planuri  300lei Responsabilii did.cu norma de 
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 profesională, abilităților practice didactice manageriale   de comisii, bază în școală, did. 

 (TIC, artistice, culturale, auxiliare, Legislația în   
compartiment
e auxiliar în com. 

 
comunicaționale etc.), astfel încât 
să personal vigoare/    specifice/grup. de 

 fie stimulată inițiativa personală, nedidactic specificul    lucru de la nivelul 
 creativitatea, crescând  activității    unității. 
 responsabilitatea, implicarea si  comisiilor,     
 eficiența grupurilor de lucru la  comp.     
 nivel de comisie, compartiment  Echipament IT     
   (calculator,     
   imprimantă,     
   copiator,     
   internet)     

 - Stimularea dezvoltării carierei Echipa Legislația în Permanent, Fonduri Director Calificative – FB – 

 
personale, pe criterii profesionale 
și managerială vigoare cu  si  100% pentru 

 competitive; aplicarea criteriilor Cadre didactice, Portofoliile respectarea extra- Resp. cu personalul unității 

 
obiective de evaluare și 
promovare didactice cadrelor preved.  

perfecționare
a  

 în carieră a personalului didactic, auxiliare , didactice/elevilor legale de 500 lei Resp.com. Nr. cadre didactice: 
 did. auxiliar si nedidactic personal Rapoartele de promovare/  metodice metodiști, experți 
  nedidactic autoevaluare evaluare   în educație, tutori 
   Echipament    stagii practice 
   IT(calculatoare,     
   Internet     
   Materiale     
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     
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 - Realizarea la nivelul fiecărei Echipa Legislația Sem. I Fonduri Resp.com. Nr. auxiliare 
 comisii metodice a bazei de date managerială școlară   metodice didactice 
 cuprinzând stilurile de învățare și a Cadre didactice Chestionare  500lei   
 materialelor didactice adaptate elevi Echipament IT    Nr. suporturi de 
 diferitelor stiluri de învățare ale  (calculatoare,    curs 
 elevilor(manualele  Internet     
 alternative/suporturi decurs,  Materiale    Nr. softuri 
 auxiliarele didactice, softurile  consumabile    educaționale 
 educat. )  (hârtie, tonere)     

 
- Realizarea învățării diferențiate 
în Echipa Grafice de Permanent Fonduri  Creșterea 

 vederea accesului la pregătire al managerială pregătire   Resp.com. promovabilității cu 
 tuturor elevilor și asigurarea de Cadre didactice Fise de lucru  300lei metodice 15% 

 
șanse egale; realizarea 
programelor elevi Echipament    comparativ cu 

 remediale și a programelor de  IT(calculatoare,    2016-2017 
 pregătire de performanță  Internet     
   Materiale     
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     

 - Desfășurarea scenariului didactic Cadre didactice Mat. did. din Permanent   Creșterea 
 pe baza unor strategii inductive și elevi, laborant laboratoare, săli 100 lei  Resp. com. randamentului 
 euristice axat pe activitate  de demonstrație   metodice școlar (medii 
 independentă , folosind  Echipament IT    sem/anuale între 8- 
 materialele didactice din dotarea  (calculatoare,    10) cu 15% 
 cabinetelor metodice, laboratoare,  Internet,    comparativ cu 
 săli de demonstrații, bibliotecă  materiale    2016-2017 
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     
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- Monitorizarea rezultatelor 
școlare, Echipa Teste de Permanent Fonduri  Creșterea 

 diversificarea strategiilor de managerială evaluare   Resp.com. randamentului 
 evaluare și a instrumentelor de Cadre didactice Fișe de lucru  100 lei metodice școlar (medii 
 evaluare; elevi, secretare Chestionare    sem./anuale între 

 
realizarea la nivelul fiecărei 
comisii  Echipament IT    8-10) cu 15% 

 a unei baze de instrumente de  (calculatoare,    comparativ cu 
 evaluare  Internet,    2016-2017 
   materiale     
   consumabile     
    (hârtie, tonere)     

2. 

O2. Reducerea 

abandonului şcolar şi a 
absenteismului prin 

atragerea şi motivarea  

participării elevilor la 
activităţile didactice; 
 

- Stimularea interesului elevilor, Cadre didactice, Echipamente IT Permanent Fonduri Director 100% 

 creșterea atractivității orelor și did. auxiliare 
(videoproiectoar
e,   si  funcționalitatea 

 motivarea acestora pentru studiu elevi, multimedia)  extra- Respons. echipamentelor IT 
 prin aplicarea curriculumului la  Echipamente   Com. met din lab./cab. met 
 clasă pe bază de metode didactice  lab. /săli de dem.     
 Modern (lecții interactive) prin    2000 lei  Nr. echipamete 
 utilizarea softurilor educaționale      didactice actualizat 
 (lab. multimedia)/ mat. did.     Administrato în cab. met., lab., 
 existente în laboratoare, săli de     r financiar săli de dem. 
 demonstrație.       

 
- Dezvoltarea mediului 
concurențial Echipa Mat. informative Permanent Fonduri Director Creșterea nr. de 

 prin îndrumarea/pregătirea managerială de specialitate   si  premii la 
 elevilor pentru concursuri și Cadre didactice Revista scolii  extra-  concursuri școlare 
 olimpiade școlare și popularizarea elevi Echipament IT    cu 30% comparativ 
 rezultatelor in cadrul festivităților  (calculatoare,  400lei  cu 2016-2017 
 de premiere, presă  Internet,     
 etc.  materiale     
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   consumqbile     
   (hârtie, tonere)     

 - Realizarea strategiei în vederea Echipa manag., Programe de Decembrie Fonduri Director Procent de 

 
pregătirii examenelor  de 
competente cadre didactice, lucru 2017  și  promovabilitate 

 (program de pregătire elevi Mat. inf. de - Mai 2018 extra- Resp. com. 100% 

 suplimentară, program de  
specialitate(teste
,   metodice Promovabilitate 

 recuperare în funcție de evaluările  fise de lucru, etc)  300 lei  absolvire 100% 

 
inițiale, program de monitorizare 
a  Echipament IT     

 acestor activități)  (calculatoare,     
   Internet,     

   materiale     
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     

 - Dezvoltarea rolului Consiliului Cadre didactice, Echip. din Permanent Fonduri Director Nr. activități 
 Elevilor în diversificarea elevi dotarea școlii   și  extracurriculare 

 
programelor și proiectelor 
educative;  (IT, audio-video,  extra-  desfășurate la 

 valorificarea inițiativelor și  sportive)    inițiativa CE 
 valorizarea produselor activităților  Panouri  300lei   

 
inițiate de elevi ca exemple de 
bună  publicitare     

 practică  Echipament IT     
   (calculatoare,     
   Internet,     
   copiator,     
   materiale     
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     
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 - Inițierea și derularea unor Echipa Echip. din  Fonduri  Nr. proiecte și 
 proiecte și managerială dotarea școlii(IT, Sem. I/II  și  programe 
 programe educative pentru Cadre didactice, audio-video,  extra-  educative inițiate 
 promovarea valorilor și principiilor elevi sportive)     
 etice: dreptate, toleranță, pace,  Panouri  300 lei   
 cetățenie activă, respectarea  publicitare     
 drepturilor omului  Echipament IT     
   (calculatoare,     
   Internet)     
   Materiale     
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     
   copiator     

 
- Activitati de  orientare 
profesională pentru 
elevi (prezentarea ofertelor 
de munca, întâlniri ale elevilor de 
la postliceală cu reprezentanți ai 
organizațiilor sanitare din 
comunitatea locală și spațiul 
european) pentru îmbunătățirea 
inserției socio-profesionale 

Echipa Cabinet școlar  Fonduri  Nr. activități de 
 managerială Echipament IT Sem. I/II  si  consiliere școlară 
 Cadre didactice (calculatoare,  extra-  inițiate 
 elevi, parteneri Internet,     
 sociali Materiale  100lei   
  consumabile   Diriginți  
  (hârtie, tonere)     
  copiator     
       
       

3. 

 

- Asigurarea disciplinei școlare/ Echipa RI Permanent Fonduri Director Abateri 
 responsabilizarea elevilor pentru managerială Statutul elevului   și  disciplinare 
 menținerea patrimoniului școlar Cadre didactice, Mat. întrețineri  extra- Diriginți 0% 

 
(mobilier școlar, echipamentele 
din dict. auxiliare, mobilier școlar,   Administrator  

 
dotare etc.) în stare de 
funcționare nedidactic echipamentele   de Mobilier școlar 

 prin prelucrarea RI, realizarea elevi, părinți, din lab./Sali de  5000 lei patrimoniu /echipamente 
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serviciului pe scoală, 
monitorizarea  dem./echip. IT,   Administrator didactice în stare 

 actelor de indisciplină și  audio-video,   financiar de funcționalitate 

 
comunicare permanentă cu 
părinții.  sportive etc.    100% 

 - Identificarea  Echipa Cabinet școlar Permanent Fonduri  Nr. elevi consiliați 
 cu probleme de absenteism/ managerială Mat. informat.   și   
 probleme de comportament, Cadre didactice, Rampă de acces  extra-   
 derivate din mediul familiar elevi, părinți Echipament IT   Consilier  
 (familii dezorganizate, părinți  (calculatoare,  300 lei școlar  
 plecați la muncă în străinătate),  Internet   Diriginți  
 anturaj nebenefic.  Materiale     
   consumabile     
   (hârtie, tonere)     
   copiator     

 - Derularea unor campanii de Echipa Materiale Sem. I/II Fonduri Director Creșterea 
 informare și conștientizare despre managerială informative  extra-  programelor de 
 pericolul consumului de alcool, Cadre didactice Sala de festivități    informare cu 30% 
 droguri, violența juvenilă, traficul elevi, parteneri Echipament IT  300 lei  comparativ cu 
 de persoane, în parteneriat cu sociali (calculatoare,   Consilier 2015-2016 
 organisme abilitate.  Internet,   școlar  
      Diriginți  
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3. Plan operațional de dezvoltare profesională a resursei umane 

 
 
ȚINTA STRATEGIGĂ 3: . CREȘTEREA CALITĂȚII  RESURSEI UMANE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII SPORITE A SERVICIILOR EDUCAŢIONALE 
 

Nr. 
Obiective Acțiuni 

Resurse Resurse Resurse de Resurse 
Responsabili 

Indicatori de  

crt. umane materiale timp financiare performanță 
 

    

1. Dezvoltarea 
competenţelor 
profesionale ale 
cadrelor didactice  , 
didactice auxiliare și 
nedidactice,  prin 
participarea acestora  
la cursuri si programe 
de formare 

- Identificarea nevoilor de formare Echipa Fișa de  Resurse Director Nr. cadre did.,  

 a resursei umane din scoală, managerială dezvoltare Sem. I/II  si  
didactice 
auxiliare  

 prezentarea ofertelor de formare Cadrele profesională  extra- Responsabil cuprinse în  
 (CCD, organisme abilitate), didactice, did. Portofoliu curs   comisia de programe de  
 sprijinirea participării la cursuri auxiliare, Echipament IT  3000 lei perfecționare formare,  
 de perfecționare și formare, în nedidactic (calculatoare,    perfecționare  
 scopul actualizării cunoștințelor de Formatori Internet, mat.      
 specialitate, eficientizării muncii  consumabile      
  depuse si respectării legislației în  (hârtie, tonere)      
  vigoare.  copiator      
          

  - Sprijinirea cadrelor didactice in Echipa Mat. did. de Sem. I/II Resurse Director 
Nr. cadre 
didactice  

  activitatea de perfecționare prin managerială specialitate    
care au 
susținut si  

  def. /grade didactice Cadre didactice Echipament IT  3000 lei- Responsabil 
prom. 
examenul de  

   Metodiști (calculatoare,  plata com. de def./ inspecții  
    Internet),  inspecțiilor perfecționare grade didactice  
    copiator)      
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    Materiale      
    consumabile      
    (hârtie, tonere)      
          

  - Susținerea și încurajarea cadrelor Echipa Echipament IT Sem. I/II Resurse Director 
Nr. cadre 
didactice  

  didactice să participe la proiecte managerială (calculatoare,  extra-  implicate în  

  
europene derulate în parteneriat 
cu Cadre didactice Internet,    

proiecte 
europene  

  ISJ/Universitate/școli din spațiul Parteneri copiator)  din proiecte    
  european în vederea valorizării proiecte Materiale      
  competentelor dezvoltate, în  consumabile      
  procesul de predare-învățare  (hârtie, tonere)      

 

O2. Creşterii calităţii 
actului de predare – 
învăţare – evaluare 

- Îmbunătățirea calității 
activităților Echipa Mapa activității Sem. I/II Resurse Echipa 

Nr. activități 
(mese  

 metodice și științifice la nivelul managerială Echipament IT  extra- managerială rotunde,  

 comisiilor metodice (organizarea 
de 

Cadre didactice (calculatoare,   Responsabili 
simpozioane 
etc.)/  

  
Internet, 

 
500 lei com. met. 

Nr. 
participanți la 

 
 

mese rotunde, simpozioane, etc) 
   

  
copiator) 

   aceste 
activități 

 
       
    Materiale      
    consumabile      
    (hârtie, tonere)      

  
- Valorificarea expertizei 
dobândite Echipa Mat. didactice Sem. I/II Resurse Director Creșterea  

  prin formare continuă a managerială Echipament IT    
randamentulu
i  

  personalului unității de Cadre didactice (calculatoare,  500lei Resp. com. școlar (medii  
  învățământ, reflectată de Elevi Internet,   pe probleme/ sem./anuale  
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calitatea între 
  procesului de predare-învățare, a  copiator)   compart. 8-10) cu 15%  
  activității com. specifice, a  Materiale    comparativ cu  
  compartmentelor secretariat,  consumabile    2016-2017  
  contabilitate  (hârtie, tonere)      
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4. Plan operațional de dezvoltare a relațiilor de parteneriat 

 
 
ȚINTA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA RELAŢIILOR DE PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ ŞI ŞCOLI DIN SPAŢIUL EUROPEAN 
 

Nr. 
Obiective Acțiuni 

Resurse Resurse Resurse de Resurse 
Responsabili 

Indicatori de  

crt. umane materiale timp financiare performanță 
 

    

 

O1. Diversificarea  
parteneriatelor  
educaţionale, a 
parteneriatelor cu 
agenții economici în 

vederea dezvoltării 
profesionale și 
personale a elevilor 

Realizarea protocoalelor de Cadre didactice Mat. informativ Sem. I/ II Resurse Director 
Nr. activități 

 
 

colaborare și parteneriat cu Reprezentanți Echipament IT 
 

extra-  
 

  
desfășurate în 

 
 

organizații publice din parteneri sociali (calculatoare, 
 

  
 

  
parteneriat cu 

 
 

comunitatea locală: 

 

Internet, 

 

500lei  

 
     
   

reprezentanții 
 

 
Jandarmeria, Poliția, Pompierii, 

 
copiator) 

    
     

comunității locale 
 

 
CJRAE, DSP, AJOFM, ONG etc., 

 
Materiale 

    
       

1. 
pentru organizarea unor acțiuni 
de 

 
consumabile 

     
      

 
interes comunitar: campanii de 

 
(hârtie, tonere) 

     
       
         
 informare împotriva actelor        
 antisociale (antidrog, antiviolență        
 etc.), campanii de         
 orientare profesională, campanii        
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 umanitare etc.        

  
Atragerea unor posibili parteneri 
ai Cadre didactice Mat. informativ  Resurse Director   

  școlii din rândul organizațiilor Reprezentanți Mat. de  extra-  Nr. parteneri  

  
sanitare /școli sanitare, în vederea 
: parteneri diseminare bune Sem. I/II  Respons. economici și  

  
b. Desfășurarea stagiilor practice 
– economici practici  500 lei com. met. parteneriate de  

  școala postliceală sanitară  Echipament IT   postliceală colaborare  
  c. Schimb de bune practici, prin  (calculatoare,      

  organizarea unor activități în  Internet,    
Nr. act. 
desfășurate  

  parteneriat (mese rotunde,  copiator)    în parteneriat  
  simpozioane).  Materiale      
          

 

O2. Accesarea și 
implementarea 

proiectelor cu 

finanțare europeană : 
proiecte de mobilitate 

și parteneriate 
strategice  , 

parteneriate cu şcoli şi 
instituţii din Europa. 

 

Implementarea proiectului 
Erasmus + KA 2 INE 6 - anul II 
Implementarea proiectului 
Erasmus + KA 2 INE 7 - anul I 
 
Depunerea de candidaturi 
pentru proiecte Erasmus + axa 
Actiunea cheie  KA1-in cadrul 
Cartei VET  

Cadre didactice 
implicate în 
proiecte 
Elevi 
Echipa 
managerială 
Cadre didactice 
Elevi 

Mat. informativ 
IT (calculatoare, 
Internet, 
copiator) 
Materiale 
consumabile 
(hârtie, tonere) 

Resurse 
extra- 
buget. din 
proiecte   

Nr proiecte depuse  
Nr. produse 
inrealizate si 
activități 
Diseminare in  
proiecte europene  
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5. Plan operațional de dezvoltare a bazei materiale 

 
 
ȚINTA STRATEGICĂ 5: DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE 

Nr. 
Obiective Acțiuni 

Resurse Resurse Resurse de Resurse 
Responsabili 

Indicatori de  

crt. umane materiale timp financiare performanță 
 

    

1. O1. Utilizarea eficientă 
a resurselor financiare 
pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-
materială a şcolii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificarea unor noi 
surse de finanţare 

Achiziționarea de material didactic 
de specialitate pentru specializări 
postliceală(AMG, AMF,). 

Director 

Mat. didactic de 
specialitate 

Ianuarie –  Director Numar si valoare 
Mat. didactic de 
specialitate 

 
 Administrator iunie    
 Contabil 2018 5000 lei   
  Personal      
  nedidactic      

 Reparații la fațada exterioară corp Director Mat. reparații Aprilie –  Director Valoarea lucrarilor  

 
principal a acoperisurilor  
jgheaburilor Administrator  august  Contabil   

 și burlanelor Contabil  2018  Coordonator   
  Muncitori firmă   6000 lei lucrări   
      reparații/   
      firmă   

 Achiziționarea de calculatoare, Director Calculatoare Noiembrie  Director Achiziționarea a   
 imprimante, videoproiectoare Contabil Imprimantă – decembrie   calculatoare, 2  
  Informatician  2017 3000 lei  imprimante, 1  
       videoproiector  
 Atragerea de resurse financiare 

prin depunerea de noi proiecte 
Erasmus + KA1 -mobilitati si KA2- 
Parteneriate strategice  

Director 
Responsbil 
proiecte 
europene  

Spații școlare 
Iunie/iulie  
2018 

 
Responsabil 
proiecte 

 
200000 euro 
venituri 
atrase 

   
   

     

 Cursuri de calificare masaj si  Director Mat. informativ Noiembrie  4000 lei Director 8000 lei venituri 
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extrabugetar prin 
proiecte naţionale şi 
europene. 

Ingrijire batrani la domiciliu  IT (calculatoare, 
Internet, 
copiator) 
Mat. consumab. 
(hârtie, tonere) 

2017 – Plata 
personalul 
ui didactic 
din taxa 
/cursuri 

 Formatori  iunie 2018 com. reval. extra 
 Contabil    
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Secțiunea  IV. MONITORIZAREA ŞI 
EVALUAREA PROIECTULUI  

 

1. Mecanisme și instrumente de monitorizare  
 
 

1.1. Monitorizarea și evaluarea la nivel de echipă 

 

Monitorizarea vizează supravegerea implementării acţiunilor planificate pentru adaptarea 
ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi oferă feed-back-ul necesar pentru actualizare în 

următorul ciclu de planificare. 

Monitorizarea – măsurarea progresului obţinut în implementarea planului propus şi formularea 
unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia; 

Evaluarea – compararea coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând 
eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus; 

Feedback  - valorizarea rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi 
diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici. 

 

 

Fundamentare

Analiza

PlanificareImplementare

Monitorizare

Evaluare

Revizuire

statistici
Priorităţi naţionale, 

regionale, locale

 
Monitorizarea la nivel de echipă presupune ca personalul școlii: 

- să monitorizeze implementarea acțiunilor cuprinse în PAS;
- să evalueze dacă aceste acțiuni au avut efectul planificat ;
- să raporteze periodic managerilor progresul înregistrat prin evaluare;
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- să revină asupra acțiunilor care nu au fost finalizate și să le revizuiască în vederea unei 
noi implementări.


Activitatea de monitorizarea la nivel de echipă se finalizează prin activitatea
 

de monitorizarea la nivel de management. 
Această activitate presupune participarea managerilor, cât și a  membrilor 

 

Consiliului de Administrație al școlii, prin: 
 

- delegarea de sarcini (pentru: directorul adjunct și responsabilii de comisii metodice) și 
urmărirea îndeplinirii lor;


- analiza rapoartelor întocmite la nivel de echipe;


- compararea rezultatelor scontate cu cele obținute și corectarea procesului respectiv în 

vederea atingerii scopurilor propuse;


- proiectarea și implementarea de noi acțiuni, adecvate contextului de adaptare la situații 
specifice;


- analizarea greșelilor și întocmirea unei baze de date cu experiența acumulată, necesară 

unor acțiuni ulterioare, asemănătoare;
 
 

1.2. Monitorizarea internă 

 
 

Nr. 

Ac
țiu

ne
a 

R
es

p
o

n
sa

bi
l 

Te
rm

en
 

În
re

gi
st

ra
re

a
 

re
zu

lt
a

te
lo

r 

In
st

ru
m

en
te

 

In
d

ic
a

to
ri

 

 

crt. 
 

 
 

       
 

1. Elaborarea și Directorul Ianuarie Produsul Fișe Criteriile 
 

 afișarea Comisia de 2017 final  de de 
 

 PAS elaborare a    apreciere realizare 
 

  PAS     a PAS 
 

       
 

2. Elaborarea Directorul Martie/ În baza de Fișe Nr. 
 

 Ofertei  an date  de evaluare CDS-urilor 
 

 educaționale a  școlar a comisiei a propunerilor  
 

 LCL   pentru  CDS  
 

    curriculum   
 

        

3. Obținerea Directorul Semestrial În baza de Fise Nr.  

 performanței Responsabil  date a  de participanți  

 școlare prin comisia  comisiei monitorizare Nr. premii  

 participarea la pentru  pt.  a pregătirii obținute  
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 concursuri și pregătirea  pregătirea pentru Procentul de  

 olimpiade concursuril  concursurilo performanță promovabilitat  

 școlare, or/  r/   e  

 promovabilitat olimpiadelo  olimpiadelo Rapoarte   

 ea r  r  de analiză   

 și școlare și a  școlare     

 absolvire examenelor  și a     

  naționale  examenelor    

    naționale    
        

4. Proiecte de Directorul Lunar În baza de Rapoarte Nr.  

 parteneriat Responsabil  date a  de parteneriate  

 educațional/  cu practica   comisiei analiză încheiate  
         
         

 cu agenții   pentru   

 economici,   proiecte și   

 în derulare sau   programe   

 în pregătire   educative   
       

5. Proiectele Directorul Pe În baza Fișe Nr. proiecte 

 cu finanțare Responsabil parcursul de date de evaluare în derulare 

 europeană, ii derulării a activități  

 în derulare sau de proiecte proiectulu unității proiect  

 în pregătire  i    
       

6. Imaginea școlii Directorul Lunar În baza de Situații Nr. articole în 

 reflectată în Responsabil  date a statistice presă, apariții 
 mass-media comisia cu  comisiei  TV, postări pe 

  imaginea  pentru  saitul școlii 
  școlii  imaginea   

    unității   
       

7. Formarea și Directorul Semestrial În baza de Fisă de Nr. cadre 

 perfecționarea Responsabil  date a monitorizare didactice, 

 resursei umane comisia de  comisiei perfecționare/ didactice 

  
perfecționar
e  pentru formare auxiliare, 

    perfecționar  nedidactice 

    e  înscrise 
       

8. Starea de Directorul Săptămânal Registrul de Analize, Volumul 

 funcționalitate Administrat  evidență a rapoarte cheltuielilor 

 a orul de  reparațiilor  pentru 

 echipamentelor patrimoniu    reparații 
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 IT, mat. Administrat    curente 

 didactice , a orul     

 corpurilor de financiar     

 clădiri      
       

9. Modernizarea Directorul Semestrial Registru de Analize, Volumul 

 bazei Administrat  evidență a rapoarte cheltuielilor 

 materiale orul de  investițiilor  pentru 

  patrimoniu    investiții 
  Administrat     

  orul     

  financiar     
       

 

Instrumente ale  monitoizarii 

- chestionare aplicate  
- rezumate ale dezbaterilor cu factorii interesati 
- rapoarte de monitorizare PAS 
-rapoarte ale monitorizării externe a aclității educației și formării profesionale 
 
 

13. Monitorizarea externă 

 
Va fi realizată de reprezentanții ISJ Dolj, CCD Dolj, MENCȘ, ANPCDEFP, Consiliul Local Craiova. 
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2. Evaluarea Proiectului  

Evaluarea va avea ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care elevul devine 

partener în educație, implicându-se în actul propriei instruiri. Evaluarea se va realiza prin: 

- stimularea  autoevaluării,  instrument  pedagogic  atât  pentru  elevi  cât  și
- pentru profesori;echilibrare de tip îndrumare-control utilizată pentru eficientizarea 

activității didactice prin transformarea elevului în cetățean responsabil, partener al 
propriei educații și instruiri; 

- implicarea  responsabililor  de  comisii  metodice  în  evaluarea  activitățiicadrelor 
didactice; 

- evaluare prin teste periodice a nivelului de pregătire al elevilor;
- analiza rezultatelor la examenul de bacalaureat, examenul de absolvire
- școală postliceală și îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. 

 
2.1 Evaluarea internă 

 

Nr. 

Ac
țiu

ne
a 

Re
sp

on
s

ab
il 

Te
rm

en
 

În
re

gi
st

r
ar

ea
 

re
zu

lta
t

el
or

 

In
st

ru
m

en
te

 

In
di

ca
to

ri  
        

crt.         

         

1. Calitatea Directorul Octombri RAEI  Statistici Nr. cadre  

 procesului Responsabil e/   Rapoarte didactice  

 instructiv- CEAC an școlar   Chestionare formate,  

 educativ      perfecționate  

       Nr. premii  

       concursuri  

       școlare  

       Procentele de  

       promovabilitat  

       e an școlar/  

       BAC/absolvire  

       Distribuția  

       mediilor  

       școlare  

       Rata  

       absenteismului  

       Inserția socio-  

       profesională  
        

2. Proiecte și Director Semestrial În baza de Chestionare Nr. elevi,  
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 programe   date  Fișă prezență cadre didactice  
         

 educative   a comisiei Mapa participante 

 realizate   pentru proiectului Nr. parteneri 

    proiecte și (program, sociali 

    programe materiale implicați 
    educative informative în proiect 

     etc.)  
       

3 Proiecte cu Director Anual În baza de Chestionare Nr. elevi, 

 finanțare Responsabil  date a Fișe de cadre didactice 

 europeană de proiect  comisiei evaluare participante în 

 realizate   pentru Portofoliul activitățile 

    proiecte și proiectului: proiectului 

    programe materiale Nr. parteneri 

    europene realizate în proiect 

     pentru Nr. produse 

     activitățile ale proiectului 

     proiectului, realizate 

     materiale Nr. activități 
     diseminate de diseminare 

      Nr. articole/ 

      emisiuni TV 

      realizate 
       

4. Realizări ale Director Semestrial În baza de Articole în Nr. articole 

 LCL reflectate Responsabil  date a presă pozitive în 

 in presa locală comisia  comisiei Știri despre presa locală 

  pentru  pentru activitățile Nr. apariții TV 

  promovarea  promovarea LCL la TV locală 

  imaginii  imaginii locală  

  școlii  școlii   
       

5. Situația Director Semestrial În baza de Informări și Creșterea/ 

 spațiilor Administrat  date a școlii rapoarte de scăderea 

 școlare or   activitate cheltuielilor 

  Administrat   Fișe de de întreținere 

  or financiar   monitorizare  

     și control  
       

7. Situația Director Anual În baza de Rapoarte Nr. 

 investițiilor CA  date a comp. Procese echipamente 

 efectuate Administrat  contabilitate verbale didactice 

 pentru or financiar   de recepție achiziționate 

 modernizarea     Nr. lucrări de 
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 bazei     reparații/ 

 materiale     modernizare 
       

 

2.2. Evaluarea externă 

 
 
Va fi realizată de reprezentanții ISJ Dolj, ARACIP, MENCȘ, ANPCDEFP, Consiliul Local. 
 

3. Revizuirea  PAS 

 
Revizuirea PAS se va face annual , pe baza îmbunătățirilor stabilite în urma autoevaluării și 
recomandărilor formulate în urma monitorizării externe , pe baza urmatoarelor documente.  
  
- rapoarte de  autoevaluare  
-rapoarte de validare ale rapoartelor de autoevaluare 
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ANEXE  
 
 

Anexa 1. Stat de funcţii şi componenţa catedrelor la calificarea Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie,  Anul şcolar 2017-2018 

Nr. 

crt. 
Numele/Prenumele Studii Specializarea 

Grad 

didactic 

Vechimea 

în înv. 

Componenţa catedrei Statutul c.d. 

(normă de bază, 

cumul, plata cu           

ora) 

 

 

Disciplina 

Clasa 

anul 

Clasa 

anul 

Sem I Nr. ore Sem II Nr. ore 

1.  RADU CARMEN UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA 

MATEMATICA 

INFORMATICA 

DEF  U.T.C 1 60   60 ore 

0,095 norma 

2.  DOBROGEANU 

MADALINA 

UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA  

FACULTATEA 

DE 

HORTICULTURA  

BIOLOGIE I 20 ANATOMIA SI FIZIOLOGIA 

OMULUI 

I 120 I 120     

540 ORE 

 

0,875 NORMA 

VIRULOGIE, BACTERIOLOGIE, 

PARAZITOLOGIE 

I 120 I 120 

EMBRIOLOGIE SI GENETICA   I 60 
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BIOFIZICA SI IMAGISTICA   I 60 

MANAGEMENT SI LEGISLATIE 

SANITARA 

  II 60  

MANAGEMENTUL 

PROIECTELOR DE SANATATE 

I 60   

PEDAGOGIE   II 60 

3.  SCHIOPU 

MIHAELA 

UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA  

FACULTATEA 

DE CHIMIE 

CHIMIE I 14 BIOCHIMIE   I 60 60 ORE 

0,095 NORMA 

4.  PANAIT MARGA UNIVERSITATEA 

DIN BUCURESTI  

FACULTATEA 

DE ISTORIE-

FILOZOFIE 

FILOZOFIE-

ISTORIE 

 PSIHOLOGIE MEDICALA I 120 1 120 240 ORE 

0,38 NORMA 

SOCIOLOGIE , POLITICI 

SOCIALE   

1 120 1 120 

5.  MICU MIRELA GRUPUL 

SCOLAR ,, 

CHARLES 

LAUGIER,, 

ASISTENT 

MEDICAL 

PEDIATRIE 

  COMUNICARE 

PROFESIONALA 

I 30    

402 ORE 
EDUCATIE PENTRU 

SANATATE 

I 120    
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SCOALA 

POSTLICEALA 

DE 

SPECIALITATE  

FIINTA UMANA SI 

NURSINGUL 

  I 60 ORE 

0,47 norma 
HEMATOLOGIE SI NURSING 

IN HEMATOLOGIR 

II 12   

NEFROLOGIE , UROLOGIE SI 

NURSING IN AFECTIUNI 

RENALE 

II 24   

GASTROENTEROLOGIE SI 

NURSING IN 

GASTROENTEROLOGIE 

  II 24 

DERMATO-VENEROLOGICE SI 

NURSING SPECIFIC 

  II 12 

REUMATOLOGIE SI NURSING 

IN REUMATOLOGIE 

  II 12 

 BOLI INFECTO CONTAGIOASE 

SI NURSING SPECIFIC 

  II 12 

    ENDOCRINOLOGIE SI 

NURSING SPECIFIC 

  II 12 
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    BOLI METABOLICE , DE 

NUTRITIE SI NURSING 

SPECIFIC 

  II 12 

    CERCETARE IN NURSING 

 

III 24   

     PUERICULTURA, PEDIATRIE SI 

NURSING SPECIFIC 

III 24    

   NURSING COMUNITAR III 24    

6. 

 

VILCEA CARMEN GRUPUL 

SCOLAR ,, 

CHARLES 

LAUGIER,, 

SCOALA 

POSTLICEALA 

DE 

SPECIALITATE 

ASISTENT 

MEDICAL 

  PROTECTIE SI SECURITATE I 30   378 ORE 

0,45 NORMA 

TEHNICI DE NURSING SI 

INVESTIGATII 

  I 30  

ADMINISTRAREA 

MEDICAMENTELOR 

  I 30   

PNEUMOLOGIE SI NURSING 

SPECIFIC 

  II 48  
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CARDIOLOGIE II 48    

NEFROLOGIE II 48    

NUTRITIE   II 12  

GASTROENTEROLOGIE   II 24  

BOLI INFECTO CONTAGIOASE   II 24  

ATI III 12    

    CONDUITA   III 48  

  INGRIJIRI LA DOMICILIU   III 24  

7. IONESCU ANA INSTITUTUL DE 

MEDICINA SI 

FARMACIE  

IASI 

PEDIATRIE   FARMACOLOGIE GENERALA I   60  282 ORE 

0,409 

NORMA 

 SEMIOLOGIE I 30   

 EPIDEMIOLOGIE II 24   

 ORL  II 24   

 OFTALMOLOGIE II 24   

 HEMETOLOGIE II 24    

 CHIRURGIE GENERALA   II 24 
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 CHIRURGIE TORACICA   II 24 

 DERMATO   II 24 

 PUERICULTURA III 24   

8. MANEA 

RAMONA 

UNIVERSITATEA 

DIN CRAIOVA 

FACULTATEA 

DE LITERE 

LIMBA ENGLEZA DEF  COMUNICARE LB MODERNA II 60 II  60 ORE 

0,095 NORMA 

9. ARANGHEL 

CRISTINA 

 ASISTENT 

MEDICAL 

GENERALIST 

  MEDIU SI SANATATEA I 60     

 

372 ORE 

0,44 NORMA 

  BAZELE STIINTEI 

NURSINGULUI 

  I 60 

  ORL II 12   

  OFTALMOLOGIE II 12   

  NUTRITIE SI DIETETICA   II 12 

  CALITATEA SERVICIILOR DE 

NURSING 

III 24   

  DEONTOLOGIE III 60    
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  GINECOLOGIE   III 12 

  OBSTETRICA   III 24 

  NEUROLOGIE   III 24 

  PSIHIATRIE    III 24 

  GERONTOLOGIE   III 24 

       

   ONCOLOGIE III 24   

10. CALUSARU 

VALENTINA 

FACULTATEA 

DE MEDICINA 

CRAIOVA 

MEDICINA 

GENERALA 

  GINECOLOGIE    III 12 120 ORE 

0,190 NORMA   OBSTETRICA   III 24 

  NEUROLOGIE   III 12 

  ATI III 12   

  ONCOLOGIE III 12   

  ORTOPEDIE II 24   

       

  ENDOCRINOLOGIE   II 24 
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Anexa II:  Ştat de funcţii personal didactic - auxiliar, anul şcolar 2017-2018 

        

 

11 

 

 

BARBU ALINA UNIVERSITATEA 

DE MEDICINA SI 

FARMACIE 

CAROL DAVILA 

BUCURESTI 

MEDICINA 

GENERALA 

  PNEUMOLOGIE II 48   228 ORE 

0,361 NORMA CARDIOLOGIE II 48   

NEFROLOGIE II 48   

NUTRITIE   II 12 

GASTROENTEROLOGIE   II 24 

BOLI INFECTO   II 24 

PSIHOLOGIE MEDICALA III 60   

PSIHIATRIE   III 12 

GERONTOLOGIE   III 12 

12 DUDAU VICTOR FACULTATEA 

DE FILOZOFIE- 

ISTORIE IASI 

PROFESOR I 40 ANI      1 NORMA 
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Nr. 
crt. 

Numele/prenumele Studii 

Specializarea 

Functia 
Nr. 
ore/sapt 

Statutul c.d. 
(normă de bază, 
cumul, plata cu          
ora) 

Princip Secund. 

1 Dobrogeanu Madalina Universitatea din Craiova, 
Facultatea Horticultura-
specializarea-Biologie  

Biologie - Secretar  2 0,25 norma                              

2 Rădoi Oliver Facultatea de Ştiinţe 
Economice 

Tranzacţii 
internaţionale 

- Administrator 
financiar 

2 0,25 normă                                                 
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